
بوتني �صادق على معاهدتي �صداقة ودفاع مع جمهوريتني انف�صاليتني اأوكرانيتني 

طبول احلرب تدق.. والغرب يفر�ض عقوبات على رو�سيا

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

   

الحتاد الأوروبي يدين ب�سدة الهجمات 
احلوثية الإرهابية على الإمارات وال�سعودية

•• بروك�سل - وام:

ال��ب��ي��ان اخلتامي  خ���ال   - الأوروب�����ي  الحت����اد  اأدان 
لاجتماع الوزاري اخلليجي الأوروبي ال� 26 الذي 
هجمات   - بروك�سل  البلجيكية  العا�سمة  يف  انعقد 
الإمارات  دول��ة  على  الإره��اب��ي��ة  احلوثي  ميلي�سيات 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.
وجاء البيان يف ختام الجتماع الذي تراأ�سه كل من 
اآل �سعود،  �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان 
باعتبارها  ال�سعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزير 
التعاون  ملجل�س  احلالية  ال���دورة  يف  الرئا�سة  دول��ة 
لدول اخلليج العربية، ومعايل جوزيف بوريل املمثل 
ومب�ساركة  الأوروب��ي��ة،  اخلارجية  لل�سيا�سة  الأع��ل��ى 

ممثلي دول اخلليج العربية  )التفا�سيل �س7(

1,620 مليار درهم �سفقات معر�سي 
يومك�ض و�سيمتك�ض 2022  يف يومني

•• اأبوظبي-وام:

3 �سفقات جديدة  الدفاع عن توقيع  اأعلنت وزارة 
بقيمة  و�سيمتك�س  يومك�س  معر�سي  اأي��ام  ث��اين  يف 
966،25 مليون دره��م، مقابل  اإجمالية جت��اوزت 
درهم  مليون   156،091 قيمتها  و�سلت  �سفقات 
يف ال��ي��وم ال��ث��اين يف ال��ع��ام 2020، وب��ذل��ك يرتفع 
خال  وال��ث��اين  الأول  ال��ي��وم��ن  �سفقات  اإج��م��ايل 
قيمتها  ت��ف��وق  ���س��ف��ق��ات   6 اإىل  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�سخة 
 159% بزيادة  دره��م  مليار   1،620 الجمالية 
العام  يف  وال���ث���اين  الأول  ال��ي��وم��ن  ���س��ف��ق��ات  ع���ن 

اإحباط حماولة ا�ستهداف اأرتال 
للدعم اللوج�ستي جنوب العراق

•• بغداد-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت خ��ل��ي��ة الإع������ام الأم���ن���ي يف 
اإح���ب���اط حماولة  اأم�������س،  ال����ع����راق، 
اللوج�ستي  الدعم  اأرت��ال  ا�ستهداف 
 300 املثنى  يف  نا�سفتن  بعبوتن 
ك���م ج��ن��وب��ي ب���غ���داد. وق���ال���ت خلية 
بوك:  في�س  ع��ر  بيان  الإع���ام، يف 
من خال املتابعة امليدانية وتكثيف 
اجلهود ال�ستخبارية، متكنت وكالة 
ال�ستخبارات والتحقيقات الحتادية 
املثنى  يف وزارة الداخلية مبحافظة 
من  امل�ستمر  امل��ي��داين  امل�سح  واث��ن��اء 
اإح��ب��اط حم��اول��ة ا���س��ت��ه��داف ارتال 
الدعم اللوج�ستي بعبوتن نا�سفتن 

مزروعتن على الطريق ال�سريع.
اأن��ه مت تفكيك واحدة  اإىل  واأ���س��ارت 
ب���امل���وق���ع، وت��ف��ج��ري الأخ������رى حتت 
خ��راء مكافحة  قبل  ال�سيطرة من 

املتفجرات.

6 دول اأوروبية تر�سل خرباء لأوكرانيا 
اإلكرتونية  لتهديدات  للت�سدي 

•• فيلنيو�س-رويرتز:

ليتوانيا  دف�����اع  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ق����ال 
اأم�س  اأبوكيفيت�سيو�س  مارجريي�س 
الحت����اد  يف  اأع�������س���اء  دول  ���س��ت  اإن 
اإر������س�����ال فريق  ق������ررت  الأوروب����������ي 
م����ن خ������راء الأم�������ن الإل����ك����روين 
للتهديدات  الت�سدي  يف  للم�ساعدة 
الإلكرونية بعد اأن اعرفت رو�سيا 
انف�ساليتن  مب��ن��ط��ق��ت��ن  ر���س��م��ي��ا 
امل�سوؤول  وق�����ال  ال���ب���اد.  ����س���رق  يف 
وهولندا  ل��ي��ت��وان��ي��ا  اإن  ال��ل��ي��ت��واين 
وبولندا واإ�ستونيا ورومانيا وكرواتيا 
ا�ستجابة  اخل���راء  ف��ري��ق  �سر�سل 
ل��ط��ل��ب م���ن اأوك���ران���ي���ا ت��ق��دم��ت به 
الدول  الثنن. وكانت  الأول  اأم�س 
ال�ست �سكلت الفريق يف وقت �سابق 
الدول الأخرى يف الحتاد  مل�ساعدة 
الأوروب�����ي وم��وؤ���س�����س��ات و���س��رك��اء يف 

الت�سدي للتهديدات الإلكرونية.

بوتن ي�سادق على معاهدات مع جمهوريتن انف�ساليتن اأوكرانيتن   )رويرز(

�سدد  الريطاين،  العموم  جمل�س 
جون�سون  بوري�س  ال����وزراء  رئي�س 
على اأن الرئي�س الرو�سي فادميري 

بوتن يخطط لتدمري اأوكرانيا.
و�سعت  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
على  ال���ع���ق���وب���ات  م����ن  دف���ع���ة  اأول 
ت�سمل  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��ريا  ال���رو����س، 
 3 اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  م�������س���ارف،   5
واأو�سح  امل�����س��ت��وى.  رف��ي��ع��ي  اأف�����راد 
اأ����س���ول كل  اأن ح��ك��وم��ت��ه ج���م���دت 
نيكوليفيت�س  ج����ي����ن����ادي  م�����ن 
وبوري�س ورومانوقيت�س وروتنرغ 
الوثيقة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ل�����س��ات��ه��م 

ببوتن.
ك�����ذل�����ك، �����س����دد يف ج���ل�������س���ة اأم������ام 
الرملان لبحث الأزمة الأوكرانية، 
اأن العديد من احللفاء الأوروبين 
واأمريكا �سيفر�سون اأي�سا عقوبات 

�سديدة على الكرملن.
وق���ب���ي���ل اج���ت���م���اع م���رت���ق���ب ل����دول 
الحت������اد الأوروب���������ي ال���ث���اث���اء يف 
ب���روك�������س���ي���ل مل��ن��اق�����س��ة اخل���ط���وات 
تتخذ  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
امل�ست�سار  اأع���ل���ن  رو����س���ي���ا،  ب���وج���ه 
قرر  اأن���ه  �سولت�س  اأولف  الأمل����اين 
ت�سغيل  ع���ل���ى  امل�������س���ادق���ة  ت��ع��ل��ي��ق 
خ���ط اأن���اب���ي���ب ال���غ���از ال����ق����ادم من 
على  رداً   2 ���س��رمي  ن���ورد  رو���س��ي��ا 
باملنطقتن  ال��ك��رم��ل��ن  اع�����راف 

النف�ساليتن يف �سرق اأوكرانيا.

•• عوا�سم-وكاالت:

الرو�سي  الحت������اد  جم��ل�����س  واف�����ق 
���س��ل��ط��ة ر�سمية  ب��وت��ن  ع��ل��ى م��ن��ح 
ل��ن�����س��ر ق����وات م�����س��ل��ح��ة يف اخل����ارج 
الرئي�س  اإن  ال��رمل��ان  رئي�س  وق��ال 
ف����ادمي����ري ب����وت����ن ط���ل���ب اأم�������س 
ال���ث���اث���اء م���ن جم��ل�����س الحت�����اد، 
الغرفة العليا يف الرملان الرو�سي، 
امل�سلحة  ال��ق��وات  با�ستخدام  الإذن 
الرو�سية يف اخلارج بعد العراف 
����س���رق  ر����س���م���ي���ا مب���ن���ط���ق���ت���ن يف 
اأوكرانيا وذلك بهدف اإر�سال جنود 
املوالن  النف�سالين  لدعم  رو�س 
الذين  اأوك��ران��ي��ا  �سرق  يف  لرو�سيا 

اعرف با�ستقال منطقتيهما.
ويف ك��ل��م��ة اأم�����ام جم��ل�����س الحت����اد 
على  ب��ث��ت  م�����س��ائ��ي��ة  جل�سة  خ���ال 
موقع املجل�س على الإنرنت، قال 
اأح���د ن���واب وزي���ر ال��دف��اع الرو�سي 
اإن رو�سيا مل ٌيرك لها خيار غري 
ذلك ، وطالب باملوافقة على انت�سار 

القوات يف اخلارج.
اإن الرئي�س بوتن  وقال الكرملن 
�سادق ام�س على معاهدتي �سداقة 
انف�ساليتن  ج��م��ه��وري��ت��ن  م����ع 

اأوكرانيتن تدعمهما مو�سكو.
اخلطوة  ه���ذه  اإن  رو���س��ي��ا  وق���ال���ت 
ع�سكرية  ق��واع��د  ببناء  لها  ت�سمح 
على  والت��ف��اق  ق��وات  ون�سر  هناك 

قوات رو�سية اإىل �سرق اأوكرانيا.
وق����ال خ���ال اج��ت��م��اع م���ع نظريه 
الأذرب����ي����ج����اين اإل����ه����ام ع��ل��ي��ي��ف يف 
هناك  تكون  اأن  توقعنا  الكرملن 
تكهنات باأن رو�سيا تعتزم اإعادة بناء 
ل  ه���ذا  اأن  م�سيفا  اإم���راط���وري���ة 

يتوافق اإطاقا مع الواقع.
�سيادة  اأن رو���س��ي��ا حت��رم  واأ���س��اف 
ال�سوفيتي  الحت�����اد  ج��م��ه��وري��ات 
اأن  اإىل  م�سريا  الأخ����رى،  ال�سابق 
ا�ستثناء  اأوك��ران��ي��ا  تعتر  مو�سكو 

وتعزيز  م�����س��رك  دف���اع���ي  م��وق��ف 
التكامل القت�سادي.

وياأتي ذلك و�سط اأزمة ب�ساأن ح�سد 
ع�سكري رو�سي �سخم بالقرب من 
اأوكرانيا اأجج املخاوف من غزوها، 
التخطيط  مو�سكو  تنفي  م��ا  وه��و 

له.
الرو�سي فادميري  الرئي�س  واأكد   
ي�سعى  ل  اأن�����ه  ال���ث���اث���اء،  ب���وت���ن، 
الرو�سية،  الإمراطورية  ل�ستعادة 
وذلك غداة توجيهه الأمر باإر�سال 

من ذلك لأنها بح�سب قوله واقعة 
حتت ال�سيطرة الأجنبية.

وت��رف�����س اأوك���ران���ي���ا م��ا ت��ق��ول اإنه 
يتدفق  �سدها  ال��دع��اي��ة  م��ن  �سيل 
م���ن رو���س��ي��ا ال���ت���ي ح�����س��دت ق���وات 
ال�سوفيتية  ج��ارت��ه��ا  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ال�������س���اب���ق���ة واع�����رف�����ت، الث���ن���ن، 
مب��ن��ط��ق��ت��ن ان���ف�������س���ال���ي���ت���ن من 
م�ستقلتن  جمهوريتن  اأرا�سيها 

واأر�سلت قوات اليهما.
ويف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ال��ث��اث��اء اأم���ام 

•• اليمن-وكاالت:

ال��ث��اث��اء، عن  ال��ي��م��ن،  اأع��ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�سرعية يف 
تابعة  البي�ساء،  حمافظة  يف  ع�سكرية  اأه����داف  ت��دم��ري 

مليلي�سيات احلوثي املدعومة من اإيران.
الأنباء  ن�����س��رت��ه��ا وك���ال���ة  ت��غ��ري��دات  ال��ت��ح��ال��ف يف  وق����ال 
ال�سربات  اإن  توير،  على ح�سابها يف  )وا���س(  ال�سعودية 
جاءت ا�ستجابة للتهديد. واأ�ساف: حلماية املدنين من 
العمليات العدائية، �سن�ستمر يف تنفيذ ال�سربات اجلوية 
الوا�سعة. واأعلن حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، الثنن، 
اإ�سابة 16 مدنيا من جن�سيات خمتلفة، من جراء عملية 
عدائية مليلي�سيات احلوثي على مطار جازان جنوب غربي 

ال�سعودية.
واأ�سار التحالف اإىل اأن احلوثين عاودوا اإطاق الهجمات 

العابرة للحدود من مطار �سنعاء الدويل.
الهجمات  اأن  اإىل  �سابق  اأ�سار يف وقت  التحالف قد  وكان 
تاأثرياً،  اأكرث  ا�ستجابة  عمليات  تتطلب  للحدود  العابرة 

ويف اإطار القانون الدويل الإن�ساين.

•• الكويت-وكاالت:

اتفق الرئي�س امل�سري، عبد الفتاح 
الكويتي،  العهد  وويل  ال�سي�سي، 
ال�����س��ي��خ م�����س��ع��ل الأح���م���د اجلابر 
ال�سباح، الثاثاء، على ال�ستمرار 
لتعزيز  امل�سركة  يف بذل اجلهود 
ملواجهة  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال����ت����ع����اون 
املتزايدة  والتهديدات  التحديات 
لاأمن الإقليمي وا�ستقرار الدول 

وال�سعوب العربية.
وج������اء ذل�����ك خ�����ال اج���ت���م���اع يف 
بح�سور  ب��ال��ك��وي��ت  ب���ي���ان  ق�����س��ر 
وفدي البلدين حيث بداأ الرئي�س 
للعا�سمة  زي������ارت������ه  امل���������س����ري 

الكويتية.
با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  و���س��رح 
ب�سام  ال�سفري  امل�سرية،  الرئا�سة 
ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  ب����اأن  را����س���ي، 
خ�سو�سية  ال���ل���ق���اء  خ����ال  اأك�����د 
ال��ع��اق��ات ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي تربط 
ال���ب���ل���دي���ن وم�����ا ي��ج��م��ع��ه��م��ا من 
م�سري وم�ستقبل واحد، وحر�س 

م�������س���ر ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون 
الوثيق واملتميز بن البلدين على 
�ستي الأ�سعدة، �سعياً نحو تر�سيخ 

الأمن وال�ستقرار والتنمية. 
احلثيث  التن�سيق  ال�سي�سي  واأك��د 
التي  التطورات  الكويت جتاه  مع 
ت�سهدها منطقة ال�سرق الأو�سط، 
التعاون  وذل��ك يف �سوء ما ميثله 
الكويتي  امل�������س���ري  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

لتحقيق  اأ����س���ا����س���ي���ة  دع����ام����ة  م����ن 
ال����س���ت���ق���رار الإق���ل���ي���م���ي، ورك����ن 
وثوابت  اأول�����وي�����ات  م���ن  رئ��ي�����س��ي 

ال�سيا�سة امل�سرية.
العهد  ويل  رح�����ب  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
امل�سري،  ب���ال���رئ���ي�������س  ال���ك���وي���ت���ي 
التي  وامل��ودة  التقدير  على  موؤكداً 
قيادًة  مل�سر  ال��ك��وي��ت  دول���ة  تكنها 

و�سعباً .

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�سد خال تد�سينه متحف امل�ستقبل    )وام(

افتتح متحف امل�صتقبل اأجمل مبنى على وجه الأر�ض 

حممد بن را�سد: املتحف ر�سالة اأمل.. واأداة تغيري..
 ومن�سة علمية عاملية.. واآلية متكاملة ل�ست�سراف م�ستقبل اأف�سل

حممد بن زايد خال ا�ستقباله رئي��س جم�ل�س ال�س��عب الهندي   )وام(

زار فعاليات معر�صي يومك�ض و�صيمتك�ض 2022 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض جمل�ض ال�سعب 
الهندي تطورات العالقات الثنائية يف خمتلف املجالت 

•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، متحف امل�ستقبل، اأجمل مبنى على وجه الأر�س، املعلم 

الأيقوين املعريف اجلديد يف دبي، الذي �سيكون مركزاً علمياً 
لدرا�سة  املنطقة  يف  من�سة  واأك��ر  جديد،  ن��وع  من  وفكرياً 
قة ت�سعى  امل�ستقبل وا�ست�سرافه وت�سميمه، �سمن روؤية ُمعمَّ
اإىل ح�سد العقول والباحثن والعلماء واخلرات والطاقات 
الفكرية والإبداعية يف املنطقة والعامل. )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات اأم�س..فعاليات 
املاأهولة  غري  الأنظمة  معر�سي  من  اخلام�سة  الن�سخة 

من     .2022 �سيمتك�س  والتدريب  واملحاكاة  يومك�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ��رى  جهة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
معايل  البحر  ق�سر  جمل�س  يف  اأم�����س  امل�سلحة،  للقوات 
اأوم بريل رئي��س جم�ل�س ال�س��عب الهندي.   )التفا�سيل 

الرئي�س امل�سري خال اجتماعه مع ويل عهد الكويت )رويرز(

تتمركز املجموعة ب�سكل رئي�سي يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى

خوفًا من ال�صتهداف.. اإجراءات م�صددة حول زعيم الرهابيني احلوثيني

التحالف يدمر اأهدافا ع�سكرية حوثية يف مدينة البي�ساء

ال�سي�سي يبحث مع ويل العهد الكويتي تر�سيخ الأمن وال�ستقرار باملنطقة

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
خادم احلرمني ال�سريفني مبنا�سبة يوم التاأ�سي�ض 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة حفظه اهلل،  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  بعث �ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ال�س���يخ حممد بن زايد  ال���وزراء حاك���م دب���ي رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو  جمل�س 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة برقيات تهنئة 
اإىل خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك اململكة 

العربي���ة ال�س��عودية ال�سقيقة، وذلك مبنا�سبة يوم التاأ�سي�س للمملكة . 
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
اآل  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات 
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة.

�ص 09

�ص 10

�ص 19

طريان �رشطة راأ�ص اخليمة ينقذ 7 
�ضياح �ضلوا طريقهم يف اجلبال

اأخبار الإمارات

فولودميري زيلين�ضكي، 
من ممثل اإىل رئي�ص 

عربي ودويل

اأغويرو.. من لعب اإىل 
م�ضوؤول بالحتاد الأرجنتيني

الفجر الريا�ضي
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الدبيبة يتحدى تعيني با�ساأغا.. 
ليبيا انتخابات  خطة  ويعلن 

•• طرابل�س-وكاالت:

اأع����ل����ن رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
ع��ب��د احلميد  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
انتخابات  لتنظيم  خطة  الدبيبة، 
القادم،  يونيو  نهاية  قبل  برملانية 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  وت��رح��ي��ل 
اإىل وقت لحق، وذلك بعد اأ�سابيع 
على اختيار جمل�س النواب فتحي 

با�ساغا رئي�ساً جديداً للحكومة.
اأن  كلمة متلفزة  الدبيبة يف  واأك��د 
ت�سمية  عليها  اأط��ل��ق  التي  خطته 
اإعادة الأمانة اإىل اأهلها، تقوم على 
اإجراء انتخابات برملانية قبل 24 
يونيو املقبل، اأي قبل موعد انتهاء 
خ��ري��ط��ة ط���ري���ق م��ل��ت��ق��ى احل����وار 
اختار  ال�����ذي  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 

حكومته قبل عام يف جنيف.
وت����ن���������س اخل����ط����ة ع����ل����ى اإج��������راء 
ال�ستفتاء على الد�ستور بالتزامن 

مع النتخابات الرملانية.
اأن���ه يف حال  اإىل  ال��دب��ي��ب��ة  واأ����س���ار 
اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات، نظراً  ت��ع��ذر 
ل�ستخدام القوة ومنعها من بع�س 
الت�سويت  خ��ي��ار  ف���اإن  الأط������راف، 

الإلكروين �سيكون قائما.
كما اأملح اإىل اللجوء اإىل النتخابات 
وفقاً  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  اجل��زئ��ي��ة 

لتجارب دولية عدة.

اأقدام املجموعة تطاأ القارة ال�صمراء: 
فاغرن: خماوف واأ�سئلة يف الغرب كما يف رو�سيا!

•• الفجر –خرية ال�سيباين

الع�سكري احلاكم يف مايل،  املجل�س  الرو�س من قبل  املرتزقة  ا�ستقبال 
باجلي�س  تو�سف  ال��ت��ي  امليلي�سيا،  امل��ي��دان.  م��غ��ادرة  على  فرن�سا  �سّجع 
ا عن م�سالح خا�سة للغاية، حتى لو كان  اأي�سً الرو�سي امل�ساعد، تدافع 

ذلك يعني اإغ�ساب الكرملن.
ي�ستقر  بينما  مايل  الأوروبيون  و�سركاوؤها  فرن�سا  تغادر  مواقع:  تبادل 
املرتزقة الرو�س من جمموعة فاغرن هناك. لأجل ماذا؟ كان ا�ستقبال 
اأحد  ب��ام��اك��و  يف  احل��اك��م  الع�سكري  املجل�س  قبل  م��ن  امل��رت��زق��ة  ه���وؤلء 

املو�سوعات الرئي�سية اخلافية مع باري�س.
اأعلن وزير اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان، الإثنن 14 فراير، 
قبل اأيام قليلة من اإعان الن�سحاب الر�سمي لفرن�سا، اأن رجال فاغرن 
جيدين،  كمرتزقة  رواتبهم  يتقا�سون  م��ايل  يف  األ��ًف��ا  الآن  �سي�سبحون 
اأ�سهر من  23 دي�سمر، بعد ثاثة  رغم ال�سعوبات املالية للباد. ويف 
ال�سائعات، اأدانت فرن�سا وكندا والدول الأوروبية ب�سدة و�سول املجموعة 

اإىل مايل.                    )التفا�سيل �س12(

احلوثي  ميلي�سيا  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت  ذل��ك،  اإىل 
عبدامللك  زعيمها  ظهور  قلة  وراء  الرئي�س  ال�سبب  اأن 
احلوثي يف الآونة الأخرية، يعود اإىل خماوف اأمنية من 
خيانات قد توؤدي اإىل �سهولة ا�ستهدافه. واأ�سافت امل�سادر 
الإيراين  ال��ث��وري  احلر�س  خ��راء  من  اأمنية  ن�سائح  اأن 
اأم��ن��ي��ة لدى  وخ���راء تابعن حل��زب اهلل وح��ت��ى ق��ي��ادات 
من  مزيد  اأخ��ذ  �سرورة  على  �سددت  احلوثي  ميلي�سيات 

الحتياطات الأمنية، بح�سب مواقع اإخبارية حملية.
ت�سمل منع  الأم��ن��ي��ة  الح��ت��ي��اط��ات  اأن  اأو���س��ح��ت  ك��ذل��ك 
عن  امل�سوؤولة  والإعامية  الفنية  بال�سخ�سيات  التقائه 
عر  م�سجلة  بثها  يتم  التي  خطاباته  وت�سجيل  ترتيب 
�سا�سات الفيديو. واأ�سارت اإىل اأن اخلطاب الأخري �سّجل 
من قبل مكتب زعيم امليلي�سيات واأر�سل اإىل الإعام دون 
م�ساركة الطاقم الفني والإعامي امل�سوؤول عن ت�سجيل 
هذه  اأن  اإىل  لفتت  ذل��ك،  اإىل  املعتادة.  احلوثي  خطابات 
الإجراءات جاءت بعدما قام الأمن الوقائي للميلي�سيات 
وامل�سرفن  الأمنين  من  القيادات  بع�س  على  بالقب�س 

واتهامهم باخليانة .
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اأخبـار الإمـارات

افتتح متحف امل�صتقبل اأجمل مبنى على وجه الأر�ض 

حممد بن را�سد: املتحف ر�سالة اأمل.. واأداة تغيري.. ومن�سة علمية عاملية.. واآلية متكاملة ل�ست�سراف م�ستقبل اأف�سل
معجزة هند�صية وحتفة معمارية وخمترب للأفكار وحا�صنة لأهم خرباء العامل يف التغريات امل�صتقبلية

م���رو اأب����راج الإم�����ارات ب��ط��ول 212 
 4000 ب�  املتحف  م��راً، وتتم تغذية 
يت����م  ال��ت��ي  الكهرب����اء  م��ن  م��ي��ج��اوات 
من  ال�سم�سية،  الطاقة  عر  اإنتاجها 
خال األواح الطاقة ال�سم�سية املت�سلة 

باملتحف.
وتتم اإ�ساءة واجهة متحف امل�ستقبل ب� 
الإ�ساءة،  األ��ف مر من خطوط   14
م��ل��ه��م��ة مكتوبة  ب��اق��ت��ب��ا���س��ات  م��زي��ن��ة 
باللغة العربية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل م��ك��ت��وم باخلط  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
يف  الأوح���د  املبنى  يجعله  م��ا  العربي، 
فن  الكاليغرايف  يعتمد  ال��ذي  ال��ع��امل 
بالكامل، وقد مت  اخلط على واجهته 
ت�سميم الكتابة املحفورة على الواجهة 
الفولذية با�ستخدام زجاج متطور مت 
خ�سي�ساً  ج��دي��دة  بتقنيات  ت�سنيعه 
الداخلية  الإ����س���اءة  ج����ودة  لتح�سن 

والعزل احلراري اخلارجي.

فن واإبداع واإلهام.. 
وعني على امل�صتقبل.

ي���ع���د م��ت��ح��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل اأح������د اأك����رث 
وتفرداً  اإب���داع���اً  امل��ع��م��اري��ة  الأي��ق��ون��ات 
ال��ع��امل، من خ��ال ت�سميم ملهم،  يف 
وفل�سفية  وف��ن��ي��ة  رم��زي��ة  دللت  ذي 
ال�سكل  جمال  ب��ن  يجمع  وتاريخية، 
قطعة  ليكون  و�سعرّيته،  وان�سيابيته 

من اخليال.
امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن الهيكل  ي���ب���داأ م��ت��ح��ف 
يف  ع��ن،  �سكل  على  امل�سمم  اخلارجي 
اليوم،  نعي�سها  التي  للمعرفة  متثيل 
امل�ستقبلية،  للروؤية  اإ���س��ارة  يف  وكذلك 
الغد،  ت��رى  ال��ت��ي  ال��ع��ن  فاملتحف ه��و 
العن  قلب  ال��ف��راغ يف  ي�سكل  ح��ن  يف 
امل���ج���ه���ول ال������ذي ل ن���ع���رف���ه وال�����ذي 
امل�ستقبل  ف���ه���و  لك���ت�������س���اف���ه،  ن�����س��ع��ى 
باكت�سافات  ون�سنعه  �سرن�سمه  ال��ذي 

الب�سرية واإجنازاتها.
يف �سياق مت�سل، ت�سكل التلة اخل�سراء 
امل�ستقبل  متحف  مبنى  يرتفع  ال��ت��ي 
والثبات  ل��ا���س��ت��ق��رار  رم������زاً  ف��وق��ه��ا 
ر التجربة الإماراتية  والر�سوخ، وجتذُّ
امللهمة يف الأر�س، فاأعمدة الغد تقوم 
على اأ�س�س املا�سي، وامل�ستقبل ل قيمة 

له اإذا مل ينطلق من التاريخ.
��ن واجهة  وت�����س��ك��ل ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��ي ت��زيِّ
الر�سائل  بالكامل  امل�ستقبل  متحف 
بعيدة  ال��ف��ك��ري��ة  وال���روؤي���ة  الرئي�سية 
ال��ن��ظ��ر ل��ه��ذا ال�����س��رح امل���ع���ريف، وهي 
عبارة عن ثاثة اقتبا�سات ملهمة من 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأق���وال 
ل��ن نعي�س  اآل مكتوم، ه��ي:  را���س��د  ب��ن 
نبدع  اأن  ميكن  ولكن  ال�سنن،  مئات 

وفل�سفة حممد بن را�سد.. بل يج�سد 
ه����ذا ال���ف���ك���ر.. وي��ج�����س��د ال��ك��ث��ري من 
املفاهيم التي تعلمناها عر ال�سنن.. 
ب��اأن الأفكار  اإمي��ان �سموه  كما يرجم 
التي  وه���ي  امل�ستقبل  ت�سنع  ايل  ه��ي 

تقود قاطرة التنمية.
اف����ت����ت����اح متحف  ح���ف���ل  ����س���ه���د  وق������د 
خال  م��ن  ب�����س��ري��اً  ع��ر���س��ا  امل�ستقبل 
على  ال�سوء  �سلطت  فيديوهات  ع��دة 
ال�سمو  وروؤي��ة �ساحب  املتحف  مفهوم 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
امل��دي��ن��ة الأك����رث تطوراً  يف ج��ع��ل دب���ي 

وتقدماً علمياً وتقنياً ومعرفياً.
الأيقوين  امل��ع��ل��م  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�سر 
�سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  العاملي، 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان 
ملجموعة  الأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س  امل�����دين 
ال�سيخ  و����س���م���و  الإم�����������ارات،  ط������ريان 
م��ن�����س��ور ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
الريا�سي،  مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 
و�سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�سة هيئة الثقافة 
وال��ف��ن��ون يف دب���ي، وع���دد م��ن ال���وزراء 

ومدراء الدوائر احلكومية يف دبي.
ويعّد متحف امل�ستقبل معًلماً ح�سارياً 
لأهم  نوعيًة  اإ�سافة  ي�سكل  ا�ستثنائياً، 
امل���ع���امل والأي����ق����ون����ات ال���ع���امل���ي���ة، كما 
لها  ن��ظ��ري  م��ع��م��اري��ة ل  يعتر حت��ف��ة 
بف�سل ت�سميمه الهند�سي ذي الطابع 
لي�سوغ  ع�����س��ره،  ال�����س��اب��ق  ال����ري����ادي 
امل�ستقبل  ع���م���ارة  م��ف��ه��وم  الآن  م���ن 
مبا  ت�سميمه  وليليق  اإرث��ه��ا،  وي�سنع 
علمية  قيمة  م��ن  يج�سده  وم��ا  ميثله 
دوره  يعك�س  ومب��ا  وفكرية،  ومعرفية 
العقول  واأب�����رز  اأه����م  جت��م��ع  كمن�سة 
امل�ستقبل  وم�����س��ت�����س��ريف  واخل��������رات 
امل�ستقبل وامل�ساهمة  لا�ستعداد لبيئة 
والتحديات  ال��ت��ط��ورات  اأه��م  ر�سد  يف 
واملع�سات التي �ستواجه الب�سرية يف 
حلول  واإيجاد  املقبلة،  �سنة  اخلم�سن 

غري تقليدية لها.
للنوابغ  حا�سنة  املتحف  �سيكون  كما 
واملفكرين  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  وامل����واه����ب 
وال��ب��اح��ث��ن واأك���ر خمتر م��ن نوعه 
لاأفكار والت�سورات اجلريئة، لتنطلق 
العلمية  وامل�������س���اري���ع  امل����ب����ادرات  م��ن��ه 
ت�سريع  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  وامل���ع���رف���ي���ة 

التطور العلمي يف �ستى املجالت.
املتحف  ي�سكل  م��ع��م��اري،  منظور  م��ن 
الأكرث  املبنى  فهو  هند�سية،  اأعجوبة 
ت��وج��د يف  اإذ ل  ال���ع���امل  ان�����س��ي��اب��ي��ة يف 
ه��ي��ك��ل��ه اخل����ارج����ي اأي�����ة زواي������ا ح����ادة، 
متجاوزاً كل حدود املاألوف يف العمارة، 
وم����ط����وراً  ج����دي����دة  اأدوات  م���ب���ت���ك���راً 

ابتكره  اأجمل ما  هند�سية، جتمع بن 
ال��ف��ك��ر الإن�����س��اين اخل����ّاق واأرق����ى ما 
ت��و���س��ل ال��ي��ه ال��ف��ن امل��ع��م��اري واأح���دث 
التكنولوجيا  اإل�����ي�����ه  ت���و����س���ل���ت  م�����ا 
الواقع  تقنيات  ذلك  يف  مبا  الرقمية، 
الفرا�سي والواقع املعزز وتطبيقات 

الذكاء ال�سطناعي.
ثاثة  م��ن  امل�ستقبل  متحف  ي��ت��األ��ف 
ع��ن��ا���س��ر رئ��ي�����س��ي��ة، ه����ي: ال��ت��ل��ة التي 
وت�سميم  امل����ب����ن����ى،  ف���وق���ه���ا  ي���رت���ف���ع 
الداخلي  واملحتوى  اخل��ارج��ي،  املبنى 
مفاهيمية  م��ق��ارب��ة  �سمن  للمتحف، 
الثاثة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ت�سكل  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
املعمارية  ال���ق���ي���م���ة  جم���م���وع���ه���ا  يف 
والفنية واملعرفية والفل�سفية للمبنى 

الأيقوين.
77 م����راً، من  امل��ت��ح��ف  ارت��ف��اع  يبلغ 
دعامات  اأو  اأع��م��دة  اأي  توجد  اأن  دون 
املبنى  ارت��ك��ازي��ة يف داخ��ل��ه، م��ا يجعله 
ويعتر  ال��ع��امل.  يف  ان�سيابية  الأك���رث 
الأكرث  املعمارية  امل�ساريع  املتحف من 
ت��ع��ق��ي��داً يف ال���ع���امل، ح��ي��ث ُي�����س��نَّ��ف يف 
مت  فقد  الهند�سي”،  “الإعجاز  خانة 
“الت�سميم  من���وذج  ب��اع��ت��م��اد  تنفيذه 
تقنية  عن  عبارة  وهو  البارامري”، 
ت�سميم  على  تعتمد  الأب��ع��اد  ثاثية 
تقني متطور يعمل عن طريق اإدخال 
باملبنى  اخلا�سة  دات  وامل��ح��دِّ البيانات 
املراد ت�سميمه، بالعتماد على الأ�س�س 
باخلوارزميات،  امل��ع��روف��ة  الهند�سية 
م���ن اخلطوات  م���درو����س  ع����دد  وه����ي 
التي  واملنطقية  املت�سل�سلة  الريا�سية 
ت�����س��م��ح مب��ع��اجل��ة م��ت��غ��ريات حمددة 
اأو  اإىل حل م�سائل معينة  ت��وؤدي  التي 
حتديات  اأو  تعديات  لأي��ة  الت�سدي 
تطراأ اأثناء الت�سميم اأو التنفيذ، �سمن 
مقاربة مفاهيمية يف البناء جتمع بن 
العمارة والنحت والريا�سيات. وي�سار 
للت�سميم البارامري، امل�ستخدم على 
ال��ع��م��ارة احلديثة  ن��ط��اق حم����دود يف 

الت�سميم  يف  خاقة  تقنية  مقاربات 
والتنفيذ والبناء.

خارطة طريقة مل�صتقبل دبي
خارطة  امل�ستقبل  متحف  يقدم  �سوف 
ط��ري��ق وا���س��ح��ة لإم������ارة دب���ي ودول���ة 
الإمارات، بحيث ت�ستطيع من خالها 
القطاعات  كافة  م�ستقبل  ا�ست�سراف 
الفر�س  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  احل��ي��وي��ة 
وعلمياً  وتنموياً  اقت�سادياً  امل�ستقبلية 

واإن�سانياً.
متحف  �سيعمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
امل�ستقبل على ا�ستقطاب اأف�سل الأفكار 
العاملية وتوليد مفاهيم جديدة لدبي، 
جت��ع��ل��ه��ا م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى غ���ريه���ا. كما 
واملن�سة  املفكر  العقل  املتحف  �سيكون 
الأو�سع  البتكارية  والعلمية  املعرفية 
والأ�سمل من نوعها التي جتمع اأف�سل 
امل��واه��ب وال��ع��ق��ول الإب��داع��ي��ة لإثراء 
املقرحات  وتوليد  والنقا�س  احل���وار 
وال����ت���������س����ورات ل��ر���س��ي��خ ال��ت��م��ي��ز يف 

خمتلف القطاعات.

حراك معريف عربي وعاملي
قيادة  اإىل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  ي�����س��ع��ى 
العربي  ال���ع���امل  يف  امل���ع���ريف  احل�����راك 
املنطقة  يف  ح���ي���وي  دور  ل���ع���ب  ع����ر 
بو�سفه اأكر جمَمع لاأدمغة العلمية 
البتكارات  لأحدث  ومركزاً  واملعرفية 

العلمية والتكنولوجية املتقدمة.
اأر�سية  املتحف على خلق  �سيعمل  كما 
تربط املبادرات التنموية والقت�سادية 
الكت�سافات  ب����اأح����دث  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���رف���ي���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة من 
وذلك  ا�ست�سرايف،  م�ستقبلي  منظور 
عر اإطاق واحت�سان ورعاية العديد 
م��ن امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات حت��ت مظلة 
�سعوب  خ��دم��ة  يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ت��ح��ف 
والرتقاء  العربي  العامل  وجمتمعات 

بامل�سرية التطورية يف املنطقة.

كونه يتطلب تقنيات واأدوات معمارية 
ب�”منذجة الت�سميم”  فائقة التطور، 
الت�سميم  اأو  امل��ع��ي��اري،  الت�سميم  اأو 
تقنية  م��رون��ة  يتطلب  ك��ون��ه  امل��ت��غ��ري 
بيانات  ق��اع��دة  اإىل  بال�ستناد  فائقة 
الت�سميم  يتم حتديثها طيلة مراحل 
التحكم  ي�����س��م��ح  ب���ح���ي���ث  وال����ب����ن����اء، 
نتائج  لتغري  وت��ط��وي��ع��ه��ا  ب��امل��ت��غ��ريات 

املعادلت.
كما مت ا�ستخدام النموذج البارامري 
ال��ن��ا���س يف  ح��رك��ة  وت�سميم  ل��درا���س��ة 
اآلية  ع��ل��ى حت��دي��د  امل��ب��ن��ى، مب��ا يعمل 
املبنى،  ورده����ات  ط��واب��ق  ب��ن  تنقلهم 
وبالتايل تقليل طوابري النتظار عند 

التنقل من ق�سم لآخر.
 1024 وت��ت��األ��ف واج��ه��ة املتحف م��ن 
ق��ط��ع��ة خ��ارج��ي��ة مت��ت��د ع��ل��ى م�ساحة 
17،600 مر مربع، وهي م�سنوعة 
م��ن ال��ف��ولذ امل��ق��اوم ل��ل�����س��داأ، وق��د مت 
اأذرع  با�ستخدام  الواجهة  األ��واح  اإنتاج 
املنطقة.  يف  �سابقة  يف  م��وؤمت��ت��ة  اآل��ي��ة 
طبقات،   4 م����ن  ل�����وح  ك����ل  وي����ت����األ����ف 
وا���س��ت��غ��رق اإن���ت���اج ال��ل��وح ال���واح���د 16 
خطوة عملية. كما مت تركيب وتثبيت 
ا�ستمرت  ل����وح ع��ل��ى ح����دة، ح��ي��ث  ك���ل 
فرة تركيب الواجهة اخلارجية اأكرث 
ت�سميم  ي�سكل  ك��م��ا  ���س��ه��راً.   18 م��ن 
امل�����س��ت��ق��ب��ل من����وذج����اً ل��ا���س��ت��دام��ة يف 

الت�سميم الإبداعي امل�ستقبلي.
ه����ذا وي��ع��ك�����س م��ت��ح��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
اأ�سا�س ت�سميمه التقنية الرقمية من 
خال الألواح ال� 1024 التي تغطي 
واجهته، حيث ميثل عدد هذه الألواح 
وحدة اأ�سا�سية لنظام التخزين الرقمي 
للمعلومات يف ذاكرة احلوا�سيب، وهو 
الكيلوبايت وي�ساوي 1024 بايت، اأو 

1024 رمزاً اأو حرفاً.
وي���رت���ب���ط امل��ت��ح��ف ب��ج�����س��ري��ن، ميتد 
بطول  الإم��������ارات  اأب�������راج  اإىل  الأول 
مبحطة  يربطه  وال��ث��اين  م���راً،   69

الدويل،  العلمي  املجتمع  �سعيد  على 
���س��وف ي�����س��اه��م م��ت��ح��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
خ��ل��ق ح�����راك ف���ك���ري وم���ع���ريف عاملي 
التغريات  وا�ست�سراف  ا�ستق�ساء  حول 
�ستى  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والجت�����اه�����ات 
والقت�سادية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ج�����الت 
على  ع���اوة  والإن�����س��ان��ي��ة،  والتنموية 
ا���س��ت��غ��ال ال��ف��ر���س ل��ا���س��ت��ف��ادة من 
على  بالنفع  يعود  مبا  التغريات  ه��ذه 
التعاون  اأ���س�����س  وت��ع��م��ي��ق  ال��ب�����س��ري��ة، 
املعريف وتي�سري قنوات تبادل التجارب 
والبيانات وحتقيق العدالة يف م�ساركة 
امل�ستقبلي،  وامل���ع���ريف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن��ت��اج 
التطور  يف  ال�ستثمار  اإىل  بالإ�سافة 
ال���ت���ق���ن���ي وامل�����ع�����ريف ل���ل���م�������س���اه���م���ة يف 
الت�سدي لاأزمات العاملية القت�سادية 

وال�سحية والإن�سانية اأول باأول.
امل�ستقبل  م��ت��ح��ف  ���س��ي��ع��م��ل  ك���ذل���ك، 
واملتخ�س�سن  امل��ف��ك��ري��ن  رب���ط  ع��ل��ى 
وم�����س��ت�����س��ريف امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خمتلف 
ملتقيات  ع��ق��د  ع���ر  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
وم��ن��ت��دي��ات دوري�����ة، وج��ل�����س��ات بحثية 
على  ي�ست�سيفها  معرفية  ون��ق��ا���س��ات 
املتحف على  �سيعمل  العام. كما  م��دار 
ال��ت��ي ت�سلط  امل��ع��رف��ة والأب��ح��اث  ن�سر 
اأهم التغري والكت�سافات  ال�سوء على 

والتطورات العلمية اجلديدة.
و�سوف يكون متحف امل�ستقبل مبثابة 
امل��ج��م��ع امل��ع��ريف يف دب���ي، ال���ذي ت�سب 
والتجارب  وال��ت�����س��ورات  ال����روؤى  ف��ي��ه 
ُيعا�س  بحيث  امل�ستقبلية،  الإن�سانية 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خ��ال��ه ق��ب��ل حدوثه، 
�سوف  ومنه  وبتحدياته.  بتفا�سيله، 
واحلياة  امل�ستقبل،  م��دن  ت�سميم  يتم 
م���ا مي�����س حياة  وك����ل  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف 

الأفراد واملجتمعات.

اأعجوبة معمارية
 مبوا�صفات ا�صتثنائية

معجزًة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  ي�����س��ك��ل 

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د���س��ن 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
امل�ستقبل،  م��ت��ح��ف  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي، 
اأجمل مبنى على وجه الأر���س، املعلم 
امل���ع���ريف اجل���دي���د يف دبي،  الأي����ق����وين 
وفكرياً  علمياً  م��رك��زاً  �سيكون  ال���ذي 
م���ن ن����وع ج���دي���د، واأك������ر م��ن�����س��ة يف 
املنطقة لدرا�سة امل�ستقبل وا�ست�سرافه 
قة ت�سعى  وت�سميمه، �سمن روؤية ُمعمَّ
اإىل ح�سد العقول والباحثن والعلماء 
الفكرية  وال�����ط�����اق�����ات  واخل�����������رات 
وبناء  والعامل،  املنطقة  والإبداعية يف 
ال�������س���راك���ات م���ع كريات  ���س��ب��ك��ة م���ن 
والبحثية  العلمية  واملراكز  املوؤ�س�سات 
نقا�سات  خلق  على  والعمل  العامل  يف 
والجتاهات  ال��ت��غ��ريات  ح��ول  قة  معمَّ
القطاعات  ���س��ت��ى  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
والعلمية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 

واملجتمعية والإن�سانية.
جاء ذلك يف احتفالية �سخمة اأقيمت 
دبي،  يف  امل�ستقبل  م��ت��ح��ف  ���س��اح��ة  يف 
بح�سور ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، حيث قال 
�سموه: متحف امل�ستقبل ر�سالة اأمل.. 
عاملية..  تغيري.. ومن�سة علمية  واأداة 
ل�ست�سراف  متكاملة  موؤ�س�سية  واآلية 

م�ستقبل اأف�سل لنا جميعاً.
امل�ستقبل هو  : متحف  �سموه  واأ�ساف 
وجت�سيد  الإن�ساين..  للخيال  ترجمة 
توا�سل  ال���ت���ي  الإم����ارات����ي����ة  ل��������اإرادة 
امل�ستقبل  التفوق على نف�سها..متحف 
والباحثن  ل��ل��ع��ق��ول  م��ل��ت��ق��ًى  ���س��ي��ك��ون 
والعلماء واخلرات والطاقات الفكرية 

والإبداعية من كل اأنحاء العامل.
اإىل ذلك، قال �سمو ال�سيخ حمدان بن 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�سد 
دبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي 
�سيكون  امل�ستقبل  متحف  للم�ستقبل: 
خمتراً معرفياً وفكرياً ملدن امل�ستقبل 
و�سري�سخ  امل�����س��ت��ق��ب��ل..  وح���ك���وم���ات 
ت��ف��ّوق دب���ي امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي..دور متحف 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف ر�سم  ���س��ي��ك��ون  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
القطاعات  ل��ك��اف��ة  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة 

ال�سراتيجية الرئي�سية يف دبي.
مكتوم  ال�سيخ  �سمّو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
مكتوم،  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
رئي�س جمل�س  نائب  دب��ي  نائب حاكم 
الوزراء وزير املالية: حممد بن را�سد 
ماأ�س�سة  امل�ستقبل  متحف  ع��ر  اأراد 
وا�ستك�ساف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف 
لر�سيخ  م��ن��ه��ا  وال����س���ت���ف���ادة  ف��ر���س��ه 
خال  م��ن  ال��وط��ن..ن�����س��ع��ى  تناف�سية 
التحول  تعزيز  اإىل  امل�ستقبل  متحف 
نحو اقت�ساد املعرفة وا�ست�سراف حلول 

علمية وعملية لتحديات الغد.
���س��ل��ط معايل  وخ�����ال الح��ت��ف��ال��ي��ة، 
رئي�س  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
ال�سوء  ل��ه  كلمة  يف  امل�ستقبل  متحف 
وفل�سفة  فكر  الت�سابه بن  اأوج��ه  على 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
من  امل�ستقبل  متحف  وب��ن  مكتوم  اآل 
:اإن  �سبع نقاط رئي�سية، قائًا  خال 
ومفهوم  مب��ح��ت��واه  امل�ستقبل  متحف 
امل��ت��ج��دد وامل��ت��ط��ور ب��ا���س��ت��م��رار يعك�س 
املتجددة  را�سد  بن  وروؤى حممد  فكر 
بتجدد  واملتميزة  للمتغريات  واملواكبة 
اخل����ط����ط وجت�������دد الأف������ك������ار وجت����دد 
هذا  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  الأدوات. 
ال�سرح احل�ساري اجلديد ي�سبه فكر 

ي�ستمر ملئات ال�سنن، وامل�ستقبل  �سيئاً 
�سيكون ملن ي�ستطيع تخيله وت�سميمه 
ينتظر..  ل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وت���ن���ف���ي���ذه.. 
امل�����س��ت��ق��ب��ل مي��ك��ن ت�����س��م��ي��م��ه وب���ن���اوؤه 
د احل���ي���اة وتطور  ال���ي���وم، و����س���ّر جت����دُّ
احل�سارة وتقدم الب�سرية هو يف كلمة 
هذه  تلخ�س  حيث  البتكار؛  واح���دة: 
ال�سمو  ���س��اح��ب  فل�سفة  الق��ت��ب��ا���س��ات 
وف��ل�����س��ف��ة م��ت��ح��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل وال����دور 
�سناعة  يف  امل�ساهمة  يف  منه  امل��ت��وق��ع 
يف  ي�ساهم  مب��ا  وت�سميمه،  امل�ستقبل 
ودفعها  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  اإث�����راء 

لآفاق جديدة.
ال��ع��رب��ي يف  ا���س��ت��خ��دام اخل��ط  ويعك�س 
قيمة  امل�ستقبل  متحف  واجهة  تزين 
مهمة،  وف��ن��ي��ة  واإب����داع����ي����ة  ج��م��ال��ي��ة 
بجمالياته  مي���ت���از  ال��ع��رب��ي  ف���اخل���ط 
التي  حروفه  خ��ال  من  ال�ستثنائية 
ان�سيابية والأكرث ثراًء  الأكرث  جتعله 
جمالياً والأكرث تطويعاً من بن لغات 
اأجمع يف ت�سميم لوحات فنية  العامل 

متميزة.
ا�ستخدام  ي��اأت��ي  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
واجهة  ت�����س��م��ي��م  يف  ال���ع���رب���ي  اخل����ط 
لروؤية  جت�����س��ي��داً  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف 
املتحف يف امل�ساهمة النوعية والفاعلة 
يف ا���س��ت��ئ��ن��اف احل�������س���ارة ال��ع��رب��ي��ة يف 
اأنفاق  اأ���س��اءت  ي��وم  الذهبي،  ع�سرها 
التاريخ املظلمة، عر ت�سدير علومها 
بلغة  للب�سرية  واإجن��ازات��ه��ا  ومعارفها 

ال�ساد.
وكان الفنان الت�سكيلي الإماراتي مطر 
ب��ن لح��ج ق��د �سمم م��ق��ولت �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
يف  م�ستخدماً  وتنفيذاً،  ر�سماً  مكتوم، 
ذلك خط الثلث اجللي، كخط يعك�س 
ودميومًة، علما  واأ�سالة ورقياً  عراقًة 
ب����اأن خ���ط ال��ث��ل��ث م���ن اأك����رث خطوط 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم يف 
ب�سبب  ال��ف��ن��ي،  والت�سكيل  ال��زخ��رف��ة 

معايريه اجلمالية التي ل ت�ساهى.

املتحف الأكرث جتددًا.
امل�����س��ت��ق��ب��ل عن  ي��خ��ت��ل��ف م��ت��ح��ف  ول 
ال����ع����دي����د م�����ن م����ت����اح����ف ال�����ع�����امل يف 
التقنيات  ذي  ال��ط��ل��ي��ع��ي،  ت�����س��م��ي��م��ه 
واإمنا  فح�سب،  امل�ستقبلية  املعمارية 
اإذ ميكن  حتى يف مفهومه وحمتواه؛ 
و�سفه باملتحف احلي، حيث ل يتوقف 
ع���ن الإب�������داع والب���ت���ك���ار، م���ن خال 
ل�ستق�ساء  وامل�ستمر  ال����دوؤوب  �سعيه 
اإليه  يتو�سل  م��ا  اأح���دث  وا�ستك�ساف 
العقل الإن�ساين، واآخر الأبحاث حول 
م�ستقبل الب�سرية يف كافة القطاعات.

ذل��������ك، مي���ك���ن و�سف  ع���ل���ى  ع��������اوة 
الأكرث  املتحف  باأنه  امل�ستقبل  متحف 
العلمي  منتجه  خ���ال  م��ن  جتدداً” 
واملعريف والفكري املتجدد على الدوام، 
حمتواه  واإغ���ن���اء  ت��ع��زي��ز  �سيتم  ح��ي��ث 
باأحدث  ب������اأول،  اأول  وم���ع���رو����س���ات���ه، 
واآخ��ر الكت�سافات  التقنية  الإجن��ازات 
مواكبة  تتم  و�سوف  العاملية.  العلمية 
امل�ستقبلية،  وامل���ت���غ���ريات  الإجن�������ازات 
امل��ت��ح��ف بناء  وحت���دي���ث م��ع��رو���س��ات 
على ذلك ب�سورة دورية للحفاظ على 

ديناميكيته وحيويته.
مل�ست�سريف  املتحف من�سة  �سي�سكل  كما 
العلمية  والنخبة  العامل  يف  امل�ستقبل 
على  ي�ستقبل  وخم���ت���راً  وامل��ع��رف��ي��ة، 
م���دار ال��ع��ام ك��ل م��ا ل��ه ع��اق��ة باأفكار 
ومدن  امل�ستقبل  وت��ق��ن��ي��ات  امل�ستقبل 

امل�ستقبل.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
احلاكم العام ل�سانت لو�سيا بيوم ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ميلكيدي�س  ارول  �سرييل  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه 
ت�سارلز احلاكم العام ل�سانت لو�سيا وذلك مبنا�سبة يوم ال�ستقال 
لباده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإىل  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن  نائب القائد الأعلى للقوات 

فخامة �سرييل ارول ميلكيدي�س ت�سارلز.

تقدمي 17,035 جرعة من لقاح كوفيد19- خلل ال�صاعات الـ24 املا�صية

ال�سحة جتري 470,793 فح�سا ك�سفت عن 626 اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا 
•• اأبوظبي - وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع 
الكت�ساف  الدولة بهدف  الفحو�سات يف  وزي��ادة نطاق 
امل��ب��ك��ر وح�����س��ر احل�����الت امل�����س��اب��ة ب��ف��ريو���س كورونا 
 .. 19" واملخالطن لهم وعزلهم   - "كوفيد  امل�ستجد 
470،793 فح�سا جديدا  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 ال�  ال�ساعات  خال 
الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع 

الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق  وتو�سيع 
الك�سف عن 626 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�����س��ت��ج��د م���ن ج��ن�����س��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة، وج��م��ي��ع��ه��ا حالت 
وبذلك  الازمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 875،884 حالة.
  كما اأع��ل��ن��ت ال������وزارة ع��ن وف����اة ح��ال��ة م�����س��اب��ة نتيجة 
وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  تداعيات 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،297 حالة.
اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة     واأعربت 

وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفن، ومتنياتها 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن، مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة 

اجلميع.
جديدة  حالة   1،994 �سفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�سابن 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 823،015 حالة.

من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع 
تقدمي 17،035 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خال 
ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
24،046،491 جرعة  ام�س  التي مت تقدميها حتى 
 100 243.13 ج��رع��ة لكل  ال��ل��ق��اح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل 

�سخ�س.
 " ل��ق��اح  ال����وزارة لتوفري  ي��اأت��ي ذل��ك متا�سيا م��ع خطة 
كوفيد19-" و�سعيا اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة 
اأعداد  تقليل  �ست�ساعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

حممد بن را�صد : 
- متحف امل�صتقبل هو ترجمة للخيال الإن�صاين.. وجت�صيد للإرادة الإماراتية التي توا�صل التفوق على نف�صها 

- متحف امل�صتقبل �صيكون ملتقًى للعقول والباحثني والعلماء واخلربات والطاقات الفكرية والإبداعية من كل اأنحاء العامل .
حمدان بن حممد: 

-متحف امل�صتقبل �صيكون خمتربًا معرفيًا وفكريًا ملدن امل�صتقبل وحكومات امل�صتقبل.. و�صري�صخ تفّوق دبي امل�صتقبلي.
- دور متحف امل�صتقبل �صيكون اأ�صا�صيًا يف ر�صم خارطة الطريق لكافة القطاعات ال�صرتاتيجية الرئي�صية يف دبي .

مكتوم بن حممد: 
-حممد بن را�صد اأراد عرب متحف امل�صتقبل ماأ�ص�صة ا�صت�صراف امل�صتقبل وا�صتك�صاف فر�صه وال�صتفادة منها لرت�صيخ تناف�صية الوطن.

- ن�صعى من خلل متحف امل�صتقبل اإىل تعزيز التحول نحو اقت�صاد املعرفة وا�صت�صراف حلول علمية وعملية لتحديات الغد.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة الدفاع عن توقيع 3 �سفقات جديدة يف ثاين اأيام معر�سي 
يومك�س و�سيمتك�س بقيمة اإجمالية جتاوزت 966،25 مليون درهم، 
اليوم  يف  دره��م  مليون   156،091 قيمتها  و�سلت  �سفقات  مقابل 
اليومن  �سفقات  اإج��م��ايل  يرتفع  وب��ذل��ك   ،2020 ال��ع��ام  يف  ال��ث��اين 
قيمتها  تفوق  �سفقات   6 اإىل  العام  ه��ذا  ن�سخة  خ��ال  والثاين  الأول 
الجمالية 1،620 مليار درهم بزيادة %159 عن �سفقات اليومن 

الأول والثاين يف العام 2020.
و تتوا�سل الن�سخة اخلام�سة من املعر�سن حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأدنيك  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  وتنظيم  امل�سلحة  للقوات 

���س��رك��ات الأن��ظ��م��ة غري  ال��دف��اع مب�ساركة ك��رى  ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
املاأهولة والتدريب واملحاكاة من 26 دولة، وح�سور غري م�سبوق من 

الوفود الر�سمية رفيعة امل�ستوى من خمتلف دول العامل.
وبلغ اإجمايل قيمة ال�سفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع ال�سركات 
يومه  يف   2022 و�سيمتك�س  يومك�س  معر�سن  يف  امل�ساركة  املحلية 
ال�سفقات  قيمة  جت����اوزت  فيما  دره����م،  م��ل��ي��ون   874،174 ال��ث��اين 

والعقود مع ال�سركات اخلارجية 92،077 مليون درهم.
وتوزعت �سفقات وزارة الدفاع خال اليوم الثاين على �سفقة تتجاوز 
جولدن  اإنرنا�سيونال  �سركة  مع  دره��م  مليون   874،174 قيمتها 
ت��ت��ج��اوز قيمته  امل�����س��رية، وع��ق��د  ال��ط��ائ��رات  ل�����س��راء منظومة  ج���روب 
الأمريكية  لل�سناعات  اأنديوريل  �سركة  مع  ردهم  مليون   46،643
ل�ستكمال التجارب اخلا�سة بنظام مكافحة الطائرات امل�سرية، وكذلك 

و�سيمتك�س  يومك�س  معر�سن  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �سفقات  ت�سمنت 
43،434 مليون درهم مع  يقارب  قيمتها ما  بلغت  �سفقة   2022

�سركة )اإم بي دي اإيه( الفرن�سية ل�سراء امل�ساعل احلرارية.
وت�ستقطب ن�سخة هذا العام عدة �سركات عاملية بارزة، مبا فيها �سركة 
و�سركة  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ن  ال��ط��ريان  لأنظمة  اأتوميك�س  ج��رنال 
من  اإن�سيتو  و�سركة  املتحدة،  الوليات  من  تكنولوجيز  هاري�س   3 اإل��� 
وجمموعة  الفرن�سية،  �سي�ستمز  نك�سر  و�سركة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
الدفاع الأوكرانية، و�سركة فينكانتيريي الإيطالية، و�سركة اإيه اإل اآي 
تي ال�سينية، وغريها العديد من ال�سركات العاملية الرائدة التي تتخذ 
من يومك�س و�سيمتك�س من�سة لإطاق اأحدث ابتكاراتها وتقنياتها يف 

قطاعات الأنظمة غري املاأهولة.
تال  منطقة  يف  تقام  حية  عرو�س  على  اخلام�سة  الن�سخة  وت�ستمل 

اجلوية  الأن��ظ��م��ة  ل�ستعرا�س  نوعية  من�سة  تعد  وال��ت��ي  ���س��وي��ح��ان، 
ال��ذك��اء ال�سطناعي  امل��اأه��ول��ة وغ��ريه��ا م��ن تقنيات  والأر���س��ي��ة غ��ري 
والروبوتات امل�ساركة يف املعر�س، و�ست�سهد العرو�س التي ي�سل عددها 
15 عر�ساً الك�سف عن 22 من التقنيات املتقدمة، واأحدث البتكارات 

اجلديدة يف جمال الأنظمة غري املاأهولة. 
الذي  احلديثة”  التكنولوجيا  “م�سار  الن�سخة  ه��ذه  ت�ست�سيف  كما 
ال�سوء  ت�س������لط  رح��ل��ة  يف  ال�����زّوار  اأخ���ذ  اإىل  ي��ه��دف  م�����س��اراً  يت�سمن 
املعر�سان،  يقدمها  التي  واملتقدم�������ة  اجلديدة  التقنيات  اأح��دث  على 
و�سبل  للتحدي���ات،  املبتكرة  احل��ل��ول  اأف�س������ل  يومك�س،  وحم��ادث��ات 
العلمية  ال���ت���ط���ورات  في������ه  ت��ت�����س��ارع  ع���امل  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف 
املاأهولة  غي�������ر  الأنظم������ة  على  العتم�������اد  فيه  ويتزايد  والبتكارات 

والذك�������اء ال�سطناعي.

يومني يف    2022 و�سيمتك�ض  يومك�ض  معر�سي  �سفقات  درهم  مليار   1,620

ماكرون مينح قائد القوات البحرية و�سام جوقة ال�سرف برتبة �سابط ونائبه و�سام ال�ستحقاق الوطني برتبه فار�ض
Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2022/0000261- Civil (Partial)
To the defendant: Sriramu Selvaraj
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi Phone No: 0523230256
Notification by publication in both Arabic and English languages
At the request of the Plaintiff/Sharjah Taxi LLC
You've been sued and asked for:
- Obligate the defendants to pay an amount of (33005.06 Dirham) thirty-three thousand five 
dirhams and six fils and interest at 12% from the date of claim until full payment. Obligate the 
defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
-You are assigned to attend the hearing 02/03/2022 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No.2) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Mohamed Husain Ameen Al Malla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ض جمل�ض ال�سعب الهندي تطورات العالقات الثنائية يف خمتلف املجالت 

زار فعاليات معر�صي يومك�ض و�صيمتك�ض 2022 

حممد بن زايد: الإمارات تهدف اإىل تعزيز التعاون وال�سراكات لدعم القدرات الدفاعية ومواجهة التحديات امل�سرتكة 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، اأم�س يف جمل�س ق�سر البحر معايل اأوم 
بريل رئي��س جم�ل�س ال�س��عب الهندي، الذي يقوم بزيارة اإىل دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ورحب �سموه برئي�س جمل�س ال�سعب الهندي، وبحث معه تطورات العاقات 
الثنائية يف خمتلف املجالت خا�سة املجال الرملاين، و�سبل دعم هذه العاقات 
وتنميتها ودفعها اإىل الأمام خال الفرة املقبلة يف اإطار ما يجمع بن دولة 

الإمارات والهند من �سراكة ا�سراتيجية �ساملة.
وتطرق اللقاء اىل القمة املرئية الإماراتية - الهندية التي عقدت موؤخراً وما 
اأ�سفرت عنه من توقيع اتفاقية ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة” واإطاق الروؤية 

الإماراتية - الهندية امل�سركة حول الآفاق امل�ستقبلية لل�سراكة التنموية بن 
البلدين. وتناول اللقاء دور الرملانات يف تعزيز العاقات بن ال�سعوب، ودعم 
قيم ال�سام والتعاي�س، واأهمية دفع العاقات الرملانية الإماراتية - الهندية 
اإىل الأمام خال الفرة املقبلة يف اإطار ما ت�سهده عاقات البلدين من تطور 

�سامل على جميع امل�ستويات.
املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل   .. البحر  ق�سر  جمل�س  يف  اللقاء  ح�سر 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
الأنظمة  معر�سي  من  اخلام�سة  الن�سخة  اأم�س..فعاليات  للقوات  الأعلى  القائد 
غري املاأهولة يومك�س واملحاكاة والتدريب �سيمتك�س 2022 اللذين ي�ست�سيفهما 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك خال الفرة من 21 اإىل 23 من �سهر 
فراير احلايل وتنظمهما �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س بالتعاون مع وزارة 
والإقليمية  الوطنية  الأجنحة  من  ع��دد  يف  جولة  خ��ال  �سموه  واطلع  ال��دف��اع. 
والتقنيات واحللول يف  البتكارات  اأح��دث  ..على  املعر�سن  امل�ساركة يف  والدولية 
جمال �سناعات الأنظمة غري املاأهولة واملحاكاة والتدريب والذكاء ال�سطناعي..

الدفاعية  القطاعات  يف  ال�ستخدامات  متعددة  والأنظمة  الروبوتات  اإىل  اإ�سافة 
واملدنية. والتقى �سموه عددا من روؤ�ساء الوفود امل�ساركة وتبادل معهم الأحاديث 
خالهما.    يعر�سونها  التي  والبتكارات  املعر�سن  يف  م�ساركاتهم  اأهمية  ح��ول 
واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره للقائمن على املعر�سن وجهودهم يف تنظيمها 
امل�ساركن  لكل  التوفيق  متمنياً  ال��دول��ة  مبكانة  تليق  ال��ت��ي  امل�سرفة  بال�سورة 

الوطني الحتادي و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ هزاع 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان 
نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد 

اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.

ونوعيتها  امل�ساركات  مب�ستوى  �سموه  واأ���س��اد  اأه��داف��ه��م.  حتقيق  يف  والعار�سن 
والتي تواكب اأحدث التطورات يف جمال الأنظمة غري املاأهولة .. موؤكداً اأن دولة 
اإىل  العاملية  املعار�س والأح��داث  ا�ست�سافة مثل هذه  الإم��ارات تهدف من خال 
تعزيز التعاون وال�سراكات لدعم القدرات الدفاعية ومواجهة التحديات امل�سركة 

انطاقا من دورها املحوري يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

يف  طموحاتهما  يلبي  مب��ا  وال��ت��ق��دم، 
م�ستقبل واعد.

ملنحهما الو�سامن ومتنيا للعاقات 
التطور  ال��ب��ل��دي��ن م���زي���دا م���ن  ب���ن 

�سكرهما  بالغ  عن  نائبه  و  البحرية 
الفرن�سي  ل��ل��رئ��ي�����س  وت��ق��دي��ره��م��ا 

م��ن ك��ب��ار ���س��ب��اط وزارة ال���دف���اع يف 
القوات  ق���ائ���د  اأع������رب  و  ال��ب��ل��دي��ن. 

اأو  ف��رن�����س��ي��ة  ل�سخ�سيات  منحهما 
التي  جلهودهما  تقديرا    .. اأجنبية 
بذلها يف تعزيز عاقات التعاون يف 
املجال الع�سكري بن دولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة واجل���م���ه���وري���ة 
الفرن�سية. و قام الفريق اأول بحري 
القوات  هيئة  رئي�س  فنديري  بييار 
ال��ب��ح��ري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال�����ذي ي���زور 
الركن  اللواء  بتقليد  حاليا  الدولة 
ب���ن حمدان  ب��ح��ري ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د 
العميد  ونائبه  نهيان  اآل  حممد  بن 
رك��ن بحري ع��ب��داهلل ف��رج املحريبي 
بقيادة  اأقيم  حفل  خ��ال  الو�سامن 
ال����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة ب��ح�����س��ور عدد 

•• اأبوظبي-وام:

ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ف��خ��ام��ة  م��ن��ح 
اللواء  الفرن�سية  اجلمهورية  رئي�س 
�سعيد  ال�سيخ  ط��ي��ار  ب��ح��ري  ال��رك��ن 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان  ب���ن 
"و�سام جوقة  قائد القوات البحرية 
�سابط"..   برتبة  ال��وط��ن��ي  ال�����س��رف 
ال���ع���م���ي���د رك�����ن بحري  ف��ي��م��ا م���ن���ح 
ع��ب��داهلل ف��رج امل��ح��ريب��ي ن��ائ��ب قائد 
ال�ستحقاق  و�سام  البحرية  ال��ق��وات 
ال��وط��ن��ي ب��رت��ب��ة ف���ار����س. ي��اأت��ي منح 
اأعلى  من  يعدان  اللذين  الو�سامن 
ويتم  فرن�سا  يف  الوطنية  الأو���س��م��ة 
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اأخبـار الإمـارات
بالعني  احليوانات  حديقة  يف  �سياحيا  مر�سدا   93
يقدمون منوذجا فريدا يف تعزيز الثقافة البيئية 

•• العني- وام:

تقدم حديقة احليوانات بالعن يف اليوم العاملي لار�ساد ال�سياحي مناذج فريدة من املر�سدين واملر�سدات الإماراتين 
الذين ي�سهمون يف تعزيز الثقافة البيئية و�سون الطبيعة وحماية احليوانات باملهددة بالنقرا�س .

و�ساهمت احلديقة ب�سكل فاعل يف توطن ومتكن ال�سباب لان�سمام اإىل قطاع ال�سياحة ب�سقية البيئي والثقايف 
والتنوع  بالنقرا�س  املهددة  احليوانات  حماية  مثل  ن��ادرة  م�سارات  يف  انخرطوا  ومر�سدة  مر�سداً   93 خال  من 
البيولوجي يجدهم الزائر يف �سفاري العن واحلديقة مبرافقها املختلفة، اإ�سافة ملجال الإر�ساد الثقايف من خال 

مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء الذي يعر�س ما�سي وحا�سر وم�ستقبل الإمارات الإن�ساين والبيئي.
وحققت حديقة احليوانات بالعن نقلة نوعية يف توطن الإر�ساد ال�سياحي والثقايف وا�ستقطاب الكفاءات واملهارات 
عموما  الدولة  جلهود  وثقافية  ح�سارية  واجهة  ميثلون  �سفراء  ليكونوا  وتهيئتهم  تدريبهم  مت  التي  الإماراتية 

واحلديقة خا�سة يف جمال حفظ احلياة الرية و�سون الطبيعة وحماية احليوانات املهددة بالنقرا�س.

باحلقائق .. الإمارات ت�ستعيد اأرقام ما قبل كوفيد
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستعادت غالبية القطاعات احليوية دولة الإمارات م�ستويات النمو الطبيعية 
امل�سجلة ما قبل اأزمة كوفيد وفقا ملجموعة من الأرقام الر�سمية املعلن عنها 

منذ بداية العام 2022.
فقد حققت قطاعات التعليم وال�سحة والقت�ساد وحركة الطريان، اإ�سافة 
اأرقاما  ال��ط��ريان  وح��رك��ة  الفندقي،  الإ���س��غ��ال  م�ستوى  على  ال�سياحة  اإىل 
وموؤ�سرات متطابقة مع ما كانت ت�سجله ما قبل ظهور اجلائحة. و توجت 
الإمارات جناحاتها يف احتواء الأزمة باإلغاء القيود على الطاقة ال�ستيعابية 
القت�سادية  املرافق  خمتلف  يف  الدولة  يف  والفعاليات  الأن�سطة  كافة  على 
منت�سف  بحلول  النقل  وو�سائل  الت�سوق  ومراكز  والرفيهية  وال�سياحية 
"وام" يف التقرير التايل  اأنباء الإم��ارات  فراير احلايل. وت�ستعر�س وكالة 

اأبرز مامح عودة احلياة اإىل طبيعتها يف القطاعات والأن�سطة كافة..

ال�صحة.
تطبق الإمارات منذ بداية جائحة كورونا خطة عمل علمية وعملية تعد من 
اأجنح النماذج العاملية يف اإدارة الأزمة على ال�سعيد ال�سحي و جنحت الدولة 
لفريو�س  الوبائي  الو�سع  موؤ�سرات  على  بال�سيطرة  املا�سية  الفرة  ط��وال 
الأقل  من  يعد  ال��ذي  الوفيات  ع��دد  اأو  الإ�سابات  ع��دد  جلهة  »كوفيد19-« 
عامليا ن�سبة لعدد الإ�سابات ويف املقابل حتتل الإمارات ال�سدارة عامليا يف عدد 

الفحو�سات اليومية والتطعيمات ن�سبة لعدد ال�سكان.

التعليم.
نظام  اإىل  الدرا�سة  ع��ودة  بتحقيق   2022 ع��ام  بداية  يف  الإم���ارات  جنحت 

به  يتحلى  ما  بف�سل  وذل��ك  كافة  التعليمية  املراحل  يف  احل�سوري  التعليم 
مع  التعامل  ل�سرعة  وا�ستباقية  جاهزية  من  الدولة  يف  التعليمي  القطاع 
للطلبة  الآمنة  العودة  عملية  �سهلت  ا�ستثنائية  وق��درات  الطارئة  الأو���س��اع 

واملعلمن واملوظفن الإدارين باملن�ساآت التعليمية.

ال�صياحة.
عك�س اأداء القطاع ال�سياحي يف الدولة حجم التعايف الذي حققته الإمارات 
من جائحة كورونا حيث اختتمت عام 2021 حمققة ن�سبة اإ�سغال فندقي 
عاملية،  �سياحية  م��دن  ع�سر  اأف�سل  على  متفوقة  امل��ائ��ة  يف   67 اإىل  و�سلت 

والإيرادات من اأف�سل امل�ستويات.
و جنحت الن�سخة الثانية من حملة "اأجمل �ستاء يف العامل" التي اأختتمت 
وطبيعية  �سياحية  وجت���ارب  لوجهات  ال��روي��ج  يف  اجل���اري  ف��راي��ر   13 يف 
نوعية  اقت�سادية  نتائج  وحققت  ال�سبع،  الإم���ارات  ام��ت��داد  على  وترفيهية 
مليار   1.5 اإىل  الفندقية  املن�ساآت  اإي��رادات  رفعت  حيث  الداخلية  لل�سياحة 

درهم، مقابل مليار درهم يف ن�سختها الأوىل، بزيادة 50%.
و زادت احلملة يف دورتها الثانية، عدد ال�سواح املحلين من 950 األفا، اإىل 
1.3 مليون �سائح، بزيادة %36 مقابل الن�سخة الأوىل لها، وو�سلت ن�سبة 
اإ�سغال املوؤ�س�سات الفندقية اإىل 73 يف املائة، مقابل 66 يف املائة يف الأوىل، 

بزيادة 7 يف املائة عن معدل الإ�سغال اأثناء احلملة العام املا�سي.

حركة الطريان.
يناير  �سهر  خ��ال  ال��دول��ة  ع��ر  مطارات  امل�سافرين  اأع���داد  اإج��م��ايل  قفز  و 
زيادة  بن�سبة  م�سافر  األف  و800  ماين   5 من  اأكرث  اإىل  لي�سل   2022
بلغت 96.93 باملائة باملقارنة مع �سهر يناير 2021 الذي بلغت فيه اأعداد 

العامة  للهيئة  وفقا  وذل��ك  م�سافر،  مليون   2.9 يقارب  ما  اإىل  امل�سافرين 
للطريان املدين.

  وارتفعت اأعداد امل�سافرين القادمن عر مطارات الدولة يف يناير 2022 
اإىل 1.9 مليون قادم وبن�سبة زيادة بلغت 76.10 باملائة مقارنة ب�سهر يناير 
2021 الذي �سجل 1.1 مليون م�سافر.. فيما ارتفعت اأعداد املغادرين عر 
1.8 مليون مغادر  اأك��رث من  اإىل  لت�سل   2022 يناير  الدولة يف  مطارات 
وبن�سبة زيادة بلغت 70.91 باملائة مقارنة ب� 1.06 مليون م�سافر امل�سجلة 

يف يناير 2021.
 ويف ال�سياق ذاته ارتفع اإجمايل عدد امل�سافرين من فئة العبور "الرانزيت" 
مليون   2.1 نحو  لت�سجل  املا�سي  يناير  �سهر  خ��ال  الدولة  مطارات  عر 
م�سافر وبن�سبة زيادة بلغت 161.39 باملئة مقارنة مع �سهر يناير 2021 

الذي �سجل نحو 800 األف م�سافر.

القت�صاد و�صوق العمل.
ودللت ارتفاعات اأ�سواق املال املحلية مل�ستويات تاريخية خال فراير اجلاري 
النمو  م��ع��اودة  اإىل  والبنوك،  لل�سركات  املالية  البيانات  عن  الإع���ان  عقب 
الإمارات  موا�سلة  مع  ذلك  وتزامن  اجلائحة  قبل  ما  ملعدلت  القت�سادي 
العامل  دول  م��ن  ع��دد  م��ع  ال�ساملة  القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقيات  توقيع 

مل�ساعفة التبادل التجاري وجذب املزيد من ال�ستثمارات.
القطاع  من�ساآت  يف  العاملن  ع��دد  و���س��ل  فقد  العمل  ���س��وق  �سعيد  على  و 
اخلا�س وامل�سجلن لدى الوزارة يف نهاية عام 2021 اإىل 4 ماين و903 
مع  باملقارنة  موظفا  و416  األفا   124 بلغت  بزيادة  موظفا  و612  اآلف 

عام 2020.
و ارتفع عدد من�ساآت القطاع اخلا�س امل�سجلة، بنهاية العام املا�سي 2021 

املناطق احلرة،  امل�سجلة يف  ال�سركات  اأن ت�سمل  ال��وزارة فقط من دون  لدى 
عام  م��ع  باملقارنة  من�ساأة   22999 بلغت  ب��زي��ادة  من�ساأة،   373966 اإىل 

.2020

الفعاليات والأحداث.
ا�ست�سافتها  التي  الكرى  الدولية  املنا�سبات  خال  من  الإم���ارات  وبرهنت 
مع  التعامل  يف  ا�ستثنائي  جن��اح  على  اجل��اري  العام  بداية  منذ  اأر�سها  على 
جائحة كورونا واإدارتها على النحو املثايل و �سكل احل�سور الدويل الكثيف 
املا�سي يف  اأ�سبحت من  اأزمة كوفيد19-  باأن  �سهادة عاملية  املنا�سبات  بتلك 

دولة الإمارات.
راأ�سها  وعلى  العامل  دول  خمتلف  من  وا�سعة  م�ساركة  الفعاليات  ت�سهد  و 
اإك�سبو 2020 دبي الذي يوا�سل ت�سدره لقائمة الأحداث الأكرث زخما على 
م�ستوى العامل بعدما بلغ عدد الزيارات للحدث الدويل حتى يوم اأم�س الول 

الثنن 14.719.277 زيارة.
بدوره يوا�سل مهرجان ال�سيخ زايد بالوثبة يف اأبوظبي ا�ستقطاب اجلمهور 
املحلي واخلارجي، فيما �سجلت الأح��داث الريا�سية العاملية ح�سورا مميزا 
على اأجندة الفعاليات التي �سهدتها الإم��ارات منذ بداية عام 2022 ومن 
العامل لاأندية يف  املختلطة، وكاأ�س  القتالية  العامل للفنون  اأبرزها بطولة 

اأبوظبي.
و على �سعيد املعار�س الدولية ا�ست�سافت الإمارات معر�سي ال�سحة العربي 
 3500 نحو  مب�ساركة   2022 الأو�سط  ال�سرق  وميدلب  هيلث"،  "اآراب 
معر�سي  م��ن  اخلام�سة  والن�سخة  دول��ة   60 م��ن  اأك��رث  م��ن  عار�سة  �سركة 
وامل��ح��اك��اة والتدريب   2022 ي��وم��ك�����س  امل��اأه��ول��ة  الأن��ظ��م��ة غ��ري  وم���وؤمت���ر 

�سيمتك�س 2022 يف اأبوظبي والتي انطلقت اأم�س الول.

خمترب كوفيد- 19 التابع لـ»بيور هيلث« يف مطار دبي يح�سل على اعتماد دويل

من جانبها اأو�سحت علياء املرزوقي 
يف  املخترات  اعتماد  اإدارة  مديرة 
لاعتماد  العاملي  الإم���ارات  مركز 
اأف�سل  وف��ق  املخترات  اعتماد  اأن 
اأداة حيوية  املعايري الدولية ميثل 
ل�سمان  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ل���ل���ج���ه���ات 
يف  وامل�ساعدة  الفحو�س  موثوقية 
تقليل اأي تاأثري �سلبي على ال�سحة 

•• دبي - وام:

ح�����س��ل اأك������ر خم���ت���ر داخ����ل����ي يف 
 "PCR " لتحليل عينات  العامل 
يف  "كورونا"  ب��ف��ريو���س  اخل��ا���س��ة 
اعتماد"  ال���دويل على  دب��ي  م��ط��ار 
اأحد  " الذي يعد   ISO15189
اأهم الإعتمادات الدولية يف جمال 

املخترات الطبية.
ب��اأق��ل من  ي��ق��در  وق��ت قيا�سي  ويف 
اأ���س��ه��ر م��ن��ح ه���ذا العتماد  اأرب���ع���ة 
للمختر - الذي تديره جمموعة 
�سركات "بيور هيلث" ويقع يف مبنى 
الركاب 2 مبطار دبي ومت افتتاحه 
قبل  م����ن   -  2021 ي���ون���ي���و  يف 
مركز الإم��ارات العاملي لاإعتماد" 
على  احل������ا�������س������ل   "EIAC
ال����دويل م��ن منظمات  الع����راف 
 ILAC الدولية"  الع����ت����م����اد 

."IAF ARACAPAC

امل�سافر  و�سمان �سحة  ال�سفر  اإىل 
نتائج  اإ������س�����دار  ع����ر  و����س���ام���ت���ه 
 SARS-CoV-2 فح�س" 
"املعتمدة   RT-PCR
العاملي  الإم�����������ارات  "مركز  م����ن 
لاعتماد" وفقا للمعايري الدولية 
اعتماد"  اأن  ي��ذك��ر  ب��ه��ا.  امل��ع��رف 
دويل  "معيار   ISO 15189
ي�ساعدها  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م��خ��ت��رات 
على تطوير اأنظمة الإدارة وتقييم 
لأعلى  الإم��ت��ث��ال  و�سمان  ال��ك��ف��اءة 

املعايري الطبية.
 20000 املختر  م�ساحة  وتبلغ 
ق��دم مربعة وه��و مرفق خم�س�س 
لتحليل عينات  ال�ساعة  م��دار  على 
"التي   RT-PCR فح�س" 
ي��ت��م ج��م��ع��ه��ا م���ن امل�����س��اف��ري��ن يف 
امل���ط���ار ومي��ك��ن��ه حت��ل��ي��ل م���ا ي�سل 
يوميا  ع���ي���ن���ة   100000 اإىل 
نتائج موثوقة يف غ�سون  وتقدمي 

اليافعي  زي�����ن  ال���دك���ت���ور  ق�����ال  و 
ال���رئ���ي�������س ال���ط���ب���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
تعتر  ال��ت��ي  هيلث"  "بيور  �سركة 
اأكر مزود رعاية �سحية متكاملة 
" ي��ع��زز هذا  يف دول����ة الإم��������ارات: 
خدمات  وموثوقية  دق��ة  الإعتماد 
خمترنا الطبي يف عمل فحو�سات 
"كوفيد19-" يف مبنى الركاب 2 
مب��ط��ار دب��ي ال���دويل مب��ا يتما�سى 
امل��ت��وا���س��ل��ة لدعم  م���ع م�����س��اع��ي��ن��ا 
الإم����ارات يف مكافحة  دول��ة  جهود 
بالثقة  "كورونا"..و�سعدنا  جائحة 
امل�ستفيدون  يوليها  التي  العالية 
ومرافق  امل��خ��ت��ر  خ���دم���ات  جت����اه 
اجل�����ودة  م���ع���اي���ري  ذات  ال��ف��ح�����س 
دامغا  دليا  ميثل  وال��ذي  العالية 
اأف�سل  ات���ب���اع  ع��ل��ى ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى 
الرامية  روؤيتنا  اإطار  يف  املمار�سات 
اخلدمات  بنوعية  الرت���ق���اء  ن��ح��و 

املقدمة ".

والتجارة والإقت�ساد لفتة اإىل اأنه 
وامل�ستفيدين  للم�سافرين  ميكن 
من خدمات املختر اأن يثقوا يف اأن 
كفاءة املزود معرف بها دوليا واأن 
نتائج الفح�س مقبولة يف كل مكان 
حا�سا  الفحو�س  م���زود  ك��ان  اإذا 
اعتماد  ه��ي��ئ��ة  م���ن  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
م��وق��ع��ة ع��ل��ى اإت��ف��اق��ي��ة الإع����راف 
املتبادل للمنظمة الدولية لإعتماد 
املخترات . واأ�سافت: "عملنا بجد 
�سركائنا  مع  اجلائحة  بداية  منذ 
الإ�����س����رات����ي����ج����ي����ن ال���وط���ن���ي���ن 
من  ك��اف  ع��دد  لتوفري  واملحلين 
واملخت�سة  امل���وؤه���ل���ة  امل���خ���ت���رات 
امل�سافرين من  احتياجات  لتغطية 
واإىل الدولة خا�سة خال املوا�سم 
اف��ت��ت��اح معر�س  ال�����س��ي��اح��ي��ة وم���ع 
2020" حيث كانت  "اإك�سبو دبي 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة وا���س��ح��ة على 
ال�����س��ف��ر م��ن خ���ال العودة  ق��ط��اع 

و�سمان  والإم������دادات  وال��ك��وا���س��ف 
وما  التحليلية  وال��ع��وام��ل  اجل���ودة 
فيما  ب��ع��ده��ا  وم���ا  التحليلية  ق��ب��ل 
�ساما  تقييما  امل��ق��ي��م��ون  ي��ج��ري 
على  توؤثر  التي  املتغريات  جلميع 
ويتاأكدون  الفح�س  بيانات  نتائج 
م�����ن احل�����ف�����اظ ع����ل����ى الم����ت����ث����ال 

والكفاءة التقنية.

املختر  اأن  ك��م��ا  ق��ل��ي��ل��ة..  ���س��اع��ات 
ال�سلبي  ال�����س��غ��ط  ب���غ���رف  جم��ه��ز 
مبن�سات  مت�سل  وه��و  والإي��ج��اب��ي 
يت�سمن  و  احل��ك��وم��ي��ة.  ال��ت��ق��اري��ر 
اعتماد" ISO 15189 "تقييما 
مبا  الطبية  للمخترات  م�ستقا 
يف ذلك فح�س موؤهات املوظفن 
املعدات  ماءمة  ومدى  وكفاءتهم 

العاملي  الإم�������ارات  م��رك��ز  وي��ع��م��ل 
توفري  على  با�ستمرار  ل��اإع��ت��م��اد 
ك������اأداة حيوية  م��وث��وق��ة  ف��ح��و���س 
انت�سار  م���ن  احل���د  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة 
املجتمع  يف  "كورونا"  ف���ريو����س 
وامل����ط����ارات مب���ا ي�����س��اه��م يف اإع����ادة 
احلياة اإىل طبيعتها عقب تداعيات 

جائحة "كوفيد19-".

�صمن �صل�صلة حديث املكتبات بالتعاون مع احتاد كّتاب واأدباء الإمارات

دبي للثقافة تعقد اأم�سية �سعرية يف مركز اجلليلة لثقافة الطفل
•• دبي – الفجر:

املكتبات"،  "حديث  �سل�سلة  �سمن 
يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  ت��وا���س��ل 
مع  ت��ع��اون��ه��ا  للثقافة"  "دبي  دب���ي 
احت���اد ُك��ّت��اب واأدب�����اء الإم������ارات فرع 
ال�ساحة الأدبية  اإث��راء  اأجل  دبي من 
املتنوعة،  والأن�����س��ط��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اجلليلة  م��رك��ز  يف  ت�ست�سيف  حيث 
لثقافة الطفل اأم�سية �سعرية حتييها 
جمموعة من ال�ساعرات الإماراتيات 
حممد  الإم��ارات��ي  ال�ساعر  ويديرها 
العمادي. جتمع الأم�سية ال�ساعرات 

ال�سهاوي  اأم��ل  املبدعات:  ال�سابات 
الظاهري،  وجن��اة  احلمادي  واأ�سماء 
ال���ل���وات���ي ���س��ي��ل��ق��ن خم����ت����ارات من 
اأم����ام اجل��م��ه��ور. وتعقد  اأ���س��ع��اره��ن 
24 فراير  الأم�سية يوم اخلمي�س، 
حتى  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اجل��اري، 
الثامنة م�ساًء. ُي�سار اإىل اأن ال�ساعرة 
اأ�سماء احلمادي  والكاتبة الإماراتية 
يف  املاج�ستري  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  حا�سلة 
ديوانان  لها  و���س��در  واآداب���ه���ا،  اللغة 
ق�س�سيتان،  وجمموعتان  �سعريان 
وه��ي ع�سوة يف احت���اد ك��ّت��اب واأدب���اء 
اأدي�����ب�����ات  راب�����ط�����ة  ويف  الإم��������������ارات، 
ال�سهاوي،  اأم�����ل  اأم�����ا  الإم���������ارات. 
ال�سارقة،  اإم��������ارة  يف  ن�������س���اأت  ف���ق���د 

امل��وزون واحلر،  التماهي بن ال�سعر 
�سعريتان.  جمموعتان  له  و���س��درت 
���ل ال���ع���م���ادي دول�����ة الم�������ارات يف  م���ثَّ
الأول  ال��ث��ق��ايف اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ن��ت��دى 
���س��ل��ط��ن��ة عمان  وال��ن��ق��د يف  ل��ل�����س��ع��ر 
حديث  ���س��ل�����س��ل��ة  وك���ان���ت   .2022
حمطتها  يف  ع���ق���دت  ق����د  امل���ك���ت���ب���ات 
"الق�سة  ب��ع��ن��وان  ج��ل�����س��ة  امل��ا���س��ي��ة 
والطموح"،  ال��واق��ع  ب��ن  ال��ق�����س��رية 
للق�سة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
الق�سرية. �سمت اجلل�سة الكاتبات: 
العامري،  وفاطمة  حممود،  عفراء 
الكاتبة  واأدارت���ه���ا  ع��ب��داهلل،  وح�����س��ة 
خ���ال اجلل�سة  ع��ب��ي��د. مت  ���س��احل��ة 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ك��ات��ب��ات، وحت��دث��ت كل 

الكا�سيكي  العربي  ال�سعر  وتكتب 
اآداب  ال�������س���ه���اوي  در����س���ت  واحل������ر. 
ال�سارقة،  جامعة  يف  العربية  اللغة 
ال�سعري  كتابها  م��وؤخ��راً  واأ����س���درت 
الذي  اأوؤج��ل��ك(  اأن  علّي  )ك��ان  الأول 
لق����ى ال�������رواج وال���س��ت��ح�����س��ان بن 
الأو���س��اط الأدب��ي��ة. وت��ب��دع ال�ساعرة 
جناة الظاهري، من العن، يف كتابة 
بنوعيه؛  والنبطي  الف�سيح  ال�سعر 
ال���ع���م���ودي وال��ت��ف��ع��ل��ي��ة، و����س���در لها 
ع����دة دواوي�������ن ب���ن ع���ام���ي 2009 
و2020. واأقامت الظاهري العديد 
امل�سركة  ال�سعرية  الأم�����س��ي��ات  م��ن 
وخارجها.  الإم��������ارات  دول�����ة  داخ�����ل 
يف  مبدعاً  العمادي  ال�ساعر  ويعتر 

يف  ال�سخ�سية  جتربتها  ع��ن  منهن 
كتابة الق�سة، حيث تداخلت لديهن 
كتابة الق�سة مع جتارب اأخرى، مثل 
والن�سر  ال�سعر لدى ح�سة عبداهلل، 
لدى عفراء حممود، وتعليم الطفل 

لدى فاطمة العامري.
اإىل  حديثهن  يف  الكاتبات  واأ���س��ارت 
الأدبي لتقومي  النقد  �سرورة وجود 
تطرقن  كما  الق�س�سية،  ال��ت��ج��ارب 
من  تعزز  جوائز  وج��ود  �سرورة  اإىل 
الق�سرية  ال��ق�����س��ة  ق������راءة  ح�����س��ور 
لدى املتلقن، لت�سجع دور الن�سر يف 
الإقبال على ن�سر الق�سة الق�سرية. 
كما قراأت الكاتبات ن�سو�ساً ق�س�سية 

خمتارة من اأعمالهن.

انطالق معر�ض ومزاد اآرت فور �سايت لدعم برامج نور دبي ملكافحة العمى
•• دبي - وام:

يعود مزاد "اآرت 4 �سايت" اخلريي 
يف عامه ال�سابع اليوم لدعم برامج 
ن���ور دب���ي ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ع��م��ى يف 
ي�سمل  و  ال����ع����امل.  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
تنظيمه  مت  ال��ذي  وامل���زاد  املعر�س 
امل�����زاد العاملي  ب��ي��ت  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
للفنون  ك����راون  و���س��رك��ة  �سوثبيز 
16 ق��ط��ع��ة ف��ن��ي��ة مت  اجل���م���ي���ل���ة، 
الترع بها من قبل فنانن حملين 

وعاملين واأي�سا هواة الفن.
ت�������س���م امل���ج���م���وع���ة ال����ع����دي����د من 
من  معظمهم  العاملين،  الفنانن 
قطعا  وت�سمل  الأو����س���ط..  ال�سرق 
ال�سيخة  ت�����س��ام��ي��م  م���ن  ح�����س��ري��ة 
ق�سيدة  ت�����س��ور  م��ك��ت��وم  اآل  ���س��ن��اء 
واأي�سا  ب���راي���ل،  ب��ط��ري��ق��ة  ج��م��ي��ل��ة 
ر�سما تخطيطيا من 10 �سفحات 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ق�سيدة  ي�سور 
بعنوان  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد 
جانب  اإىل  املخل�سن"،  "ال�سقور 
الإماراتية  للفنانة  قطعة مفاجئة 
ابتكرت متثاًل  التي  القبي�سي  عزة 
اللواتي  الن�ساء  من  جمموعة  مع 
يعانون من الإعاقة الب�سرية بدعم 
للمعاقن  الإم������ارات  جمعية  م��ن 
�سيقام  م������رة،  لأول  و  ب�������س���ري���اً. 
�سايت  ف����ور  اآرت  وم�����زاد  م��ع��ر���س 
�سوثبيز يف  امل�����زادات  ب��ي��ت  م��ق��ر  يف 
مركز دبي املايل العاملي على مدى 
�ستتاح  و  اليوم  من  اب��ت��داء  يومن 
مل�ساهدة  ال���ف���ن  مل��ح��ب��ي  ال��ف��ر���س��ة 
الأعمال الفنية املعرو�سة وتقدمي 
قبل  القطع  بع�س  على  العرو�س 
ب����دء امل������زاد يف ال���ي���وم ال���ث���اين من 
الفعالية. و ت�سمل الفعالية جل�سة 
ال��ث��اين بعنوان  ال��ي��وم  ح��واري��ة يف 
جمموعة  ت�ست�سيف  الفن"  "قوة 
ال����ب����ارزة التي  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن 
الفني.  امل�سهد  يف  ت��اأث��رًيا  اأح��دث��ت 

منال  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  ترمي، 
نور دبي: " ممتنون للغاية للعمل 
مع جمموعة مميزة من الفنانن 
امل�����وه�����وب�����ن، ج���ام���ع���ي الأع�����م�����ال 
الفنية  املعار�س  البارزين،  الفنية 
الدولية  امل�����زادات  ودور   ، امل��ح��ل��ي��ة 
امل�ساهمة  باأهمية  يوؤمنون  الذين 

وم�ساعدة  الن�����س��ان��ي��ة  ب���الأع���م���ال 
املحتاجن والذي يعك�س اجلوانب 
الإن�سانية املهمة يف حياة الفنانن 
دبي  ن��ور  موؤ�س�سة  اإن  وامل��ب��دع��ن.. 
والمتنان  ال��ت��ق��دي��ر  ب��ك��ل  ت��ت��ق��دم 
�ساهموا  ال��ذي��ن  ال�����س��رك��اء  جلميع 
باإجناح " اآرت فر�سيت " عاماً بعد 

الآخر".

جناة الظاهري حممد العمادي ا�صماء احلمادي اأمل ال�صهلوي

فقد املدعو / ان�سار باراكودان 
الهند    ، ك��اي��الك��اك��اث  ع��م��ر 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )S5784243(  رق�������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م   

0508834602

فقدان جواز �سفر
نوفوار  ال��ن   / املدعو  فقد 
الفلبن    ف����ري���������س����ن����ي����دو، 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P6050420A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0565805251

فقدان جواز �سفر
ن���ات���ا����س���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
افريقيا  ج��ن��وب   ، فين�سينت 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يرجى    )A09529653(
ممن يعرث عليه ت�سليمه ب�سفارة 
مركز  اق��رب  او  افريقيا  جنوب 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و / حم��م��د اكمل  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ب���خ�������س  خ����اون����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AD1350011(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

������س�����امل   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
الهند   ، خ�����ان  ج����م����ان  خ�����ان 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم

يرجى     )M1971953(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و / حم���م���د ب���ال 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ����س���ل���ي���م  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BA3705563(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 �سبي�سايزد  خلدمات العامات التجارية :
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 169659
باإ�سم: دونا – كوراديني اإ�س بيه اإيه

 وعنوانه: فيا مودينا كاربي ، 388 �سولريا ، مودينا ،اإيطاليا. 
بتاريخ : 15 / 5 / 2013  و امل�سجلة حتت الرقم : 169659  

�صورة العلمة:

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر  �سنوات اأخرى اعتباراًمن تاريخ 
2022/ 2/ 22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  فرباير 2022 العدد 13476
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اأخبـار الإمـارات
بريد الإمارات ي�سارك يف املوؤمتر العاملي للربيد والتو�سيل ال�سريع

•• دبي - وام:

�سارك "بريد الإمارات" يف املوؤمتر العاملي للريد والتو�سيل 
ال�سريع WMX الذي اأقيم يف ميامي يف الوليات املتحدة 
للنقا�سات  م��ن��راً  احل��دث  �سكل  اأم�����س.  اختتم  و  الأمريكية 
"بريد  ل���دى  التنفيذين  امل�����س��وؤول��ن  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة 
عاملياً  ال���رائ���دة  ال��ري��دي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ومم��ث��ل��ي  الإمارات" 
وت�سليط ال�سوء على حماور ومو�سوعات هامة من �سمنها 
والتحديات  التطور  وجم��الت  والجتاهات  ال�سراتيجيات 
الريد  خ��دم��ات  على  كوفيد19-  جائحة  وت��اأث��ري  العاملية 
والتو�سيل  ل��ل��ري��د  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  وي��ك��ت�����س��ب  وال�����س��ح��ن. 
مل�ساركة  ع��امل��ي��ة  من�سًة  يتيح  ك��ون��ه  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة  ال�����س��ري��ع 

اأف�سل املمار�سات واملنهجيات وو�سائل حتديث العمليات بن 
اأبرز ُم�سّغلي اخلدمات الريدية واللوج�ستية عاملياً يف �سبيل 
الرتقاء بجودة وكفاءة عمليات القطاع. ياأتي تواجد "بريد 
الإمارات" ب�سفته اأحد اأبرز رعاة املوؤمتر يف اإطار روؤية ال�سركة 
اأحدث  �سراكاتها ال�سراتيجية ومواكبة  تو�سيع نطاق  على 
الجتاهات العاملية واإبراز الأهمية املتنامية لأ�سواق املنطقة ل 
�سيما دولة الإمارات باعتبارها اأحد الوجهات الهامة للتجارة 
العاملية.  اللوج�ستيات  خارطة  على  ثقل  ومركز  وال�ستثمار 
وخال م�ساركته كمتحدٍث ر�سمي يف املوؤمتر ا�ستعر�س بير 
التحول  م�سرية  الإم����ارات  لريد  التنفيذي  امل��دي��ر  �سومرز 
ال�ساملة لريد الإمارات وحتدث عن تاأثري جائحة كوفيد-
احليوي  القت�سادي  وال��دور  امل�ستهلك  اجتاهات  على   19

اأن  لدولة الإم��ارات وموقعها ال�سراتيجي املتميز. واأ�ساف 
بريد الإمارات بادر بت�سريع حتوله الرقمي تلبيًة لاجتاهات 
ال��ع��م��ل��ي��ات رغ���م التحديات  ا���س��ت��م��راري��ة  امل��ت��غ��رية ول�����س��م��ان 
املوؤمتر  اأن هذا  الراهنة ومنها جائحة كوفيد19-..معتراً 
لأبرز  احللول  وا�ستك�ساف  واخل��رات  املعارف  لتبادل  من�سًة 
التحديات التي يواجهها القطاع وبناء �سراكاٍت ا�سراتيجية 
مع املوؤ�س�سات واجلهات الريدية الرائدة عاملياً لبلورة روؤية 
الإمارات  بريد  اأن  الذكر  يجدر  القطاع.  مل�ستقبل  ُم�سركة 
يف  ال�سريع  والتو�سيل  للريد  العاملي  امل��وؤمت��ر  �سي�ست�سيف 
منطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا خال الفرة من 
10 اإىل 12 مايو القادم حيث ي�سعى املوؤمتر اإىل التو�سع يف 

اأعماله �سمن هذه املنطقة.

خريية ال�سارقة : اإجراء 1471 عملية جراحية وفح�سا ملر�سى العيون خارج الدولة
•• ال�سارقة-وام: 

و�سريانكا  بوركينافا�سو  يف  العيون  ملر�سى  وفح�سا  جراحية  عملية  اإجراء1471  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 
العام  م��دار  على  وذل��ك  الفقرية  املجتمعات  يف  الإب�سار  و�سعف  العمى  ملحاربة  الإن�سانية  جهودها  �سمن  وبنجادي�س 
اأ�سحاب القلوب الرحيمة حلمات مكافحة  اأنه بف�سل دعم و ترعات  املا�سي. و ذكرت اجلمعية يف تقريرها ال�سنوي 
مت  م�ساريعها  تغطيها  التي  والبلدان  املناطق  يف  العيون  مر�سى  لعاج  متوا�سل  ب�سكل  اجلمعية  ت�سريها  التي  العمى 
التكفل باإجراء الفحو�سات والعمليات اجلراحية ل�سالح مر�سى العيون الذين يعانون تراكم املياه البي�ساء والزرقاء 
500 مري�س يف بوركينا فا�سو و820 حالة يف بنجادي�س عر  العام للروؤية والرمد بواقع  والآم القرنية وال�سعف 
حملتن منف�سلتن و151 حالة يف �سريانكا اإذ تقوم تلك احلمات باإجراء الفحو�سات الأولية ومن ثم توفري العاج 
املدير  خ��ادم  بن  �سلطان  عبداهلل  قال  و  املنا�سبة.  الأدوي��ة  �سرف  اأو  للعمليات  املري�سة  احلالة  باإخ�ساع  �سواء  املنا�سب 
التنفيذي للجمعية اإن م�سروع حماربة العمى من اأكرث امل�ساريع الإن�سانية رقيا يف م�ساعدة من ل قدرة لهم على توفري 

كلفة عاجهم وجراحات الإب�سار ومن هذا املنطلق تعول اجلمعية على اأ�سحاب القلوب الرحيمة دعم هذه احلمات .

حميد النعيمي : اأبناء الإمارات اأثبتوا للعامل قدرتهم على اإجناح اأ�سخم الأحداث التي تقام على اأر�ض وطنهم
•• عجمان- وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
اأث��ب��ت��وا للعامل ق��درت��ه��م على حت��دي كل  اأب��ن��اء الإم����ارات  اأن  ح��اك��م عجمان 
املعوقات وال�سعوبات يف �سبيل اإجناح اأ�سخم الأحداث والفعاليات والأن�سطة 
التي تقام على اأر�س الوطن خا�سة ما يتعلق ب� "اإك�سبو 2020 دبي " والذي 
يعد الأف�سل تنظيما علي م�ستوى العامل من خال ما قدموه من مبادرات 
واأفكار واإبداع يف اإدارة هذا احلدث الكبري مب�ساندة ودعم من القيادة احلكيمة 

التي وفرت كل الإمكانيات لتنفيذ م�ساريع واأجنحة وبنية حتتية متميزة .
جاء ذلك خال ا�ستقبال �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان وفدا من اإدارة اإك�سبو 2020 دبي يف ديوان احلاكم برئا�سة 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل املدير 
جلناح  ال��ع��ام  املفو�س  �سال�سلي  وم��ان��وي��ل  دب��ي   2020 اإك�سبو  ملكتب  ال��ع��ام 

�سوي�سرا ورئي�س جلنة ت�سيري اإك�سبو 2020 والوفد املرافق .
اأبناء الوطن حمور التنمية احلقيقية للتطوير يف امليادين  و قال �سموه اإن 
البيئة  وتوفري  احتياجاتهم  لتوفري  التعاون  جميعا  علينا  يجب  ل��ذا  كافة 
اأكمل وجه .. معربا عن  املنا�سبة التي حتقق الأه��داف املطلوبة منهم على 
فخره واعتزازه و كل �سعب الإم��ارات مبا قاموا به من اإجن��از على م�ستوى 
العامل وخدمة اأكرث من 192 دولة ت�سارك يف اإك�سبو دبي 2020 .. داعيا 

ليبقى  و�سعبهم  وطنهم  خدمة  يف  يوفقهم  واأن  يحفظهم  اأن  وج��ل  عز  اهلل 
عزيزا �ساخما.

م�ساندة  م��ن  تقدمه  مل��ا  الم����ارات  ل��دول��ة  احلكيمة  ب��ال��ق��ي��ادة  �سموه  واأ���س��اد 
ل�ساحب  احلكيمة  ال�سيا�سة  من  انطاقا  الإم���ارات  و�سباب  باأبناء  واهتمام 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و اأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم  اآل نهيان ويل عهد 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ملا يقدمونه من دعم 
�ساأنها الرتقاء وبناء  التي من  متوا�سل واهتمام بو�سع اخلطط والرامج 
الرا�سخ  واإميانهم  واملعرفة  بالعلم  مت�سلحة  وواعية  ومثقفة  مبدعة  اأجيال 

باأهمية بناء الإن�سان واإعداده حلياة منتجة و�سط عامل يتطور .
و اأكد �سموه اأن دولة الإم��ارات مت�سي قدما و بخطى ثابتة نحو مزيد من 
التقدم و الزدهار و�سول اإىل اإجنازاتها التاريخية خا�سة تنظيم اإك�سبو دبي 
و  ال��رثوة احلقيقية  �سبابنا هم  اأن  يوؤكد  اأهمية ما  اأخ��رى ل تقل  واأح���داث 

ال�ستثمار الأمثل يف احلا�سر وامل�ستقبل.
بنجاح  العمل  وفريق  الم��ارات  حكومة  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وهناأ 
املهمة املوكلة اإليهم وقال اإن ما اأجنز حمطة فارقة �سمن �سجل الإجنازات 
الإماراتية .. م�سيدا بالروح العالية والهمة الكبرية وقوة الإرادة التي ظهرمت 

عليها يف كل مراحل اإجناز اإك�سبو ما اأ�سهم يف نقل �سورة و�سمعة طيبة عن 
الإمارات و�سعبها اإىل العامل .

الفرة  خ��ال  اجلهد  و  العمل  وموا�سلة  املثابرة  اإىل  اجلميع  �سموه  دع��ا  و 
القادمة لأن الطريق ل يزال طويا وطموحات الإمارات كبرية تعتمد ب�سكل 
اأ�سا�سي على اأبنائها يف حتقيقها .. معربا عن ثقته باأن اأبناء الوطن قادرون 

على النجاح يف مواجهة كل حتد يواجهونه يف امليادين كافة.
كان �سموه قد اطلع من معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي والوفد املرافق لها 
على اأهداف وا�سراتيجية اإك�سبو واخلطة التطويرية وامل�ساريع امل�ستقبلية 
لهذا املركز وتطويره وال�ستفادة منه من خال و�سع اأف�سل املبادرات التي 

تخدم حركة التنمية ال�ساملة وخدمة الوطن.
و  اإك�سبو  بعد  ما  وامل��ب��ادرات  الرامج  لأه��م  �سرح موجز  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
عمليات التطوير للعديد من امل�ساريع التي �ستنفذ يف امل�ستقبل و�سري العمل 

يف الوقت الراهن والرامج والأن�سطة يف امل�ستقبلية واخلطة التطويرية .
من جانبها اأ�سادت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي بدعم القيادة الر�سيدة 
يف اإمارة عجمان للتطلعات الوطنية ما كان له الأثر الأكر يف جناح م�ساريع 

وفعاليات هذا احلدث واملبادرات الأخرى .
وتوجهت معاليها بال�سكر اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ملتابعته ودعمه الدائمن .. معربة عن 
دبي   2020 اإك�سبو  بدعم  الدائم  عجمان  اإم��ارة  للتزام  العميق  تقديرها 

عجمان  موؤ�س�سات  كل  تبذلها  التي  باجلهود  ونوهت  اإجناحه  على  والعمل 
لتدعيم اأ�س�س التعاون وال�سراكة املثمرة مع كل اجلهات املعنية على خمتلف 

الأ�سعدة.
وعلى  الدولة  م�ستوى  على  اجلميع  من  املقدم  الدعم  اأن  معاليها  اأك��دت  و 
راأ�سها القيادة الر�سيدة ميثل خري جت�سيد لقيم اإك�سبو 2020 دبي ودولة 
الإمارات و التي تتمثل يف التوا�سل والتعاون وت�سافر اجلهود ما مكننا من 
اأف�سل عر  امل�سركة ودعم �سعيها لبناء غد  اأهدافها  الإن�سانية حول  جمع 

اإحداث التغيري الإيجابي الهادف.
ح�سر اللقاء .. ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم 
النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  وال�سيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  و  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي 
النعيمي وال�سيخ عبداهلل بن  دي��وان احلاكم وال�سيخ حميد بن عمار  رئي�س 
را�سد  بن  حمد  و�سعادة  املواطنن  �سوؤون  مكتب  ع��ام  مدير  النعيمي  ماجد 
بديوان  امل�ست�سار  ال�سرفاء  اأم��ن  عبداهلل  و�سعادة  ال��دي��وان  مدير  النعيمي 
و�سعادة  دي��وان احلاكم  نائب مدير  املطرو�سي  �سيف  �سامل  �سعادة  و  احلاكم 
يو�سف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة و�سعادة طارق 
بن غليطه الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان وعدد من كبار 

امل�سوؤولن.

ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة اأول م�ست�سفى يقوم باإجراء املعاجلة الكثبية 
الداخلية لعالج �سرطان عنق الرحم يف مركز ال�سرطان ال�سامل

•• دبي –الفجر:

ال�سامل  ال�����س��رط��ان  م���رك���ز  ي��ع��د   
مليديكلينيك  ال��ت��اب��ع   "CCC"
املرافق  اأك����رث  امل��دي��ن��ة  م�ست�سفى 
وعاج  لت�سخي�س  دب��ي  يف  تقدًما 
ال�������س���رط���ان، ح���ي���ث يقدم  م���ر����س 
جم���م���وع���ة ك���ام���ل���ة م����ن خ���دم���ات 
اإدارة وعاج ال�سرطان حتت �سقف 

واحد.
يدير املركز خراء يف جمالت طب 
الأورام ، وعاج الأورام اجلراحي، 
وعاج الأورام بالإ�سعاع، وجراحي 
والطب  ال��ن��ووي،  والطب  الأورام، 
امل�����ل�����ط�����ف، وال������ط������ب ال�������وراث�������ي، 

ال�سرطان  مركز  املدينة  م�ست�سفى 
الكثبية  "املعاجلة  ال�������س���ام���ل: 
من  غريها  عن  تختلف  الداخلية 
ال��ع��اج الإ���س��ع��اع��ي لأنها  اأ���س��ك��ال 
من  اأع��ل��ى  ج��رع��ات  باإعطاء  ت�سمح 
الإ�سعاع، وتقليل ال�سرر بالأع�ساء 

املحيطة".
التقنية  اختيار  "يعتمد  واأ���س��اف: 
انت�سار  م��دى  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
امل�����ر������س وع����ل����م ال���ت�������س���ري���ح. من 
الذي  النهج  يف  النظر  ال�����س��روري 
وقت  م��ن  ب���دًءا  ا�ستخدامه،  يجب 
من   70٪ �ستتلقى  الت�سخي�س. 
ال��ن�����س��اء امل�����س��اب��ات ب�����س��رط��ان عنق 
الرحم يف اأوروبا العاج الإ�سعاعي 

الرحم  ع���ن���ق  ����س���رط���ان  اإدارة  يف 
لأنها  النهائي،  الإ�سعاعي  بالعاج 
متتلك خا�سية فيزيائية جوهرية 
كبرية  ج��رع��ات  تو�سيل  يف  تتمثل 
حتديًدا  اأك��رث  منطقة  اإىل  ن�سبًيا 
الأع�ساء  جتنب  م��ع  اجل�سم،  م��ن 

املحيطة.
ت�ستخدم  الكثبية  املعاجلة  اأن  كما 
داخ�����ل ال��ت��ج��وي��ف��ات ع�������ادًة، حيث 
الرحم  داخ�����ل  الأن���اب���ي���ب  ت��و���س��ع 
لعاج �سرطان عنق الرحم. ولكن 
يف ال�����س��رط��ان��ات ال��ت��ي مت��ت��د خارج 
الكثبية  امل��ع��اجل��ة  اأث��ب��ت��ت  ال��رح��م، 
الإبر  و���س��ع  ط��ري��ق  ع��ن  الداخلية 
م��ب��ا���س��رة يف ال�����س��رط��ان اأن��ه��ا اأكرث 

والبحوث الطبية، ي�ستفيد املر�سى 
من خطط العاج ال�سخ�سية التي 

يقدمها مركز ال�سرطان ال�سامل.
ال�سامل  ال�����س��رط��ان  م��رك��ز  ي��ح��ت��ل 
العاج  ال�����س��دارة يف جم��ال  موقع 
املبتكر لل�سرطان وقد اأدخل موؤخًرا 
تقنية عاج املعاجلة الكثبية لعاج 

�سرطان عنق الرحم.
عاج  تقنية  هي  الكثبية  املعاجلة 
اأجهزة  اإدخ���ال  فيها  يتم  اإ�سعاعي 
اأو  الأورام  م���ن  ب���ال���ق���رب  م�����س��ع��ة 
لتو�سيل  الأورام  يف  م���ب���ا����س���رة 
باأمان  الإ�سعاع  من  عالية  جرعات 

للق�ساء على الأورام وتقلي�سها.
توؤدي املعاجلة الكثبية دوًرا مركزًيا 

ف��ع��ال��ي��ة م���ع ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر تلف 
الأع�ساء.

الداخلية،  ال��ك��ث��ب��ي��ة  امل��ع��اجل��ة  يف 
الأن�سجة  يف  الإب������ر  اإدخ�������ال  ي��ت��م 
جانب  اإىل  م��ب��ا���س��رة.  ال�سرطانية 
يتيح  خم�س�سة،  بجرعة  ال�سماح 
مع  تتكيف  عالية  دق��ة  ا  اأي�سً ذل��ك 
���س��ك��ل الأن�����س��ج��ة وت��ق��ل��ي��ل خماطر 
ما  ع���ادة  املحيطة.  الأع�����س��اء  تلف 
ي���ك���ون الإج�������راء غ���ري م�����وؤمل وهو 
التدخل اجلراحي  اإج��راء حم��دود 

ول يتطلب دخول امل�ست�سفى.
ب���ه���ذا ال�������س���اأن ق����ال ال���دك���ت���ور رانا 
عاج  ا�ست�ساري  حم��م��ود،  ع��رف��ان 
ميديكلينيك  يف  بالإ�سعاع  الأورام 

على  املبكر  بالتعرف  ت�سمح  والتي 
املري�س الذي يحتاج اإىل هذا النوع 
املنا�سب  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ع���اج  م���ن 
امل������راأة يف  اأن  ي�����س��ع��دن��ا  ل��ل��رع��اي��ة. 

بتقنية املعاجلة الكثبية الداخلية. 
يوجد عدد قليل من املراكز يف هذه 
احلقيقية  اخل����رة  ذات  امل��ن��ط��ق��ة 
الداخلية  ال��ك��ث��ب��ي��ة  امل���ع���اجل���ة  يف 

ميكنها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
العاج  ه���ذا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  الآن 
يف  املتوفر  الدقة  ع��ايل  الإ�سعاعي 

ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة ".

افتتاح امللتقى الآ�سيوي للمنظمة العاملية ل�سغل اأوقات الفراغ يف العلوم والتكنولوجيا يف ندوة الثقافة والعلوم
••  دبي - د.حممود علياء

اف��ت��ت��ح��ت م��ع��ايل ����س���ارة الأم����ريي 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وزي�������رة 
ف����ع����ال����ي����ات امل���ل���ت���ق���ى الآ�����س����ي����وي 
اأوق����ات  ل�سغل  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ف��راغ 
البدور  ب���ال  ب��ح�����س��ور  )امل��ل�����س��ت( 
وود.  ال��ن��دوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
رئ��ي�����س جامعة  ال��ب�����س��ت��ك��ي  ع��ي�����س��ى 
دب�����ي – رئ���ي�������س ن������ادي الإم��������ارات 
رئي�س  هيداجلو  وروب��رت��و  العلمي 
وعلي  العلمية،  اليل�ست  منظمة 
عبيد الهاملي نائب رئي�س جمل�س 
ومرمي  القا�سم  �ساح  ود.  الإدارة 
اأع�ساء  اخل���ي���اط  وج���م���ال  ث����اين 
جمل�س الإدارة وعبدالغفار ح�سن 
ونخبة  ال�سويدي  �سقر  و�سلطان 

من املهتمن واملعنين.
جتولت معايل الوزيرة يف معر�س 
وامل�سروعات  والأف��ك��ار  املخرعات 
اأكرث  فيها  �سارك  وال��ذي  العلمية 
 426 مب���ج���م���وع  دول������ة   30 م����ن 
الآ�سيوية  ال������دول  م���ن  م�������س���ارك 
واأمريكا  واأف���ري���ق���ي���ا  والأورب�����ي�����ة 
ال���ات���ي���ن���ي���ة و�����س����م م�������س���روع���ات 
ل��ل��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة )الأح����ي����اء – 
والطاقة  – الريا�سيات(،  الكيماء 
والفلك،  وال����ف����ي����زي����اء  وال����ن����ق����ل، 

البنية  ببناء  ف��ب��داأت  ال���دول���ة..  يف 
التعليمية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
و�سبكات  النقل  و�سبكات  املتقدمة 
املعلوماتية  وال�سبكة  الت�����س��الت 
وال���ب���ن���ي���ة امل����ال����ي����ة والأع�������م�������ال.. 
ال���س��ت��ع��داد لأي  اأمت  ع��ل��ى  ل��ت��ك��ون 
البنية  ي��ت��ط��ل��ب  ج���دي���د  م�������س���روع 
الُبنى  التحتية ويت�سنى لها تنفيذ 
الجتماعية  البنية  م��ن  الفوقية 
والقت�سادية والتعليمية والتقنية 
وبالفعل  ال��ع��ل��م��ي��ة..  وامل���ع���رف���ي���ة 
عالية  ت��ق��ن��ي��ة  اإجن��������ازات  حت��ق��ق��ت 
اإىل  اأدت  ق�����س��رية  زم��ن��ي��ة  م���دة  يف 
يحتذى  م��ث��ًا  ال��دول��ة  ت�سبح  اأن 
واملوؤمترات  املحافل  جميع  يف  بها 

العلمية.. 
اأن����ه ول����و نظرنا  واأك�����د ال��ب�����س��ت��ك��ي 
لوجدنا  العلمي  التقدم  واق��ع  اإىل 
العلم ل حدود له.. وهو ل يتوقف 
ل��ي��ع��ط��ي فر�سة  ع��ن��د ح���د م��ع��ن 
تلحق  لأن  ال��ع��امل  �سعوب  لبع�س 
التحرك  يبداأ  ثم  وم��ن  بالركب.. 
من جديد.. فالعلم يتقدم ب�سورة 
الدول  على  يفر�س  مما  م�ستمرة 
وتطور  التقنية  قدراتها  تنّمي  اأن 
وت�سجع  الأ����س���ا����س���ي���ة  خ���دم���ات���ه���ا 
بعلومهم..  ال���رق���ي  يف  ع��ل��م��اءه��ا 
يتوقع  احل����ا�����س����ر  ال�����وق�����ت  ويف 
والطفرة  �سريعة  تطورات  العلماء 

اأن����ه ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ه��ل القرن  وذك����ر 
ال�����ع�����������س�����رون ا�����س����ت����ط����اع ال����ع����امل 
الإيطايل ماركوين اإر�سال موجات 
املحيط  ع���ر  ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة 
الأط����ل���������س����ي.. وك�����ان�����ت ه������ذه هي 
ثورة  لن��ط��اق��ة  الأوىل  اخل��ط��وة 
القرن  اأ�سرف  وحن  الت�سالت.. 
املا�سي على النتهاء تفجرت ثورة 
لتبعث  والتكنولوجيا  الت�����س��الت 
كل  اإىل  ب��ل  ب��ي��ت،  ك��ل  اإىل  �سعاعها 
الأر�سية  ال���ك���رة  اأرج�������اء  يف  ف����رد 
الوا�سع..  الكون  ال�سئيلة من هذا 
تقنية  يف  اجلبارة  للقفزات  ونظراً 
ولتم�سي  واملعلومات..  الت�سالت 
املعلوماتية  ال��ت��ط��ورات  م��ع  ق��دم��اً 
حملت دولة الإم��ارات على عاتقها 
م�سوؤولية نقل �سناعة التكنولوجيا 
وتقدمي  الإم���ارات���ي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 
من  كل  اإىل  املعلوماتية  اخلدمات 
الطيبة..  الأر��������س  ه����ذه  ي��ق��ط��ن 
ول��ذل��ك اأ���س��ب��ح��ت دول���ة الإم����ارات 
العربية يف  ال��دول  �سّباقة من بن 
وت�سنيعها  التكنولوجيا  تطويع 
وت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات الت���������س����الت 
والإنرنيت بكفاءة عالية ت�ساهي 
امل��ت��ق��دم��ة يف هذا  ال������دول  ك���ف���اءة 
بع�س  ت��ت��خ��ط��اه��ا يف  ب���ل  امل����ج����ال، 
الأحيان.. وحن ولج القرن الواحد 
والع�سرون اأو الألفية الثالثة خرج 

احليوية،  والتكنولوجيا  والزراعة 
ال�سطناعي  والذكاء  والروبوتات 

وعلم الف�ساء وانرنت الأ�سياء.
الرعاة  ت��ك��رمي  اجل���ول���ة مت  وب��ع��د 
احتفالية  يف  امل�����س��ارك��ة  وال����وف����ود 
عي�سى  د.  ف���ي���ه���ا  رح������ب  مم����ي����زة 
الب�ستكي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
الإم��������ارات ال��ع��ل��م��ي ب��احل�����س��ور يف 
واملتفاعلة  الآمنة  البيئة  ذات  دبي 
وا�ستقبالها  م��ت��ع��ددة  ث��ق��اف��ات  م��ع 
�سعوب  بكل  ومرحبة  رحب  ب�سدر 
اإل  متيز  دون  فيها  للعي�س  العامل 
املنتج بالإ�سافة  العمل  مبخرجات 
لابتكارات  احل��ا���س��ن��ة  اأن���ه���ا  اإىل 
لتتميز  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ع��ل��وم 
ع���ن ال���ع���امل يف ت��ط��ب��ي��ق م���ب���داأ ل 

للم�ستحيل والريادة العاملية.
مدينة  ال��ي��وم  الب�ستكي  واأ����س���اف 
الإم�����ارات  ن����ادي  يف  املتمثلة  دب����ي، 
الثقافة  ن��دوة  مظلة  حتت  العلمي 
الآ�سيوي  امللتقى  تفتتح  وال��ع��ل��وم، 
اأوق����ات  ل�سغل  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ف��راغ 
ت�سعى  ال����ت����ي   )MILSET(
لتهيئتهم  بال�سباب  الهتمام  اإىل 
اإن�����ت�����اج  يف  روادا  ي����ك����ون����وا  لأن 
والتكنولوجية  العلمية  امل��ع��رف��ة 
العلوم  يف  "نبتكر  م��ب��داأ  وتر�سيخ 

والتكنولوجيا وننتج املعرفة".

العامل من ع�سر املعلومات ليدخل 
ع�سر املعرفة الذكية.. هذا الع�سر 
لبناء  املعريف  القت�ساد  وّل��د  ال��ذي 
الع�سر  ه����ذا  امل����ع����ريف..  امل��ج��ت��م��ع 
واحلواجز  امل�����س��اف��ات  اأزال  ال����ذي 
اجلغرافية بن �سعوب العامل وبن 
التجارات  وب���ن  امل��ت��ب��اع��دة  ال����دول 
ال����ع����امل����ي����ة.. ه�����ذا ال���ع�������س���ر ال����ذي 
الأ�ساليب  ووّح���د  امل��ف��اه��ي��م،  ق���ّرب 
والعلمية..  ال��ف��ك��ري��ة  وامل��ف��اه��ي��م 
ه����ذا ال��ع�����س��ر ال�����ذي اع��ت��م��د على 
لبناء  العلمية  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
على  مبنٍيّ  علمي  معريف  اقت�ساد 
البحث العلمي يف مقومات الثورة 
وخ�سو�سا  ال���راب���ع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
يعني  وه��ذا  ال�سطناعي..  الذكاء 
ال��ذك��ي��ة هي  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  اأن 
اأ�سا�س التقدم احل�ساري يف الوقت 
ذلك  ويكمن  وامل�ستقبل..  احلا�سر 
العلمي  امل��ع��ريف  الأ���س��ا���س  ب��ن��اء  يف 
املعرفية  الب�سرية  القاعدة  واإع��داد 
الأ�سا�سية  ب���ال���ع���ل���وم  امل�������س���ل���ح���ة 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  والتطبيقية.. 
ر����س���م���ت دول�������ة الإم������������ارات خطة 
ا�سراتيجية متزنة لبناء الأ�سا�س 
البحث  على  املبني  العلمي  املعريف 
ال���ع���ل���م���ي والب����ت����ك����ار وه�����ي خطة 
ب��ع��ي��دة امل����دى ل��ت��ح��ق��ي��ق ج����زء من 
امل�سرية  ق��ادة  ارت��اآه��ا  التي  ال��روؤي��ة 

ظل الرعاية احلكيمة التي يوليها 
قادتها.

الإمارات  ن��ادي  اأن  الب�ستكي  واأك��د 
احلدث  ه��ذا  ينظم  ال���ذي  العلمي 
يعتر  وال���ذي  الب��ت��ك��اري  العلمي 
الثقافية  ندوة  اأن�سطة  من  ن�ساطا 
الوعي  ن�سر  اإىل  ي��ه��دف  وال��ع��ل��وم 
املجتمع،  بالعلوم والتكنولوجيا يف 
وت����دري����ب وم���ت���اب���ع���ة ال�������س���ب���اب يف 
 ،)S&T( والتكنولوجيا  العلوم 
املوهوبن،  ال�����س��ب��اب  واك���ت�������س���اف 
و����س���ق���ل م���ه���ارات���ه���م لإع�����داده�����م 
ومبتكرين  ع���ل���م���اء  ل��ي�����س��ب��ح��وا 
ال�ساحات  وامل�ساركة يف  للم�ستقبل، 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���دول���ي���ة م���ن اأج���ل 

املعلومات  ت���ق���ن���ي���ة  جم�������الت  يف 
والت���������س����الت وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي واإن���رن���ت 
الفرا�سي  وال����واق����ع  الأ����س���ي���اء 
والواقع املعزز والبيانات ال�سخمة 
وال�سحابة احلا�سوبية والروبوتات 
والتي  اخلام�س  اجليل  وات�سالت 
ل ح��دود ل��ه��ا.. وه��ن��اك حت��دٍّ كبري 
ملواكبة الع�سر حيث اإن التناف�س يف 
اأوجه.. ودولة الإمارات مدركة هذا 
التحدي وم�ستعدة  التناف�س وهذا 
التكنولوجيا  م���ع���رك���ة  خل���و����س 
بدرع  حمتمية  التقنية  واملعلومات 
التقدم التقني والنظرة امل�ستقبلية 
يف  تنفيذها  وخ��ط��وات  ال��وا���س��ح��ة 

التطورات  وم���واك���ب���ة  ازده����اره����م 
وا�ستك�ساف  ال���ع���امل���ي���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املناف�سة  وكذلك  العاملية  التجارب 
دوليا. ومن بن املنظمات الرئي�سة 
ن��ادي الإم����ارات العلمي  ُي��ع��ّد  التي 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  ف���ي���ه���ا،  ع�������س���وا 
العلوم  يف  ال���ف���راغ  اأوق������ات  ل�����س��غ��ل 
 ،)MILSET( والتكنولوجيا 
ال�سباب  تفكري  نطاق  تو�ّسع  التي 
املحافل  يف  املناف�سة  من  ومتّكنهم 
اأهداف  ب��اأح��د  تفي  وه��ي  العاملية، 
للتعلم  ال��ع��ل��م��ي  الإم��������ارات  ن����ادي 
التفاعات  م��ن خ��ال  والزده�����ار 
املختلفة  ال��ع��ق��ول واخل����رات  ب��ن 

على ال�ساحة الدولية. 
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•• ال�سارقة- وام:

ت����راأ�����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
���س��امل ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي نائب 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�سارقة  حاكم 
بح�سور  ال�سارقة  لإم���ارة  التنفيذي 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د بن 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 
اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س ال����ذي ع��ق��د �سباح 

اأم�س مبكتب �سمو احلاكم.
عددا  اجتماعه  خ��ال  املجل�س  ناق�س 
جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  من 
ب��ال��ع��م��ل احلكومي  وامل��ع��ن��ي��ة  اأع��م��ال��ه 
املبادرات  وتنفيذ  العامة  واخل��دم��ات 
خمتلف  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل�������س���روع���ات 

مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
و اعتمد املجل�س عددا من املقرحات 
احل�سانات  خ���دم���ات  ت��ط��وي��ر  ح����ول 
علمية  اآليات  لو�سع  �سعيا  احلكومية 
وع��م��ل��ي��ة اأف�������س���ل حت���ق���ق الأه�������داف 
ل���ل���ح�������س���ان���ات يف م���دن  امل����و�����س����وع����ة 

ومناطق اإمارة ال�سارقة.
و اعتمد املجل�س م�سروع قانون اإعادة 
تنظيم هيئة تطوير معايري العمل يف 
اإمارة ال�سارقة، ووجه باإحالة امل�سروع 
للمجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
واأ�سدر  الت�سريعية.  دورته  ل�ستكمال 
ل�سنة   /9/ رق�����م  ال����ق����رار  امل��ج��ل�����س 
وانتفاع  ملكية  تنظيم  ب�ساأن   2022
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ب��ال��ع��ق��ارات يف 

اأنه  على  ن�س  وال��ذي  ال�سارقة  اإم���ارة 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  ي�����س��ري 
يف  ب��ال��ع��ق��ارات  تنتفع  اأو  ال��ت��ي متتلك 

الإمارة.
لل�سركات  ي���ج���وز  ل���ل���ق���رار  وف���ق���ا  و 
ملواطني  بالكامل  اململوكة  واملوؤ�س�سات 
جمل�س  دول  م���واط���ن���ي  اأو  ال����دول����ة 
التعاون لدول اخلليج العربي التملك 
وفقا  الإم��ارة  يف  بالعقارات  والنتفاع 
ل��ل�����س��واب��ط وال�������س���روط امل����ح����ددة يف 
م��راع��اة ال�ستثناءات  ال��ق��رار مع  ه��ذا 
الواردة يف املادة رقم /4/ من القانون 
ب�ساأن  2010م  ل�����س��ن��ة   /5/ رق�����م 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العقاري  الت�سجيل 

ولئحته التنفيذية وتعدياتها.

وي����ج����وز ل�������س���رك���ات امل���ن���اط���ق احل����رة 
وال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة لأ���س��خ��ا���س ل 
وال�سركات  ال��دول��ة  جن�سية  يحملون 
النتفاع  ب��ن��ظ��ام  ال��ت��ع��ام��ل  الأج��ن��ب��ي��ة 
الإمارة وفقا لل�سوابط  بالعقارات يف 

وال�سروط املحددة يف هذا القرار.
ال�سركات  ت��ل��ت��زم  ال����ق����رار  ح�����س��ب  و 
املنتفعة  اأو  امل���ال���ك���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
الراغبة  اأو  الإم�������ارة  يف  ب��ال��ع��ق��ارات 

بالتملك اأو النتفاع بها بالآتي ..
تخ�سي�س  بن  التنا�سب  مراعاة   .1
الن��ت��ف��اع مع  اأو  امللكية  ال��ع��ق��ار حم��ل 
املوؤ�س�سة،  اأو  ال�سركة  وغر�س  ن�ساط 
دائرة  حت��دده��ا  ال��ت��ي  ال�سوابط  وف��ق 

الت�سجيل العقاري.

العقاري  الت�سجيل  دائرة  اإخطار   .2
ملكية  يف  اإج�������راء  اأو  ت�����س��رف  ب�����اأي 
ال�سكل  يف  اأو  ال�������س���رك���اء  وح�����س�����س 
القانوين اأو ال�سم التجاري، وا�ستيفاء 
املقررة  الر�سوم  وت�سديد  الإج����راءات 
يوما  ت��ت��ج��اوز /30/  م���دة ل  خ���ال 
من تاريخ الت�سرف اأو الإجراء، وذلك 

با�ستثناء �سركات امل�ساهمة العامة.
املناطق  يف  ب��ال��ع��ق��ارات  الن��ت��ف��اع   .3

التي حتددها احلكومة.
�سلطة  م��ن  تعهد  خ��ط��اب  ت��ق��دمي   .4
ل�سركات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
املناطق احلرة بعدم اإجراء اأي تعديل 

على رخ�سة املن�ساأة يف حال النتفاع.
الدولة  يف  مرخ�س  ف��رع  وج���ود   .5

لل�سركة الأجنبية.
ال�سركات  ف��اإن��ه ع��ل��ى  ل��ل��ق��رار  و وف��ق��ا 
املنتفعة  اأو  امل���ال���ك���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
بالعقارات يف الإمارة توفيق اأو�ساعها 
اأح��ك��ام��ه خ���ال م���دة ل تتجاوز  م��ع 

اأ���س��ه��ر م��ن ت��اري��خ ن���ف���اذه، على   /6/
الت�سجيل  دائ��رة  اأن ي�سدر مدير عام 
العقاري القرارات والتعاميم الازمة 

لتنفيذ اأحكام هذا القرار.
و ت�سمن القرار جمموعة من البنود 

دائرة  ب�ساحيات  املعنية  القانونية 
الر�سوم..  العقاري وجدول  الت�سجيل 
ويعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره 
اأحكامه  يتعار�س مع  اأي حكم  ويلغى 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• القاهرة -وام: 

�سارك وفد ال�سعبة الرملانية الإماراتية اأع�ساء جمموعة الرملان العربي يف 
اأعمال اجتماعات جلان الرملان الأربع واجتماعات جلانه الفرعية وذلك يف 
اإطار التح�سري للجل�سة العامة الثالثة من دور النعقاد الثاين من الف�سل 
الت�سريعي الثالث للرملان املقرر عقدها اليوم الأربعاء مبقر الأمانة العامة 

للجامعة العربية.
الحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  الإماراتية  الرملانية  ال�سعبة  وفد  ي�سم 
اليماحي  اأح��م��د  حممد  م��ن  ك��ل  �سعادة  العربي  ال��رمل��ان  جمموعة  اأع�ساء 
رئي�س املجموعة نائب رئي�س الرملان العربي ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية 
الثاين  النائب  ال�سرهان  ع��ب��داهلل  ناعمة  و  القومي  الأم���ن  و  ال�سيا�سية  و 
لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي نائب رئي�س املجموعة ع�سو جلنة ال�سوؤون 
الجتماعية و الربوية و الثقافية و املراأة و ال�سباب و اأحمد حمد بو�سهاب 

ال�سوؤون القت�سادية واملالية و�سذى �سعيد النقبي نائب رئي�س  ع�سو جلنة 
جلنة ال�سوؤون الت�سريعية و القانونية و حقوق الإن�سان بالرملان العربي.

و قال �سعادة حممد اأحمد اليماحي اإن جلنة ال�سوؤون اخلارجية و ال�سيا�سية 
راأ�سها  وعلى  العربية  وامل�ستجدات  الق�سايا  اأب��رز  ناق�ست  القومي  الأم��ن  و 
ال�ساحة  على  وامل�ستجدات  واليمنية  الليبية  والأزم��ة  الفل�سطينية  الق�سية 
والأمنية  ال�سيا�سية  التطورات  مناق�سة  عن  ف�سا  ال�سومالية  و  العراقية 
يف العامل العربي وم�سودة اأولية لتقرير احلالة ال�سيا�سية يف العامل العربي 

2021م.
و اأ�ساف اليماحي اأن اللجنة ا�ستعر�ست اأي�سا نتائج املوؤمتر الرابع للرملان 
العربي لروؤ�ساء الرملانات و املجال�س العربية الذي عقد يف القاهرة ال�سبت 
املا�سي ووثيقة املوؤمتر التي جاءت حتت عنوان "روؤية برملانية لتحقيق الأمن 
رفعها  املقرر  من  والتي  الراهن"،  العربي  بالواقع  والنهو�س  وال�ستقرار 

للقمة العربية القادمة.

بدورها قالت �سعادة ناعمة عبداهلل ال�سرهان اإن جلنة ال�سوؤون الجتماعية 
ب�ساأن م�سروع  وال�سباب اطلعت على مذكرة  امل��راأة  و  الثقافية  و  و الربوية 
اإىل  الإط��ار  هذا  يف  داعية  العربية،  اللغة  حلماية  عربي  ا�سر�سادي  قانون 
كقانون  طبيعته  م��ع  ل��ي��ت��واف��ق  ل��ل��ق��ان��ون  �ساملة  م��راج��ع��ة  اإج����راء  ���س��رورة 

ا�سر�سادي عربي ل يحمل ال�سفة اللزامية.
واأ�سافت ال�سرهان اأن اللجنة ا�ستعر�ست م�ستجدات اعتماد م�سروع الوثيقة 
ال�����س��رق الأو���س��ط الأخ�����س��ر ومتابعة  اأع��دت��ه��ا ل��دع��م م��ب��ادرة  ال��ت��ي  العربية 
ال��رت��ي��ب لإط����اق وث��ي��ق��ة ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف مملكة 
البحرين و م�ستجدات العمل على اإعداد تقرير احلالة الجتماعية يف العامل 
اإن جلنة  بو�سهاب  اأحمد حمد  �سعادة  قال  2021. من جهته  لعام  العربي 
اأبرزها  كان  املو�سوعات  من  جمموعة  ناق�ست  واملالية  القت�سادية  ال�سوؤون 
التح�سريات اجلارية لعقد املنتدى العربي حول "متطلبات تعزيز التكامل 
القت�سادي بن الدول العربية" و املقرر انعقاده يف �سهر مايو القادم ف�سا 

عن مناق�سة م�سروع قانون ا�سر�سادي عربي يف جمال الذكاء ال�سطناعي.. 
هامة  تقدمت مبقرحات  الإماراتية  ال�سعبة  اأن  اإىل  الط��ار  هذا  منوها يف 
مظاهر  اأب��رز  من  يعد  ال�سطناعي  الذكاء  واأن  ل�سيما  القانون  ه��ذا  ح��ول 
وامكانياتها  معاملها  تت�سح  مل  التي  احلديثة  الرقمية  التكنولوجية  الثورة 

بعد وقال اإن الذكاء ال�سطناعي بات يحاكي الذكاء الب�سري.
والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  اإن جلنة  النقبي  �سعيد  �سذى  بدورها قالت 
ناق�ست جمموعة  املعنية بحقوق الن�سان  الفرعية  اللجنة  الإن�سان  وحقوق 
تغري  ملواجهة  عربية  برملانية  روؤي��ة  اإع��داد  اأبرزها  من  الهامة  الق�سايا  من 
املناخية  املتغريات  بن  ترابطا  هناك  اأن  ل�سيما  الن�سان  حقوق  على  املناخ 
اإعان  اإ���س��دار  اق��راح  فيما مت  الن�سان  الن�ساين ومظاهر حقوق  والأم��ن 
برملاين عربي لتجرمي ا�ستهداف املدنين اأثناء احلروب و النزاعات امل�سلحة 
يف الوطن العربي، م�سرية اإىل اأن اللجنة ناق�ست اإعداد دليل عربي لتطوير 

منظومة ال�سجون ومراكز التاأهيل يف الدول العربية.

•• اأم القيوين - وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم 
القيوين على اخلطط احلالية وامل�ستقبلية لوزارة القت�ساد.

جاء ذلك خال ا�ستقبال �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد 
امل��رى وزي��ر القت�ساد .  اأم القيوين .. معايل عبداهلل بن طوق  املعا وىل عهد 

وا�ستمع �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين من معاىل وزير القت�ساد اإىل عر�س 
منوذج  تطوير  ت�سمل  التى  و  القيوين  اأم  لإم��ارة  الأبعاد  ثاثية  ل�سراتيجية 
لاقت�ساد الأزرق امل�ستدام فى دولة المارات العربية املتحدة ممثا يف م�سائد 
النقل  جانب  اإىل  جمعه  واآل��ي��ة  الأزرق  الكربون  وم�سايف  امل�ستدامة  الأ���س��م��اك 

البحرى .
و قدم معاليه �سرحا حول تطوير ال�سياحة البيئية من خال تطوير م�ساريع 

تعزز اقت�ساد اإمارة اأم القيوين تتما�سى مع الأولويات الوطنية ك�سوق اأم القيوين 
البحرى وواجهة امل�سرى املائية و الغابة املائية.

وتعرف �سموه من خال �سرح من معايل وزير الإقت�ساد حول تطوير التنمية 
احل�سرية عر ربط املناطق كافة معا بكل �سا�سة وي�سر عر ا�سراتيجية تنمية 
ح�سرية تنطوى على مرحلتن بدءا باملرحلة الأوىل التى تركز على اإعادة اإحياء 
و�سط املدينة اجلديدة وجتديده ومن ثم املرحلة الثانية التى تركز على و�سط 

الباد. و اأثنى �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين على خطط وا�سراتيجيات وزارة 
القت�ساد وما تقوم به من جهد فى اإطار تطوير اخلطط امل�ستقبلية.

و  ال�سياحة  دائ��رة  رئي�س  املعا  را�سد  بن  �سعود  بن  ال�سيخ ماجد  املقابلة  ح�سر 
باأم  الأم��ريى  ال��دي��وان  التاى مدير  �سعيد  نا�سر  و�سعادة  القيوين  ب��اأم  الآث��ار 
القيوين و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات بالديوان الأمريى وفريق 

العمل بوزارة القت�ساد.

حاكم اأم القيوين يطلع على اخلطط احلالية وامل�ستقبلية لوزارة القت�ساد

•• اأبوظبي - وام:

انعقاده  دور  ال�ساد�سة من  الوطني الحت��ادي خال جل�سته  املجل�س  تبنى 
العادي الثالث للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها برئا�سة معايل 
�سقر غبا�س رئي�س املجل�س ، ام�س بقاعة زايد مبقر املجل�س باأبوظبي، عددا 
من التو�سيات خال مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن 
تطوير نظام ال�سمان الجتماعي، تناولت الت�سريعات، وال�سيا�سات واخلطة 
ال�سراتيجية والرعاية ال�ساملة والرفاه املجتمعي، والربط الإلكروين.

وفقاً  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  امل��ن��ظ��م  الت�سريع  بتعديل  املجل�س  واأو����س���ى 
مفهوم  تعريف  ي�سمل  اأن  على  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  للمتغريات 
ال�سمان الجتماعي تعريفاً دقيقاً ووا�سحاً واإ�سافة فئة "من ل عمل له" 
باعتبارها فئة م�ستحقة للم�ساعدة الجتماعية، وحتديد منافع لاأمومة، 

اإىل  عمل  عن  للباحثن  املجاين  املهني  بالتدريب  تعنى  م��واد  وا�ستحداث 
جانب بدل التعطل، واملوظف امل�ستجد.

والعمل  الجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  اإىل  التو�سيات  اإع���ادة  املجل�س  وق��رر 
وماحظات  مناق�سات  وفق  �سياغتها  لإع��ادة  الب�سرية،  وامل��وارد  وال�سكان 

الأع�ساء، واإعادة رفعها للمجل�س لإقرارها واإر�سالها للحكومة.
امل�ستفيدة  احل��الت  درا�سة  عند  احلوكمة  معايري  تطبيق  بوجوب  وطالب 
القت�سادية  وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا  ل��ظ��روف��ه��ا  وف��ق��ا  الج��ت��م��اع��ي،  ال�����س��م��ان  م���ن 
الفئوي،  ت�سنيفها  وف��ق  احل���الت  بدرا�سة  الكتفاء  وع��دم  والجتماعية، 
واإن�ساء جلنة لل�سمان الجتماعي ت�سم ممثلن عن وزارة تنمية املجتمع 
وع�سوية اجلهات احلكومية املعنية مثل "الإ�سكان - ال�سحة" عاوة على 
وتكامل  تن�سيق  ل�سمان  للوزارة  املماثل  الخت�سا�س  ذات  املحلية  الهيئات 
واحدة  منظومة  خال  من  الجتماعي،  ال�سمان  خدمات  واإدارة  اجلهود 

والغذائية  املادية  والإعانة  ال�سحي  والتاأمن  ال�سحة  خدمات  بن  تربط 
وال�سكن، ل�سهولة الو�سول لاأفراد والأ�سر املحتاجة ما ي�سهم يف حتقيق 

روؤية الدولة لأهداف التنمية امل�ستدامة وا�سراتيجية جودة احلياة.
ووجه اأع�ساء املجل�س خم�سة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة، مت اإرجاء اثنن 
لرئي�س  الأول  النائب  الرحومي  اأح��م��د  حمد  �سعادة  م��ن  موجهن  منها 
املجل�س اإىل معايل عبداهلل بن طوق املري وزير القت�ساد حول "رفع قيمة 
و"حتميل  املواطنن"،  امل��زارع��ن  على  فيه  مبالغ  ب�سكل  الكهرباء  فاتورة 
البطاقات  با�ستخدام  ال��دف��ع  عند  اإ���س��اف��ي��ة  ر���س��وم��ا  البيع  منافذ  بع�س 

الئتمانية".
و وردت اإىل املجل�س ثاثة ردود كتابية من معايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل رئي�س الهيئة الحتادية للموارد 
الب�سرية احلكومية، للرد على ثاثة اأ�سئلة موجه من �سعادة كل من �سذى 

هندي  بن  بخيت  وعفراء  املن�سوري،  عبدالرحمن  وناعمة  النقبي،  �سعيد 
املرافق"،  و"اإجازة  للتوطن"،  حقيقية  غري  ن�سبة  "اإظهار  حول  العليلي، 

و"العتداد بالتدريب امليداين كخرة عملية للباحثن عن عمل".
و قبل ال�سروع يف مناق�سة مو�سوع " �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن 
تقرير  ملخ�س  على  املجل�س  اطلع   ،" الجتماعي  ال�سمان  نظام  تطوير 
اأ�سار  الذي  الب�سرية،  ال�سوؤون الجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد  جلنة 
2021م،  اأبريل   6 اإىل اللجنة بتاريخ  اأحال هذا املو�سوع  اأن املجل�س  اإىل 

وعقدت اللجنة لهذا الغر�س عدد /8/ اجتماعات لدرا�سة املو�سوع.
املتعلقة  الت�سريعات  هي  ع��دة  حم��اور  وف��ق  املو�سوع  ه��ذا  املجل�س  وناق�س 
والجتماعية،  القت�سادية  للتغريات  وف��ق��اً  الجتماعي  ال�سمان  بنظام 
وا�سراتيجية وزارة تنمية املجتمع ب�ساأن ال�سمان الجتماعي، واملمار�سات 

الدولية املطبقة يف الدول املتقدمة ب�ساأن ال�سمان الجتماعي.

الوطني الحتادي يو�سي بتعديل الت�سريع املنظم لل�سمان الجتماعي وفق املتغريات القت�سادية و الجتماعية

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي بال�سارقة

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يلتقي وفد جمل�ض اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ض
•• ال�سارقة - وام:

نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
جمل�س  وف��د  احلاكم  �سمو  مكتب  يف  اأم�س  ظهر  ال�سارقة،  حاكم 

اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س.
على  ولعبيه  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �سموه  وه��ن��اأ 
الإجنازات املتعددة التي حققها النادي واملتمثلة يف اإحراز العديد 
من الألقاب منها كاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�سو حتت 16 �سنة 
بنات،  �سنة   18 حت��ت  للجوجيت�سو  ال��دول��ة  رئي�س  وك��اأ���س  ب��ن��ن، 

وكاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو حتت 16 �سنة بنن، ودرع 
املركز الأول بطولة اأبوظبي الدولية ملحريف اجلوجيت�سو - جولة 

دبي.
واملت�ساعد  املتميز  بامل�ستوى  ال�سارقة  حاكم  نائب  �سمو  اأ���س��اد  و 
النف�س وم�ساركتهم  الدفاع عن  لريا�سات  ال�سارقة  نادي  ملنت�سبي 

القوية يف خمتلف امل�سابقات واملناف�سات.
بدوره قدم وفد نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س ال�سكر 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التقدير  و 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة على رعايته الدائمة 

ودعمه امل�ستمر لكافة الأندية والأن�سطة الريا�سية يف الإمارة.
و قدم الوفد ال�سكر كذلك اإىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن 
�سلطان القا�سمي على ا�ستقباله ودعمه املتوا�سل لأن�سطة النادي 
املحققة  البطولت  ع��دد من  خ��ال  ب��الإجن��ازات من  تكللت  التي 
املناف�سات  يف  الألقاب  من  املزيد  لتحقيق  امل�ستمر  ال�سعي  موؤكدا 
على  املتحققة  الجن���ازات  من  ع��ددا  الوفد  وا�ستعر�س  القادمة. 
م�ستوى ريا�سات الدفاع عن النف�س و خطط التطوير و التو�سع 
يف الإمارة ل�ستقبال املزيد من الاعبن وتوفري البيئة الريا�سية 

ال�سليمة لهم.

وفد ال�سعبة الربملانية الإماراتية ي�سارك يف اجتماعات جلان الربملان العربي يف القاهرة

Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476
Notice For Payment by Publication 

File No.: 50/2022 - Execution Commercial
Upon the request of : the Claimant : Fast Rent A Car LLC  Nationality :
To : The Defendant : Sonja Geb. Kraft Timani  Nationality : Germany
The Defendant  : Elia Abdulla Timani   Nationality : Lebanon
 The Defendant : World of Travel FZC  Nationality :
Be informed that the Court of Ras Al Khaimah has issued against you a judgment 
dated 25-10-2021 in the case No.: 697/2021 Commercial Partial obligating you to 
pay the amount of 107079.68 dirhams including fees and expenses. And since the 
Claimant above mentioned submitted a request to execute the judgment registered 
under the above-mentioned number, you are requested to execute the above within 
15 days from the date of notification, failing to do so, the court will take against you 
the suitable legal procedures to execute the judgment in addition to the corresponding 
fees to be paid by you.
Execution Section
MariamAl Naqbi
Notes:
Notice shall be in both Arabic and English

Courts Department
Government of Ras Al Khaimah

70392Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476
Banking Expert- Ali M M Alshehri
An Expert Certified by the Ministry of Justice 
United Arab Emirates  - Registration No. 680
Dears/
- Ensegam Al Ahdal for Advocacy and legal advice 
- Plaintiff's attorney/ Dar Al Tamwil (House of Financing) SA
- Defendant/ Amar Sharma (British nationality)
Assigned to publish in both language (Arabic & English) in the certified local 
newspapers by Sharjah Court, To attend the banking experience meeting in lawsuit 
No. 2021/10194, commercial, (partial), Sharjah Federal Court of First Instance As per 
the wording of the below announcement:
Plaintiff : Dar Al Tamwil (House of Financing) SA 
Defendant/Amar Sharma (British nationality)
Defendant/ Amar Sharma (British nationality) is invited ,in person or through a certified 
attorney, to attend the virtual banking experience meeting through Zoom Application 
which shall be convened at 02:00 PM on Sunday 27/02/2022. the attendees (through 
Zoom) should send all the documents they require to submit via the below email to the 
expert. To communicate with the expert, Kindly contact him through phone number 
0506630852 or Via Email: ali.expert2020@gmail.com
Best Regards
Banking Experience 
Ali Moussa Alshehri

ANNOUNCEMENT    

70533 Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476
Court of Appeal

Notification by Publication (Appeal)
In Appeal No.  320/2022/ 167 - Personal Status and Inheritance Appeal
Heard before  Department of Personal Status I- Appeal No. 88 
Subject of Appeal    ((Appeal of the judgment rendered in Case No. 270/ 2021 - Non 
Muslim Personal Status plus fees and expenses))
Appellant   Oswald Estefan De Souza
Address   UAE - Dubai Emirate - Al Nahda I - Dubai - Al Nahda Street – Al Sidra 
Building - Apartment No. 1004
Represented by  Ro'ya Abdullah Muhammad Al-Awadhi
Party to be served   1- Joyce Anne Fernandez I. De Souza - Capacity: Appellee 
Subject of notification  The judgment rendered in Case No. 270/2021- Non-Muslim 
Personal Status
A hearing was set on Monday 7/ 3/ 2022 at 10:00 am in the remote litigation hall in the 
Personal Status Building, Al Garhoud. 
Accordingly, you or your legal representative is required to appear. In the event of 
your failure, you will be tried in absentia.
Prepared by  Rashid Khalifa Al Ketbi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1143 - partial real estate
Considered at : 7th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (519.202), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment. 
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai  - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 -  Tel: 0506767616 -  Email: info3@omalc.ae -  Makkani: 
3244594826 - IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee :1-Yasmeen Fatima Shakeel Ahmed Siddiqui, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 04 10-2021 in the said case by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff 
an amount of (AED419.202) and legal interest of 5% annually from the date of judicial claim 
until full payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred 
dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject 
to appeal within thirty days with effect from the next day of publication of this notification. 
Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of 
Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Omar Ahmed Al Yasi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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اأخبـار الإمـارات
ا�صتهدفت اأفراد املجتمع يف مدينة حممد بن زايد ومدينة �صخبوط وربدان

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة افرتا�سية لتحفيز اجلمهور على امل�ساركة يف املاراثونات الريا�سية
•• اأبوظبي – الفجر:

ور�سة  وال��ن��ق��ل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
افرا�سية توعوية �سمن مبادرة "ريا�سة با حدود"، لتحفيز جميع فئات 
رب��دان على  زاي��د ومدينة �سخبوط ومنطقة  املجتمع يف مدينة حممد بن 
املاراثونات الريا�سية وممار�سة الريا�سة يف احلدائق واملما�سي  امل�ساركة يف 

التي اأن�ساأتها البلدية يف هذه املناطق.
وهدفت الور�سة، التي مت تنظيمها بالتعاون مع مدر�سة دروي�س بن كرم، اإىل 

ت�سجيع اأفراد املجتمع على جعل الريا�سة اأ�سلوب حياة، واكت�ساب معلومات 
والريا�سية،  ال�سحية  التوعية  اإىل  بالإ�سافة  ج��دي��دة،  ريا�سية  وم��ه��ارات 

وتفعيل املرافق واملناطق الريا�سية، وتعزيز معايري جودة احلياة.
مدينة  بلدية  اأن�ساأتها  التي  الريا�سية  باملرافق  تعريفاً  الور�سة  وت�سمنت 
امل�����س��ي ورك����وب الدراجات  اأف����راد املجتمع ري��ا���س��ات  ل��ك��ي مي��ار���س  اأب��وظ��ب��ي 
ريا�سة  باأهمية  التعريف  وكذلك  بيوتهم،  من  قريبة  اأم��اك��ن  يف  الهوائية 
امل�سي والت�سجيع على ممار�ستها يف املما�سي واحلدائق، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

العديد من الإر�سادات املهمة ملمار�سة ريا�سة امل�سي.

الحتاد الأوروبي يدين ب�سدة الهجمات احلوثية الإرهابية على الإمارات وال�سعودية
•• بروك�سل - وام:

اأدان الحتاد الأوروبي - خال البيان اخلتامي لاجتماع الوزاري 
البلجيكية  العا�سمة  انعقد يف  ال��ذي   26 ال���  الأوروب���ي  اخلليجي 
دولة  ع��ل��ى  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ه��ج��م��ات   - ب��روك�����س��ل 

الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.
وج���اء ال��ب��ي��ان يف خ��ت��ام الج��ت��م��اع ال���ذي ت��راأ���س��ه ك��ل م��ن �ساحب 
اآل �سعود، وزير خارجية اململكة  ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان 
احلالية  ال���دورة  يف  الرئا�سة  دول��ة  باعتبارها  ال�سعودية  العربية 
بوريل  ج��وزي��ف  وم��ع��ايل  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س 
ممثلي  ومب�ساركة  الأوروب��ي��ة،  اخلارجية  لل�سيا�سة  الأعلى  املمثل 

دول اخللي������ج العربية معايل ال�سيخ الدكتور اأحمد نا�سر املحمد 
ال�سباح وزير خارجية دولة الكويت ، ومعايل عبداللطيف الزياين 
وزير  املريخي  �سلطان  ومعايل  البحرين،  مملكة  خارجية  وزي��ر 
خليفة  ال�سيخ  و�سعادة  قطر،  لدولة  اخلارجية  لل�سوؤون  ال��دول��ة 
و�سعادة حممد  ُعمان،  �سلطنة  وزارة اخلارجية يف  احلارثي وكيل 
اإ�سماعيل ال�سهاوي �سفري الدولة لدى مملكة بلجيكا، ومب�ساركة 
الأوروب����ي  الأع�����س��اء يف الحت����اد  ال����دول  ممثلي ووزراء خ��ارج��ي��ة 

ال��27.
و�سبل  امل�����س��رك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
تعزيز ودفع العاقات بن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

والحتاد الأوروبي يف عدد من املجالت ذات الهتمام امل�سرك.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك العامل الحتفال باليوم الدويل للغة الأم
•• اأبوظبي- وام:

الدويل  باليوم  الحتفال  العامل  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت 
للغة الأم الذي ي�سادف 21 فراير من كل عام حتقيقا 
واأكد  ال�سراتيجين.  ال�سركاء  م��ع  التوا�سل  ملنهجية 
�سرطة  مديرية  مدير  ال�سبو�سي،  �سيف  مبارك  العميد 
لفتا  املنا�سبة  بهذه  الحتفاء  اأهمية  اخلارجية  املناطق 
اإىل اإ�سهامات دولة الإمارات العربية املتحدة يف املحافظة 
على اللغة العربية، والتي توجت ذلك مببادرة تخ�سي�س 
جائزة با�سم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان- 
تراثها  على  حتافظ  التي  للمجتمعات  ث���راه،  اهلل  طيب 
مت�سل  �سعيد  وعلى  التهمي�س.  اأو  الندثار  من  اللغوي 
العاقات  �سعيد خمي�س اجلنيبي، مدير فرع  الرائد  زار 
الجتماعية والتوجيه بق�سم العاقات العامة يف مديرية 
وعدد  اجلنائي  الأم��ن  بقطاع  اخلارجية  املناطق  �سرطة 
وال�سياحة  الثقافة  ب��دائ��رة  الوثبة  مكتبة  املوظفات  من 

باأبوظبي. و�سارك وفد �سرطة اأبوظبي يف اإحياء الفعالية 
موؤلفيها  بلغات  الكتب  اإ�سدارات  من  الكثري  على  واطلع 
املخطوطات  والعديد من  اأي�سا  املرجمة  الكتب  ل�سيما 
الأثرية واأ�سادت �سيخة حممد املهريي مدير ادارة املكتبات 
واملوظفن بدائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي باإجنازات 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق قفزات وخطوات 
وا�سعة يف اأجندة م�سروعها الوطني حلماية لغتها الأم من 
خال اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات والهيئات واجلمعيات، 
الثقافية نحو  املكا�سب  اأذرع��ا قوية لها يف حتقيق  لتكون 
ذلك  وم���ن  و�سخ�سيتها،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ه��وي��ة  تكري�س 
ت��اأ���س��ي�����س م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع لدائرة 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، والذي يهدف اإىل النهو�س 
باللغة العربية، وتر�سيخ وتعزيز ح�سورها واإيجاد حلول 
للتحديات التي تواجهها. ت�سمنت الزيارة تعريفا باأجندة 
خدمة  يف  وبرامج  خدمات  من  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 

اللغة الأم خال العام اجلاري.

الداخلية تطلق حملة مرورية موحدة لتعزيز ال�سالمة على الطرق
•• اأبوظبي -وام:

ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
حملة  الحت�����ادي  امل����رور  مبجل�س 
م�ستوى  ع��ل��ى  م���وح���دة  م����روري����ة 
التوعية  تعزيز  ت�ستهدف  ال��دول��ة 
باأهمية اللتزام مب�سارات وخطوط 
�سري املركبات كما حتددها الطرق 
وع��دم ال��ت��ج��اوز م��ن غ��ري الأماكن 
التام  والل������ت������زام  ب���ه���ا  امل�������س���م���وح 

بال�سرعات املقررة.
ت���ه���دف احل���م���ل���ة ل��ت��وع��ي��ة اأف������راد 
الطرق  وم�����س��ت��خ��دم��ي  امل��ج��ت��م��ع 
وت�������س���ل���ي���ط ال���������س����وء ع���ل���ى اأب������رز 
اخلاطئة  وال�سلوكيات  املخالفات 
التي يرتكبها بع�س قائدي املركبات 
ب�سكل  امل�سارات  تغيري  جم��الت  يف 
مفاجئ والتجاوزات غري القانونية 
وجت��������اوز ال�������س���رع���ات مم����ا ي���وؤث���ر 
وي�سبب  ال�سامة  م�ستويات  على 

احلوادث املرورية املوؤ�سفة.
وي���ن�������س ق����ان����ون ال�������س���ري وامل������رور 
له  التنفيذية  والائحة  الحتادي 
خاطئة  ب�����س��ورة  ال��ت��ج��اوز  اأن  على 
مقدارها  م��ال��ي��ة  غ��رام��ة  ي��ف��ر���س 
مرورية  ن��ق��اط  و6  دره���م   600
يرتكب  الذي  ال�سائق  يعاقب  فيما 
الطريق  اإف�������س���اح  ع�����دم  خم���ال���ف���ة 
اأف�سلية  ل���ه���ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ال��ط��ري��ق ال��ق��ادم��ة م��ن اخل��ل��ف اأو 
من اجلهة الي�سرى بغرامة مالية 

قدرها 400 درهم.

يف  امل�����رور  اإدارات  ت�����س��ت��م��ر  ن��ف�����س��ه 
بدورها  لل�سرطة  العامة  القيادات 
ال�����س��ري على  احل���ي���وي يف ���س��ب��ط 
املرورية  ال��دوري��ات  ون�سر  ال��ط��رق 
واملتابعة الدائمة مع كافة اجلهات 
م�ستخدمي  ل�سام  تعزيزاً  املعنية 
تعزيز  ج����ه����ود  و����س���م���ن  ال����ط����رق 
الأرواح  وحفظ  وال�سامة  الأم��ن 

واملمتلكات.
النقبي  ال�سم  اأحمد  العميد  وقال 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
ورئي�س  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ب�����س��رط��ة 
املرورية  وال�سامة  التوعية  فريق 
- بهذه  امل���رور الحت���ادي  مبجل�س 
املنا�سبة - اإن املجل�س يعمل ب�سورة 
مع  م�ستمرة  متابعة  على  و  دائمة 
املتعلقة  والأم�����ور  ال��ق�����س��اي��ا  ك��اف��ة 
ب��احل��رك��ة امل���روري���ة ع��ل��ى ال��ط��رق ، 
التجاوزات  عمله  �سمن  وي��ر���س��د 
وامل���خ���ال���ف���ات وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وم����دى 
املروية  ال�����س��ام��ة  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا 
املنا�سبة  ال���ق���رارات  ي��ت��اأخ��ذ  ح��ي��ث 
ب�������س���اأن���ه���ا. واأك��������د احل����ر�����س على 
ت����اأم����ن وت���ع���زي���ز ال��ب��ي��ئ��ة الآم���ن���ة 
ل���ل���ط���رق م����ن خ������ال جم����ه����ودات 
ومتابعة  تنفيذية  منها  متنوعة 
اإىل ج��ان��ب الإج������راءات  م��ي��دان��ي��ة 
نعمل  حيث   ، والتوعوية  الوقائية 
م�ستوى  ع���ل���ى  م����وح����د  ك���ف���ري���ق 
املتغريات  اأه���م  متابعة  يف  ال��دول��ة 
ور���س��د الإح�����س��ائ��ي��ات ع��ر الفرق 
املتخ�س�سة وعر املعلومات الواردة 

وزارة  جهود  �سمن  احلملة  وتاأتي 
ال�سامة  ت���ع���زي���ز  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
امل�ستمرة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  امل�����روري�����ة 
ور�سدها  وحتليلها  لاإح�سائيات 
لأهم التغيريات ال�سلوكية املرورية 
وت��ق��ي��ي��م امل��و���س��وع امل�����روري ب�سكل 
حمات  اإط���اق  يتم  حيث   ، دائ���م 
فرعية عند ر�سد �سلوكيات خاطئة 
خمالفات  ن�����س��ب  ارت���ف���اع  ع��ن��د  اأو 
تعمل  ح���ي���ث   ، حم������ددة  م����روري����ة 
الفرق واللجان �سمن عمل جمل�س 
املرور الحتادي على متابعة ور�سد 
باخلطوات  والقيام  الإح�سائيات 

الازمة.
ف��ي��م��ا ت�����س��ت��م��ر ح���م���ات ال�������وزارة 
التوعوية  اخل��ط��ة  وف���ق  ال�سنوية 
الركيز  مع   2022 للعام  املعدة 
ب����ن ف�����رة واأخ��������رى ع���ل���ى بع�س 
واملخالفات  اخلاطئة  ال�سلوكيات 
ع���ل���ى حياة  ال���ت���ي ت�����س��ك��ل خ����ط����راً 
الوقت  ويف   ، ال��ط��رق  م�ستخدمي 

ال�سري  بقوانن  اللتزام  اإىل  داعياً 
الآخرين،  واملرور، ومراعاة حقوق 
اخلا�سة  ب���امل�������س���ارات  والل�����ت�����زام 
اأعلى  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  ب��ه��م، 
الطرق،  على  ال�سامة  م�ستويات 
املرورية  احل���وادث  ن�سبة  وخف�س 
لتحقيق  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  اأدن�����ى  اإىل 
ووزارة  الحت��ادي��ة  احلكومة  روؤي���ة 
الداخلية باأن تكون دولة الإمارات 
دول  اأف�����س��ل  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 

العامل اأمناً و�سامة.

من الإدارة العامة للتن�سيق املروي 
بوزارة الداخلية ليتم عمل حمات 
جنب  اإىل  جنباً  ننفذها  اإ���س��اف��ي��ة 
امل�ستمرة.  ال��دوري��ة  حماتنا  م��ع 
املروية  البيئة  حت�سن  اإىل  واأ���س��ار 
الطرق  على  ال�سامة  وم�ستويات 
ولكن هذا ل مينع من ال�ستمرار 
ال�سلوكيات  ب�����اأه�����م  وال����ت����ذك����ري 
تكون  اأن  ����س���ب���ي���ل  يف  اخل����اط����ئ����ة 
الإمارات من اأف�سل دول العامل يف 
جمالت الأمن وال�سامة املرورية 

رئي�ض جمل�ض ال�سعب الهندي: الهند والإمارات تتمتعان بتاريخ طويل من ال�سداقة وال�سراكة والعالقات الوثيقة
•• اأبوظبي-وام:

والإمارات  الهند  اأن  الهندي  ال�س��عب  جم�ل�س  رئي��س  بريل  اأوم  معايل  اأك��د 
وثيقة  عاقات  وتربطهما  وال�سراكة  ال�سداقة  من  طويل  بتاريخ  تتمتعان 
ع�سور  منذ  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ويف  والق��ت�����س��ادي��ة  الثقافية  امل��ج��الت  يف 
امل�ستمر  والتفاعل  البلدين  مل�سوؤويل  املنتظمة  ال��زي��ارات  اأن  واأو�سح  قدمية 
بن ال�سعبن ال�سديقن ن�سجت روابط ثقافية وثيقة متثل ركنا اأ�سا�سيا يف 

العاقات الثنائية القوية بن البلدين.
ال�سراكة  ع��اق��ات  جن��اح  اإن  ال��ه��ن��دي  ال�سعب  جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل  ق��ال  و 
يف  ممثلة  الدولتن  قيادتي  جهود  اإىل  يعود  البلدين  ب��ن  ال�سراتيجية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  "رعاه اهلل" و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومعايل 
م�ستويات  يف  و�سعها  ال��ذي  الأم��ر  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  م��ودي  ناريندرا 

متقدمة.
اإماراتية هندية عقدت برئا�سة معايل �سقر  جاء ذلك خال جل�سة خا�سة 
املجل�س  مبقر  زايد"  "قاعة  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�س  غبا�س 
الهندي  ال�س��عب  جم�ل�س  رئي��س  بريل  اأوم  معايل  خالها  واألقى  باأبوظبي 
كلمة، بح�سور معايل ح�سة عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع، واأع�ساء 
رئي�س جمل�س  مل��ع��ايل  امل��راف��ق  الهندي  ال��رمل��اين  ال��وف��د  واأع�����س��اء  املجل�س، 

ال�سعب الهندي.
و قال معاليه يف كلمته اإنه ملن دواعي الغبطة وال�سرور اأن اأكون بن اأظهركم 
اأود اأن  واأت�سرف باإلقاء كلمة اأمام ح�سراتكم يف املجل�س الوطني الحت��ادي، 
�سعب  عن  ونيابة  نف�سي  عن  اأ�سالة  الأمنيات  واأخل�س  التهاين  اأح��ر  اأنقل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الهند  وبرملان 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
"رعاه اهلل" و�ساحب  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة .. واأكد اأن مدينة اأبوظبي متثل اندماجا رائعا بن التاريخ 

واحلداثة .
واأ�ساف  ال�سيافة..  وك��رم  الرحيب  ح��ف��اوة  على  اجل��زي��ل  بال�سكر  تقدم  و 
واملتعددة  الثنائية  الق�سايا  حول  البلدين  بن  امل�سركة  النظر  وجهات  اأن 
الأطراف عززت ب�سكل كبري من التعاون القائم بن بلدينا يف الق�سايا ذات 

الأهتمام امل�سرك كال�سام والأمن وال�ستقرار الإقليمي.
و قال : " حتتفل الهند هذا العام مبهرجان "اآزادي كا اأمريت ماهوت�ساف" 
"بالعام  75 عاما على ا�ستقالها يف حن حتتفل الإم��ارات  مبنا�سبة مرور 
ت�سكيل الحت��اد.. فخال اخلم�سن  50 عاما على  م��رور  اخلم�سن" على 
والتقدم  الزده���ار  ذروة  اإىل  الإم����ارات  دول��ة  و�سلت  التاأ�سي�س  منذ  و  عاما 
والتنمية بف�سل اجلهود الدوؤوبة واجلادة ويف هذه املنا�سبة العظيمة اأتقدم 

باأحر التهاين و اأطيب التمنيات لكم بالنيابة عن �سعب و برملان الهند.
و اأ�ساف : "و ما مينحنا يف الواقع �سعادة اأكر هو اأن ن�سل اإىل 50 عاما من 
تاريخية  منا�سبة  هو  احلايل  العام   .. البلدين  بن  الدبلوما�سية  العاقات 
بتعزيز  البلدين  لكا  فر�سة  اأي�سا  ه��و  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  البلدين  لكا 

ال�سداقات وال�سراكات ل�سمان اأق�سى فائدة ل�سعبي البلدين ال�سديقن".
ال�سنوات  يف  ت��ط��ورت  الإم����ارات  و  الهند  ب��ن  الثنائية  ال��ع��اق��ات  اأن  اأك���د  و 
الأخرية و قالت :" حتولت الآن عاقاتنا القت�سادية و التجارية القوية اإىل 
�سراكة ا�سراتيجية �ساملة ". واأو�سح اأن زيارة رئي�س الوزراء الهندي لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف عام 2015، وزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإىل 
الهند يف عام 2017 ثم الجتماع الفرا�سي الأخري بن قادة البلدين يف 
18 فراير احلايل من الأمور التي زادت عاقاتنا قوة وعمقا وبعدا.. فيما 
اأعطت اتفاقية ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة /CEPA/ بن البلدين بعدا 
جديدا لعاقاتنا الثنائية وو�سعت الأ�سا�س للتنمية القت�سادية امل�ستقبلية.

الهند  بذلت  ال�ستقال  املا�سية منذ  عاما   75 ال���  رحلة  خ��ال  اإن��ه  ق��ال  و 
جهودا مت�سقة لتحقيق التنمية القت�سادية والزدهار يف خمتلف املجالت، 
وخال هذه الرحلة اأ�سبحت دميوقراطيتنا وموؤ�س�ساتنا الدميقراطية اأقوى 
و بف�سل جهود حكومتنا، منا اقت�ساد الهند لي�سبح اأحد اأكر القت�سادات يف 

العامل وهذا بالتاأكيد اإجناز غري عادي بالن�سبة لنا".
واأ�ساف معاليه اأن الهند تعد اأكر دميقراطية يف العامل من خال امل�ساركة 
عددهم  البالغ  بلدنا  �سكان  يثبت  و   .. الدميقراطية  العملية  يف  الن�سطة 
قبل  من  ال�سعب  حكم  هي  الدميقراطية  اأن  با�ستمرار  ن�سمة  مليار   1.35
ال�سعب ومن اأجل ال�سعب.. و على مدى ال�سنوات ال� 75 املا�سية، اأجري يف 
17 انتخابا عاما وازدادت فيها م�ساركة املواطنن ب�سكل دوؤوب وكان  بلدنا 

نقل ال�سلطة �سل�سا دائما.
الهند  د�ستور  املتحدة يدعم  العربية  الإم��ارات  د�ستور  وق��ال معاليه:" مثل 
اأقدر القرارات التي  اأرحب و  اإنني  اأي�سا مبادئ امل�ساواة واحلريات املدنية.. 
اتخذتها حكومة الإمارات على مر ال�سنن بهدف تو�سيع قاعدة الدميقراطية 

و�سمان م�ساركة املراأة يف الرملان".
/العامل  العاملي  املبداأ  اإىل  ت�ستند  الهند  لرملان  العاملية  النظرة  اأن  واأ�ساف 
تنمية  اجل��م��ي��ع،  ل�دعم  حكومتنا  وروؤي����ة  امل�سركة  وال��ق��ي��م  واح����دة/  اأ���س��رة 
با�ستمرار  برملاننا  ي�سعى  وبالتايل،  اجلميع.  جهود  اجلميع،  ثقة  اجلميع، 
نظامنا  ويف  ال��ب��ل��د،  ل�سعب  وال��رف��اه��ي��ة  ال�ساملة  التنمية  ه���دف  لتحقيق 
ال�سيا�سي الرملاين، ال�سعب م�سدر ال�سلطة ومنبعها، والرملان هو املوؤ�س�سة 
ال�سعب م�ساكل وق�سايا  العليا للبلد، ويف الرملان يعر�س ممثلو  التمثيلية 

دوائرهم النتخابية.
و قال اإن ال�سالح العام و امل�سلحة العامة لهما اأهمية ق�سوى عندما ن�سع 
الأو�ساع  يف  اإيجابية  تغيريات  اإح���داث  من  نتمكن  حتى  برملاننا  يف  قوانن 
امل�ساءلة  الرملانية  اللجان  وت�سمن  لل�سعب،  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية 
وال�سفافية يف احلكم من خال مراجعة امليزانية وعمل ال�سلطة التنفيذية.

اأع�ساء الرملان  اأكر بن الرملانين و  اإىل تعاون  اأن الهند تتطلع  واأو�سح 
ب�سكل  الرملانية  ال��وف��ود  زي���ارات  بتبادل  " نرحب   : وق��ال  البلدين  ك��ا  يف 
منتظم لتعزيز الدبلوما�سية الرملانية ولتحقيق هذا الهدف �سنقوم باإن�ساء 
جمموعات �سداقة برملانية يف اأقرب وقت ممكن.. نحن نعتقد اعتقادا را�سخا 
باأن مثل هذا التبادل لاأفكار على فرات منتظمة �سيعطي كا الرملانن 
العاقات  تعزيز  على  ويعمل  البع�س  بع�سهما  جت��ارب  من  للتعلم  فر�سة 

الثنائية بن البلدين".
و قال اإنه خال املوؤمتر العاملي اخلام�س لروؤ�ساء الرملان الذي عقد يف فيينا 
املجل�س  بلقاء معايل �سقر غبا�س رئي�س  2021 ت�سرفت  يف �سهر �سبتمر 

الوطني الحتادي وناق�سنا عددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرك.
و اأو�سح اأنه يقيم يف الإم��ارات جالية هندية كبرية و هي ت�سفي املزيد من 
للوافدين  عمل  بيئة  اأف�سل  بلدكم  ويوفر  عاقتنا،  على  واحليوية  القوة 

متكنهم من امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية.
اأداة فعالة  ب��ن الهند والإم�����ارات  ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي  ي��ك��ون  "قد  وق���ال : 
اأحدثت  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  وخ��ال  وال��ع��امل��ي،  الإقليمي  ل��ازده��ار 
دولة الإمارات العربية املتحدة تغيريات جذرية يف اقت�سادها وبرزت كمركز 
اخل�سو�س  وج��ه  على  دب��ي  اأ�سبحت  وال��ي��وم  امل��ع��رف��ة،  على  قائم  اقت�سادي 
مركزا لابتكارات، اإنه ملن دواعي اعتزازي اأن هناك عددا كبريا من ال�سركات 

الهندية النا�سئة يف الإمارات العربية املتحدة.
واأ�ساف :" تبذل جهود يف الهند اأي�سا من اأجل التنمية ال�سريعة لاقت�ساد 
بف�سل جهود احلكومة،  العامل  رائدة يف  ا�ستثمارية  الهند وجهة  واأ�سبحت 
وتتكامل الهند والإمارات العربية املتحدة مع بع�سهما البع�س على جوانب 
عديدة فهما �سريكتان طبيعيتان، واإن اتفاقية CEPA التي وقعتها الهند 
والإم��ارات العربية املتحدة موؤخرا ف�سل مهم يف التاريخ امل�سرك للبلدين 
وهذا لن ميكننا من زيادة التجارة بن البلدين فح�سب بل �سي�ساعدنا اأي�سا 

يف حتقيق الرخاء من خال اإيجاد فر�س العمل.
واأكد اأن البلدين يتمتعان باإمكانيات هائلة لتعزيز التعاون يف جمال العلوم 
والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات، واأظهرت الإمارات اإمكاناتها يف قطاع 
الف�ساء اأي�سا من خال اإطاق قمرها ال�سناعي "م�سبار الأمل" بنجاح يف 
مدار املريخ العام املا�سي معربا عن تهنئته ل�سعب وقيادة الإمارات على هذا 
ا�ستعداد مل�ساركة قدراتها يف جمال  اأن الهند على  اإىل  الرائع ونوه  الإجن��از 
وتعزيز  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  مع  املعلومات  وتكنولوجيا  الف�ساء 

التعاون املتبادل من خاله.
العامل  ال�����س��ام يف  ر���س��ال��ة  ن�سر  رائ���دا يف  دورا  دائ��م��ا  الهند  "لعبت   : وق���ال 
ومكافحة الإرهاب بجميع اأ�سكاله، معربا عن اإدانته ب�سدة للهجوم الإرهابي 
الأخري على الإمارات " و اأ�ساف اأن �سعبي بلدينا لن ي�ست�سلما لهذه الهجمات 
الإرهابية.. و اأود اأن اأنوه ب�سكل خا�س بالعمل اجلدير بالثناء وال�سرعة التي 
الهندين  عائلتي  باإغاثة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  حكومة  عليه  اأقدمت 

اللذين لقيا م�سرعهما يف هذا الهجوم.
واأكد اأنه من اأجل �سمان الأمن وال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة على ال�سعيد 

الإره���اب  حت��دي��ات  ملكافحة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  تت�سافر  اأن  يتحتم  ال��ع��امل��ي، 
بالتهديدات  يتعلق  فيما  امل�سركة  ق�سيتنا  اإن  وق���ال  العنيف،  وال��ت��ط��رف 
املتزايدة من الإرهاب و�سامة واأمن �سعبينا تتمثل يف اإعادة ت�سكيل تعاوننا 

يف ال�سيناريوهات الإقليمية والعاملية احلالية.
اأخ��رى على حفاوة الرحيب وكرم  م��رة  " اأ�سكركم   : وق��ال يف ختام كلمته 
العربية  الإم��ارات  اإىل  زي��ارة وفدنا الرملاين  باأن  اإنني على ثقة  ال�سيافة.. 
ون�سر  البلدين  بن  الرملانية  التبادلت  وت��رية  زي��ادة  يف  �ست�ساعد  املتحدة 
امل��زي��د من  وت�سجيع  �سعوبنا،  ل��دى  الغني  ال��ث��ق��ايف  ب��ال��راث  امل��ع��زز  ال��وع��ي 

التوا�سل بن البلدين حكومة و�سعبا".
كان معايل �سقر غبا�س قد القى كلمة يف بداية جل�سة املباحثات قال فيها 
:" ب�سم اهلل نبداأ جل�سة خا�سة يلقي فيها معايل اأوم بريل كلمة اأمام اأع�ساء 
املجل�س الوطني الحتادي مبنا�سبة زيارته لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
الرحيب  كل  املرافق  وبالوفد  اأرح��ب مبعاليه  اأن  البداية،  ، يف  ويطيب يل 
على اأر�س الإمارات، وحتت قبة جمل�سنا الوطني، لنوؤكد، بهذا اللقاء، عمق 
بداأت  التي  العميقة،  اجل��ذور  ذات  الهندية  الإم��ارات��ي��ة-  ال�سداقة  عاقات 
حتى من قبل قيام احتاد الإمارات، واأخذت تتنامى وفقا لروؤية ا�سراتيجية 
م�سركة بن قيادة البلدين ومب�ساركة وترحيب من �سعبيهما، فزادت الأيام 
هذه ال�سداقة ر�سوخا وعمقا، حتى اأ�سبحت منوذجا ومثال ناجحا لعاقات 
اإط���ار ات��ف��اق��ات ال�سراكة  ال��ت��ع��اون يف ك��اف��ة امل��ج��الت ب��ن ال���دول ل�سيما يف 

ال�سراتيجية القت�سادية، التي بها تنه�س ال�سعوب وتتحقق اآمالها ".
واأ�ساف "" نحن يف املجل�س الوطني الحتادي، وب�سفتنا ممثلن لكل �سعب 
ال�سعب  الرملانية مع جمل�س  العاقات  تعميق  اإىل  دوم��ا  نتطلع  الإم���ارات، 
الهندي، الذي يعد واحدا من اأهم قاع الدميقراطية يف العامل، كما نحر�س 
ال�سعبن  لت�سمل كل ما يخدم  دولتينا  التعاون بن  تت�سع جم��الت  اأن  على 
ال�سديقن، وليعود باخلري والنفع على بلدينا وعلى كل الباد املحيطة بنا 
التي تعمل معنا من اأجل البناء وال�سام وخري و�سعادة الب�سرية، واهلل املوفق 

وامل�ستعان.
على  ب��ريل  اأوم  ملعايل  والتقدير  ال�سكر  " ك��ل   : غبا�س  �سقر  معايل  وق��ال 
كلمته اأمام املجل�س الوطني الحتادي التي جاءت تاأكيدا لعاقات ال�سداقة 

والتعاون بن بلدينا.
و اأكد معاليه اأن كلمة معايل رئي�س جمل�س ال�سعب الهندي يف مقر املجل�س 
جاءت تاأكيدا على اأهمية العاقات الرا�سخة القائمة بن البلدين وال�سعبن 
واإدانتها ب�سدة للهجوم الإرهابي  الهند  ال�سديقن مثمنا موقف جمهورية 
العربية  الم����ارات  دول��ة  م��واق��ع مدنية يف  الإره��اب��ي��ة على  مللي�سيا احل��وث��ي 
يف  الم���ارات  دول��ة  م��ع  الكامل  ت�سامنها  الهند  جمهورية  وت��وؤك��د  املتحدة، 
و�سيادة  مواطنيها  و���س��ام��ة  اأم���ن  ل�سون  تتخذها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  الإج�����راءات 

اأرا�سيها.
و قدم معاليه التعزية با�سمه ونيابة عن اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي 
اللذين  الهندين  املواطنن  يف  الهندي  ال�سعب  جمل�س  رئي�س  معايل  اإىل 

�سقطا خال الهجوم الإرهابي.
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اأخبـار الإمـارات
خالد بن حميد القا�سمي يزور اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي - وام:

رئي�س  القا�سمي  حميد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  زار 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لاإبداع م�ساء اأم�س الأول 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي وتفقد جناح دولة الإمارات 

العربية املتحدة وعددا من اأجنحة الدول امل�ساركة.
و اطلع ال�سيخ خالد بن حميد القا�سمي خال الزيارة 
ال�����دول وحمتويات  ل��ت��ل��ك  امل��ت��ن��وع��ة  امل�������س���ارك���ات  ع��ل��ى 
عبق  بن  جتمع  معرو�سات  من  تقدمه  وم��ا  اأجنحتها 

املا�سي العريق واأ�سالة احلا�سر وحتديات امل�ستقبل.
رافقه  ال��ت��ي  جولته  القا�سمي  خ��ال��د  ال�سيخ  ا�ستهل  و 

خ��ال��ه��ا ع���دد م���ن اأع�����س��اء اجل��م��ع��ي��ة ب���زي���ارة للجناح 
ي�����س��رد ق�سة الدولة  ال���ذي  ل��دول��ة الإم�����ارات  ال��وط��ن��ي 
م�ستوى  على  والت�سامح  للتعاي�س  مثال  اأ�سبحت  التي 
العامل و يعر�س مناذج عن اأ�سالة �سعبها واإرث الأجداد 
وتاريخها العريق .. و ي�سلط ال�سوء على التحول الذي 
ينتمون  ملقيمن  موطنا  منها  وجعل  الإم���ارات  �سهدته 
اإىل اأكرث من 200 دولة حول العامل و يرز يف الوقت 
نف�سه حجم النه�سة الهائلة التي حققتها الدولة خال 

فرة وجيزة على مقيا�س الزمن.
ك��م��ا زار ج��ن��اح »���س��م��ي��م« وال�����ذي ي��ق��دم ل���ل���زوار تراث 
للتعرف على جبال  الإم���ارات وياأخذهم يف رحلة  دول��ة 

احلياة  تفا�سيل  وخمتلف  الدولة  و�سحاري  و�سواطئ 
القدمية وتطور اأ�ساليب العي�س فيها.

وفخره  اع��ت��زازه  ع��ن  القا�سمي  خ��ال��د  ال�سيخ  اأع���رب  و 
حدثا  ب��اإع��ت��ب��اره  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س  ب��زي��ارة 
اإ�ستثنائيا يحت�سن ح�سارات  وطنا  للعامل  يقدم  كبريا 
والتاريخي  ال��ث��ق��ايف  واإرث���ه���ا  لغاتها  ب��اخ��ت��اف  ال��ع��امل 
اأن  اأث��ب��ت  امل��ب��ه��ر  امل��ع��ر���س وجن��اح��ه  اأن تنظيم  م��وؤك��دا 
الإم��ارات باأبنائها و�سبابها املبدعن قادرة على تخطي 
كافة ال�سعوبات والتحديات وحتقيق حلمها والإنطاق 
ب���روؤي���ة اإ���س��ت�����س��راف��ي��ة ط��م��وح��ة ن��ح��و اخل��م�����س��ن عاما 

املقبلة.

•• دبي-وام:

املجوهرات  من  جمموعة  لعر�س  ح�سرية؛  عاملية  فعالية  الرتغال  جناح  نظم 
املبتكرة التي اأطلقتها جمعية �سناعة املجوهرات وال�ساعات الرتغالية )اإي اأو اآر 
بي(، وذلك على هام�س اأ�سبوع املجوهرات الرتغايل الذي ينظمه اجلناح خال 

الفرة من 19 اإىل 25 فراير، يف اإك�سبو 2020 دبي.
وك���ان اجل��ن��اح ق��د ا���س��ت�����س��اف، يف وق���ت ���س��اب��ق، ف��ع��ال��ي��ة لإط����اق جم��م��وع��ة من 

املجوهرات الرتغالية اخلابة، يف اإطار حملة عاملية جديدة بعنوان "ترافي�سيا"، 
وتقدم املجموعة امل�ستوحاة من البحر، عدداً من املجوهرات الرائعة والراقية؛ 
بدءاَ من اخلوامت امل�سممة على �سكل قطرة ماء، و�سوًل اإىل العقود ال�سدفية، 
اإ�سافة اإىل العديد من القطع التي �سممها املبدعون بعناية لتمثل رمزاً للعاقة 

مع البحر، و�سائر مكونات احلياة البحرية التي تلهمهم.
"كرو�سينغز"،  ا���س��م  اب��ت��ك��ار ه���ذه امل��ج��م��وع��ة م��ن امل��ج��وه��رات وال��ت��ي حت��م��ل  مت 
برتغالين  م�ساهري  وخم�سة  الرتغال  م��ن  م�سّنعن  خم�سة  م��ع  ب��ال���س��راك 

بايا؛  املو�سيقية  الفنانة  وه��م؛  والريا�سة  والثقافة  الفن  جم��الت  يف  بارزين 
وجوليانا بيزيرا؛ واملتزلج غو�ستافو ريبريو ومي�س للمجوهرات؛ وعازف الغيتار 
غا�سبار فالريا؛ وفاريلو؛ املغنية وعازفة البوق جي�سيكا بينا؛ وتافاري�س 1922؛ 

واملمثل رافائيل موراي�س؛ وماجاجويا�س.
يهدف اإطاق هذه احلملة العاملية اجلديدة التي تروج لها جمعية /اإي اأو اآر بي/، 
اإىل تعزيز موقع الرتغال ك�سانعة دولية للمجوهرات، ولدعم ال�سركات الوطنية 
وال�سفات  القيم  اإغ��ف��ال  دون  البيئة،  وحماية  الرقمية  لل�سناعة  انتقالها  يف 

"املعرفة والتقاليد وال�ستدامة"، وفقاً  اجلوهرية التي متيز هذا القطاع وهي 
ملا ذكرته اجلمعية الرتغالية.

و يوفر جناح الرتغال املقام حتت �سعار "عامل يف بلد واحد"، والواقع يف منطقة 
اليوبيل، فر�سة ذهبية لزواره للتفاعل ومعرفة املزيد عن املو�سوعات الرئي�سية 
املتعلقة مب�ساركة الرتغال، مبا يف ذلك مو�سوعات الف�ساء اجلوي، والقت�ساد 
والتاريخ  الأع���م���ال،  وري����ادة  ال��ب��ح��ري��ة،  امل��ي��اه واحل��ي��اة  وامل��ح��اف��ظ��ة على  الأزرق، 

والثقافة، والطاقة املتجددة، والعلوم، وال�سياحة، وال�سيافة.

•• العني –الفجر: 

نظم قطاع �سوؤون الطلبة يف جامعة 
�سل�سلة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
من الرحات لزيارة فعاليات اإك�سبو 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث  دب�����ي،   2020
الطالبات الزائرات للمعر�س 2140 

طالبة من خمتلف الكليات.
ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����س��ة �سامل  واأك�������دت   
ل�سوؤون  امل�ساركة  الظاهري-النائب 
تاأتي يف  الرحات  تلك  اأن   - الطلبة 
اإطار امل�ساركة الفاعلة من قبل جامعة 
اإك�سبو، كحدث  الإم���ارات يف معر�س 
ثقايف وعلمي واقت�سادي عاملي مميز  

يتيح للطلبة الطاع على خمرجات 
جمالت  خمتلف  يف  الع�سر  تقنيات 
وال��ع��م��ل��ي��ة كونه  ال��ع��ل��م��ي��ة  احل����ي����اة 
نافذة يطلع بها الطاب على العامل 
والتعرف  امل�ستقبل  اآف��اق  ل�ست�سراف 
ال�سعوب،  وث��ق��اف��ات  ح�����س��ارات  ع��ل��ى 
وتعزيز التوا�سل احل�ساري  واإي�سال 
ر���س��ال��ة ل��ل��ع��امل ب����اأن دول����ة الإم�����ارات 
بروؤية  ال��ع��امل  دول  مقدمة  يف  باتت 

م�ستقبلية ا�ستثنائية.
 من جانبها اأ�سارت عائ�سة الفاحي 
امل�سارك  ال��ن��ائ��ب  م��ك��ت��ب  يف  -خ��ب��ري 
ل�سوؤون القبول والت�سجيل وامل�سوؤولة 
عن  فريق العمل- اأن اإدارة اجلامعة 

للزيارات  زمني  جدول  بو�سع  قامت 
 2020 دبي  اك�سبو  ملعر�س  العلمية 
مب��ع��دل زي���ارت���ن ك���ل اأ����س���ب���وع حيث 
طالبة   150 قرابة  زي��ارة  كل  ت�سم 
اإجمايل  وب���ل���غ  ال��ك��ل��ي��ات،  ك���اف���ة  م���ن 
و�سوف  ط��ال��ب��ة،   2140 ال���زائ���رات 
الرحات  بت�سيري  الإدارة  ت�ستمر 
مار�س  �سهر  نهاية  لغاية  الأ�سبوعية 

القادم .
عن  الطالبات  اأعربت  جانبهن  ومن 
�سعادتهن يف زيارة املعر�س، ملا لذلك 
لإث�����راء احل���ي���اة اجلامعية  اأث����ر  م���ن 
على  للتعرف  لهن  الفر�سة  واإت��اح��ة 
م��ن��ج��زات وح�������س���ارات ال�����س��ع��وب من 

الدول امل�ساركة، حيث يحمل املعر�س 
ر���س��ال��ة ح�����س��اري��ة وث��ق��اف��ي��ة للعامل. 
�سعيد  ال���ي���ازي���ة  ال��ط��ال��ب��ة  واأ�����س����ارت 
الربية،اأنها  ك��ل��ي��ة  م��ن  ال�����س��ام�����س��ي 
�ساركت يف زيارة املعر�س حيث اتيحت 
لها الفر�سة اأن تتعرف عن قرب على 
العديد من الأفكار واملخرجات التي 
لتعزيز  الأج���ن���ح���ة  يف  ع��ر���س��ه��ا  مت 

مهاراتها واإثراء ثقافتها العامة.
�سالح  �سم�سة  الطالبة  اأ���س��ارت  كما 
الزراعة  كلية  م��ن  احلرا�سي  نا�سر 
املعر�س  اأن  اإىل  البيطري،  وال��ط��ب 
ف��ر���س��ة ع��امل��ي��ة ك���ب���رية، وه����و حدث 
العامل واملنطقة   نوعي على م�ستوى 

وفعاليات  اأن�����س��ط��ة  م���ن  ت�سمنه  مل���ا 
للتوا�سل  للجميع  الفر�سة  اأت��اح��ت 

احل�ساري. 
واأكدت الطالبة فاطمة طارق �سعيد 
اأحمد من كلية الهند�سة، اأن م�ساركتها 
يف تلك الرحات جاءت من منطلق 
احلر�س على التعرف على ح�سارات 
فر�سة  فاملعر�س  ال�سعوب  وثقافات 
نادرة قلما تتكرر، ل�سيما واأن الدول 
اأحدث  امل�ساركة حتر�س على تقدمي 
العلمية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل���خ���رج���ات 
راأت  فيما  احل��دي��ث��ة.  التقنيات  ع��ر 
الظنحاين   خمي�س  ال��غ��ا  ال��ط��ال��ب��ة 
من كلية الهند�سة، اأن املعر�س ر�سالة 

الإمارات  دولة  اأبناء  للعامل من قبل 
وح�سارية  اإن�����س��ان��ي��ة  ر���س��ال��ة  ل��ت��اأدي��ة 

ونافذة  امل�ستقبل،  اآف���اق  وا�ست�سراف 
ع��ل��ى ح�سارات  م���ن خ��ال��ه��ا  ن��ط��ل��ع 

وث����ق����اف����ات ����س���ع���وب ال����ع����امل ب���روؤي���ة 
م�ستقبلية طموحة وواعدة. 

جناح الربتغال ينظم فعالية لعر�ض ت�سكيلة من املجوهرات املبتكرة يف اإك�سبو دبي

دبي  2020 اإك�سبو  فعاليات  يزرن  الإمارات  جامعة  من  طالبة   2140

جناح بنني كتاب ملون ومعر�ض لبيع اأ�سهر املج�سمات والر�سومات الفنية يف اأك�سبو 2020 

Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008325- Civil (Partial)

To the defendant: Patrick Amoah Address: 9404964
We inform you that on 08/02/2022, this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence :
First: Obligate the defendant to pay an amount of 18437.45 dirhams (eighteen 
Thousand four hundred thirty - seven and forty-five fils), and the legal interest at 4% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the 
interest does not exceed the original amount due
Second: Obligate the defendants to pay fees and expenses.
Judge / Muhammed Awad Mohamed Al Hamiri
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

الأثر الطيب يف النفو�س، واأن املراأة 
كان لها تاأثري كبري يف النه�سة ملا 
قدمته من ت�سحيات واأفعال اأثبتت 
بال�ستقرار  واأهتمامها  وطنيتها 
ال��دوؤوب يف جميع مناحي  والعمل 
اأ�ستهرت  بنن  يف  ف��امل��راأة  احل��ي��اة، 
ما  ال�ستثمار  والعمل يف  بالتجارة 
القوة  ع��ر���س  ع��ل��ى  ت��رب��ع  جعلها 
بناء  يف  وت�������س���ارك  الق���ت�������س���ادي���ة 
م�سرف  �سجلها  اأن  حيث  ال��دول��ة، 
م���ن خ����ال دوره������ا الأ����س���ا����س���ي يف 
�سفوف املحاربن، وقد اأ�سهمت يف 
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة 
ل���ب���ن���ن، و����س���ل���ط���ت ال�������س���وء على 
ال������راث وال���ث���ق���اف���ة ومن����ت قطاع 
وال�سناعة  وال����زراع����ة  ال�����س��ي��اح��ة 
ودع��م��ت ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، لذلك 
جند توثيق لظاهرة نانا بنز حيث 
احرامهن  ف��ر���س��ن  ن�����س��اء  تن�سئ 
على اجلميع من خال م�ساركتهن 
الوطنية، وقد هيمنت الن�ساء على 
ال���ت���ج���ارة امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة يف 
الن�سيج  جم����الت  يف  ���س��اب��ق  وق���ت 
واملاب�س  ال�����س��م��ع  وم���ط���ب���وع���ات 
بلدان  اإىل  و����س���درن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

متعددة يف اأفريقيا 

ال����ذي مي��ار���س��ه ف��ن��ان��ن م��ن بنن 
ومن  وت��راث��ه��م،  ثقافتهم  يعك�س 
هذه املج�سمات "وابي دو�سو" الذي 
مي��ث��ل م��ف��ه��وم احل���ي���اة م���ن خال 
م�����س��ف��ف ال�����س��ع��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اخل�سب  م��ن  املنحوت  ال�سوجلان 
مع املعدن لإر�ساء مفهوم الت�سامح 
ب���ن اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، ف��ه��ذ الفن 
واملتلقي  ال��ف��ن��ان��ن  روؤي�����ة  ي��ع��ك�����س 
وثقافته.  ال�سعب  روح  ع��ن  ويعر 
يكت�سف الزائر اأثناء التجول داخل 
جناح بنن اأن متكن املراأة كان له 

ك�����ون جناح  ال����رغ����م م����ن   وع���ل���ى 
على  ال��داخ��ل��ي  ت�سميمه  يف  ب��ن��ن 
امل�ساحة  اأن  اإىل  ك����ت����اب،  ����س���ك���ل 
وطنياً  م��ت��ح��ف��اً  ت��ع��ت��ر  اخل���ال���ي���ة 
ي�����س��م ت��ف��ا���س��ي��ل دق��ي��ق��ة ج����داً من 
ال��ب��ن��ي��ن��ي، فاجلناح  ال�����س��ع��ب  ح��ي��اة 
خ�����س��ب��ي��ة عديدة  ���س��م جم�����س��م��ات 
وك���ل م���ن ه���ذه امل��ج�����س��م��ات لفنان 
على  وكتبت  بنن  ب��دول��ة  م�سهور 
عن  ف�سا  عنه  ن��ب��ذه  جم�سم  ك��ل 
اأن كل هذه املعرو�سات من الر�سوم 
والقتناء  للبيع  ه��ى  وامل��ج�����س��م��ات 
���س��رائ��ه��ا، فهو لي�س  مل��ن ي��رغ��ب يف 
متحفاً جمردا بل معر�س للفنون 
الت�سكيلة لعر�س الإبداع والبتكار 

املعرو�سة حتمل عنواناً وبها �سوراً 
يف  العامة  احلياة  جت�سد  تعبريية 
ال��دول��ة، وال�����س��ا���س��ات ال��ت��ى تقع يف 
ال�سفحات  اأو  اجلدريات  منت�سف 
والكثري  والثقافة  التاريخ  تعر�س 
الزائر  ي�ستمتع  كما  ال���راث،  م��ن 
ب��اك��ت�����س��اف ���س��ان��ع��ات امل��م��ل��ك��ة من 
ال��ن�����س��اء، والح��ت��ف��ال ب��ظ��اه��رة نانا 
الألعاب  مبمار�سة  وال�ستمتاع  بنز 
الثقافة  اكت�ساف  مع  اللكرونية 
وال���ت���ط���ور امل�����س��ت��م��ر، ف�����س��ا عن 
ال���ت���ى طعمت  امل��ل��ه��م��ة  ال��ق�����س�����س 
التى  امل�سوقة  التعبريية  بال�سور 
الروؤية  ال��زائ��ر  وج���دان  يف  ر�سخت 

والهدف من عر�سها يف اجلناح.

الأيدي العاملة يف اإنتاجها، وتدعو 
احلاجة اإىل حتقيق الكتفاء الذاتي 
يف م��واج��ه��ة ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين اإىل 
تطوير اأنظمة الإنتاج التى تعتمد 
على املواد اخلام بكثافة يف العديد 
اأن��ه من ال�سرورة  من ال��دول، كما 
حلماية  منا�سبة  ���س��ي��ا���س��ات  و���س��ع 
 ، ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  واأداء  ال��ب��ي��ئ��ة 
ب���ن���ن ع���ل���ى حت�سن  وق�����د ع��م��ل��ت 
وكور  امل��زارع  م�ستوى  على  الدخل 
املناخي  التغري  مع  التكيف  �سبيل 
والعتماد على القطاعات احليوية 

مثل ال�سياحة والطاقة املتجددة.
اأه����ت����م م�����س��م��م ج���ن���اح ب���ن���ن بان 
ال�سفحات  م��ن  �سفحة  ك��ل  ت��ك��ون 

بنن والتجول فيه، �سيكت�سف من 
اأول وهله اأنه داخل كتاب ويتحرك 
ترثي  والتى  امللونة  �سفحاته  بن 
الكافية  ب���امل���ع���ل���وم���ات  اجل���م���ه���ور 
ع��ن امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة، ففي 
باللون  راية ترحبية  البداية جند 
الرحلة،  م�����س��ت��ه��ل  يف  الأخ�������س���ر 
�سفحاته  وب����ن  م��ف��ت��وح  ول��ك��ت��اب 
ك��ل��م��ات ت��ع��ر ع���ن خم��ط��ط بنن 
حيث  ال�سراتيجية،  و�سيا�ستها 
جناحها  ���س��ق��ح��ات  اأح�����د  يف  ج����اء 
التقنيات  تعتر  املخطوطة"  هذه 
لتعزيز  اأ�سا�سية  و�سيلة  الرقمية 
ال�سكان  وم�������س���اع���دة  ب���ن���ن  من����و 
م�ستوى  ب��ل��وغ  على  �سعفا  الأك���رث 
نزويدهم  ع���ر  اأف�������س���ل  م��ع��ي�����س��ة 
بخدمات عالية اجلودة من �ساأنها 
اليومية،  ح���ي���ات���ه���م  حت�����س��ن  اأن 
بالتايل فاإن هناك اإمكانيات هائلة 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
على  اجلدارية  للدولة" وا�ستملت 
الهدف  اإىل  ي���ن���وه  ن�����س  ا����س���اف���ة 
تعزيز  اإىل  ع��دي��دي��ة  م�ساريع  م��ن 
اجلن�سن  ب��ن  وامل�����س��اواة  التمكن 
الو�سول  م���ن  امل�����راأة  ع���ر مت��ك��ن 
بدورها  ال�سلة  ذات  املعلومات  اإىل 
فهذه  وامل���ج���ت���م���ع���ي،  الإن����ت����اج����ي 
التى  املحا�سيل  ت�ستهدف  احللول 
من  الأك����ر  الن�سبة  امل�����راأة  ت�سكل 

ت�سميم  مت  وال���ت���اري���خ،  ال��ت��ق��ال��ي��د 
ب��ح��رف��ي��ة وب���دق���ة معرة  اجل���ن���اح 
عن م�سمون ال�سعار، كا اأن اجلناح 
يدعو الزوار اإىل م�ساهدة الظروف 
البنيني  ال�������س���ع���ب  ج���ع���ل���ت  ال����ت����ى 
وابتكار  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  ي��ت��ع��اي�����س 
تواجهه،  ال��ت��ى  للتحديات  ح��ل��ول 
ف�سا عن ان اجلناح يرز مهارات 
ال�سوء  وي�سلط  الأ�سلين  ال�سكان 
الثقايف  وامل�������وروث  ال���ت���اري���خ  ع��ل��ى 
وال��راث املمتد اإىل اأكرث من األف 
عام. ومع بداية دخول الزائر جناح 

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

الت�سميم اخلارجي جلناح بنن يف 
منطقة ال�ستدامة باأك�سبو 2020 
، ي�سبه اأجنحة دول كثرية جداً من 
حيث املظهر العام وال�سور املعرة 
وب�����س��رة وجوههم،  امل��واط��ن��ن  ع��ن 
التقليدية  م��اب�����س��ه��م  ون���وع���ي���ة 
حا�سرة  الزاهية  افريقيا  واأل���وان 
ب��ق��وة يف ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��را���س��خ يف 
حتت  واإب��داع��ات��ه،  ثقافته  جت�سيد 
���س��ع��ار ع��ن��دم��ا جت����ذر الب���ت���ك���ار يف 



األربعاء   23  فبراير    2022  م   -    العـدد   13476  
 Wednesday    23  February   2022   -  Issue No   13476 اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ب�سرطة  امل��ه��ام اخل��ا���س��ة  اإدارة  جن��ح��ت ج��ه��ود رج���ال 
اإنقاذ  يف   اجل��و،  ق�سم جناح  اخليمة، ممثلة يف  راأ����س 
�سلوا  الذين  الآ�سيوين،  ال�سياح  من  اأ�سخا�س   7
قداعة(  )وادي  منطقة  ج��ب��ل  يف  ت��ائ��ه��ن  ط��ري��ق��ه��م 

براأ�س اخليمة.
رئي�س  اليماحي  را���س��د  �سعيد  ط��ّي��ار  العقيد  واأو���س��ح 
ق�سم جناح اجلو، اأنه ورد باغ يفيد با�ستغاثة 7 �سياح 
تائهن كانوا يف رحلة جبلية مبنطقة )وادي قداعة( 
، وقد تبن باأنهم يف منطقة وعرة لميكن الو�سول 
الفور  وعلى   ، ال�سرطة  مروحية  بوا�سطة  اإل  اليهم 
الو�سول  ومت  ال���وادي،  باجتاه  املرورحية  حتريك  مت 
والعثور عليهم خال دقائق معدودة، وتقدمي الدعم 

الره���اق  اإىل  تعر�سوا  ق��د  ك��ان��وا  ل��ه��م، حيث  ال���ازم 
اإىل موقع  رغبتهم  نقلهم ح�سب  وق��د مت  والإن��ه��اك، 
نقطة جتمع مركباتهم، بعد اأن مت الطمئنان عليهم 

والتاأكد من �سامتهم.
اأفراد اجلمهور  اليماحي، عناية  العقيد طّيار  واأهاب 
ب�����س��رورة جت��ن��ب ارت��ي��اد امل��ن��اط��ق ال��وع��رة يف املناطق 
التي  النهار  �ساعات  خ��ال  خا�سة  والأودي���ة  اجلبلية 
اأمنهم  ت��رت��ف��ع فيها درج����ات احل�����رارة، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 
�سرطة  ف��رق  وا�ستعداد  جاهزية  م��وؤك��داً  و�سامتهم، 
اإىل  الأمنية  اخل��دم��ات  اأج��ود  لتقدمي  اخليمة،  راأ���س 
امل�ستغيثن من املواطنن واملقيمن والزّوار على اأر�س 
الإن�سانية  باجلوانب  الهتمام  على  حر�ساً  ال��دول��ة، 
الأمني  ال��دور  وتعزيز  كافة،  املجالت  يف  واملجتمعية 

املجتمعي لل�سرطة الذي ُيعد اأهم اأولوياتها.

•• اأبوظبي-وام:

التكنولوجيا  جمموعة  اإي��دج  ك�سفت 
امل��ت��ق��دم��ة مب��ج��ال ال��دف��اع وجمالت 
اأف�سل  �سمن  ت�سنف  التي  و  اأخ���رى 
م�ستوى  على  دف��اع��ي��اً  م��ق��اوًل   25
ال��ع��امل ع��ن حم��ط��ة الأ���س��ل��ح��ة التي 
 7IS " ب��ع��د  ع��ن  فيها  التحكم  ي��ت��م 
وموؤمتر الأنظمة غري  معر�س  " يف 
املاأهولة يومك�س 2022، الذي ُيقام 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
 23 21 اإىل  اأدن��ي��ك يف ال��ف��رة م��ن 

فراير اجلاري.
التحكم  يتم  التي  الأ�سلحة  وحمطة 
" ع��ب��ارة عن   7IS " ب��ع��د  فيها ع��ن 
يتم  حم����وري����ن  ذي  م�����س��ت��ق��ر  ن���ظ���ام 
امل���وؤازرة،  اآل��ي��ة  بوا�سطة  فيه  التحكم 
هالكن  ����س���رك���ة  ب���ت���ط���وي���ره  وق����ام����ت 
للم�سّغل  يوفر  وه��و  اي��دج،  ل�  التابعة 
درجة.   360 تغطية  ب��زاوي��ة  روؤي����ة 
امل��ث��ب��ت ع��ل��ى املركبة  ال��ن��ظ��ام  ي��ت��م��ي��ز 
عد�سات  �سبع  ذات  ب�سرية  بحمولة 
ببندقية  م������زود  اأ����س���ل���ح���ة  وح����ام����ل 
  M4 Colt ه��ج��وم��ي��ة م���ن ط����راز 
خمزًنا  و50   30 ب��ه��ا  م��ل��م   5.56

دائ����رًي����ا م���ا ي��وف��ر ا���س��ت��ج��اب��ة فورية 
وفعالة للتهديدات.

يتم  التي  الأ�سلحة  وتتمتع حمطة    
بقدرة   7IS بعد  ع��ن  فيها  التحكم 
ارتفاع  وم���دى  درج����ة،   360 دوران 
 45 اإىل  درج�����ة   -15 م���ن  ي�����راوح 
والرتفاع  احل��رك��ة  ومي��ك��ن��ه��ا  درج����ة 
الزاوية  م��وا���س��ع  اإىل  واح���د  وق��ت  يف 
التي تتطلبها واجهة حمطة التحكم 
الأر�سية. ويزن النظام خفيف الوزن 
30 كجم و ل يتطلب �سوى  ح��وايل 

ُب��ع��د.. ومت تزويد  ع��ن  واح���د  م�سغل 
بجهاز  املتطور  الب�سري  م�ست�سعرها 
حت��دي��د امل����دى ب��ال��ل��ي��زر ال����ذي يكون 
�سنتيمراً  خم�سن  ن��ط��اق  يف  دقيًقا 
بعد م�سافة 2000 مر وكامريتن 
ن��ه��اري��ت��ن ون���ظ���ام ت�����س��وي��ر ح����راري 
وموؤ�سر  مرئي  اأخ�سر  ليزر  وموؤ�سر 
ل���ي���زر غ���ري م���رئ���ي وك�������س���اف �سوئي 
ف��ع��ال ح��ت��ى م�����س��اف��ة 100 م���ر. و 
الأ�سلحة  حم��ط��ة  ت��ع��م��ل  اأن  مي��ك��ن 
 7IS التي يتم التحكم فيها عن بعد

بن5-  ت����راوح  مناخية  ظ���روف  يف 
درجات اإىل 50 درجة مئوية.

الرئي�س  امل��ن�����س��وري،  �سعيد  ق��ال  و    
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ه��ال��ك��ن يف هذا 
التي  الأ�سلحة  حمطة  "اإن   : ال�ساأن 
 7IS ي��ت��م ال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا ع���ن ب��ع��د
مثال اآخر على وترية التطور وبراعة 
امل�ستقبلية  والنظرة  املحلي  الت�سنيع 
اإيدج فيما يتعلق بتطوير  التي متيز 
ال����ق����درات ال�����س��ي��ادي��ة امل��ت��ق��دم��ة. اإذ 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تتطلب 

حيث  ريادته،  اإىل  اإي��دج  ترنو  ابتكاًرا 
مي��ث��ل ه���ذا ال��ن��ظ��ام احل��دي��ث اإجن����اًزا 
م��ه��ًم��ا ي�����س��ي��ف ���س��اًح��ا اأر����س���ًي���ا اإىل 
جمموعة ايدج من الذخائر اجلوية 
اأنها  كما  واجل��وال��ة..  بدقة  املوجهة 
البحث  يف  ا���س��ت��ث��م��ارن��ا  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
والتطوير وقدرتنا على طرح احللول 
الدفاع  �سوق  يف  والأنظمة  والرامج 

وجمالت اأخرى ب�سرعة ومرونة".
  و ي�ستعر�س جناح اي��دج يف معر�س 
يومك�س الريادة التكنولوجية ل�سركة 
هالكن يف جم��ال ال��دف��اع اجل���وي.. و 
عر�س  �سيتم   ،7IS اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
م���ن���ت���ج���ات اأخ��������رى م���ث���ل ال���ذخ���ائ���ر 
 Shadow اجل������وال������ة  اجل�����وي�����ة 
و�سل�سلة   ،Shadow 50 و   25
امل�سرية  الطائرات  من   Hunter
التي يتم اإطاقها من اأنبوب وطائرة 

طيار. بدون   REACH-S
  و يعتر يومك�س احلدث الوحيد يف 
ال�سرق الأو�سط املخ�س�س للطائرات 
وال��روب��وت��ات والأنظمة  ب���دون ط��ي��ار 
ل�  وي��وف��ر  ومكوناتها،  امل��اأه��ول��ة  غ��ري 
اإمكانياتها  ل��ع��ر���س  ال��ف��ر���س��ة  اي����دج 

وحلولها املتطورة.

•• اأبوظبي-وام: 

كوكبة  تخريج  عن  العليا  التقنية  لكليات  الرابع"  "اجليل  خطة  اأث��م��رت 
من الكفاءات الوطنية التي حتمل �سهادة مهنية احرافية عاملية ومتتلك 

القدرة على اأداء دور فاعل ومتميز يف �سوق العمل.
اأك��رث من  منح  2021 فقد مت  العام  نهاية  الكليات يف  ووفقا لإح�ساءات 
12400 �سهادة مهنية احرافية عاملية لطابها من خمتلف التخ�س�سات 
مثل الهند�سة وعلوم الكمبيوتر واملعلومات والعلوم ال�سحية واإدارة الأعمال 

والإعام التطبيقي والربية.
الن��ت��ق��ال من  اأهمية  اخل��ط��ة  ه��ذه  تنفيذ  م��ع  التقنية  كليات  اأدرك���ت  وق��د 
املهارات  تطوير  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  يف  امل��ع��رف��ة  نقل  على  ال��رك��ي��ز 
والكفاءات ، ومن تدري�س الطلبة اإىل متكن املتعلمن جلعلهم قادرين على 
امل�ساركة يف �سناعة م�ستقبلهم باأيديهم ور�سم م�سار تطورهم مدى احلياة 
، ومن الركيز على وظائف القطاع العام اإىل وظائف القطاع اخلا�س ومن 
اإعداد الطلبة كموظفن فقط اإىل توجيههم لي�سبحوا رواد اأعمال وذلك 

مبا يت�سق مع متطلبات وظائف امل�ستقبل.
جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  الروفي�سور  �سعادة  واأك��د 
طلبة  متكن  يف  ت�سهم  الرابع"  "اجليل  خطة  اأن  العليا  التقنية  كليات 
الكليات من املهارات الحرافية ، ودعمهم ليكونوا رواد اأعمال وميتلكون 

الفكرة واملهارة والقدرة على خلق الوظائف ل انتظارها.
وقال �سعادته يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اإن بناء الإن�سان عملية 
م�ستدامة ل تقا�س بزمن و�ستوا�سل كليات التقنية العليا عملها وبدعم من 
القيادة الر�سيدة يف تعزيز نوعية التعليم املتميز الذي تقدمه والقائم على 

الدرا�سة التطبيقية وربطه بالحرافية القائمة على املهارات العاملية.
واأو�سح اأن خطة "اجليل الرابع" ت�ستند على 3 ركائز اأ�سا�سية وهي اإعداد 
"التعليم الهجن" والذي يخرج  القيادات الفنية وذلك من خال منوذج 
الحرافية  امل��ه��ارات  م��ن  بتمكينهم  وذل��ك   ، تخ�س�ساتهم  يف  ق��ادة  طلبة 

املتعلقة بتخ�س�ساتهم حيث جنحت الكليات من خال هذا النموذج يف ربط 
العديد  مع  ب�سراكة  العاملية  الحرافية  بال�سهادات  الأكادميية  براجمها 
الركيزة  اأن  اإىل  م�سريا   ، ال�سهادات  لهذه  املانحة  العاملية  ال�سركات  م��ن 
الثانية تتعلق مببداأ "التعليم للجميع" وتتحمل من خاله كليات التقنية 
م�سوؤولية توفري فر�س تعليمية لكل كادر وطني يرغب يف موا�سلة تعليمه 
وتطوير مهاراته ملواكبة �سوق العمل ، اأما الركيزة الثالثة فتتمثل يف تخريج 
�سركات ورواد اأعمال قادرة على �سناعة فر�سها الوظيفية وامل�ساهمة يف بناء 

القت�ساد الوطني.
وقد ك�سفت كليات التقنية العليا يف موقع اإك�سبو 2020 دبي عن اإجنازاتها 
الإبداعية  القت�سادية  املناطق  �سمن  عملت  حيث   2021 ال��ع��ام  خ��ال 
م�ساريع  حتويل  على  النا�سئة"  ال�سركات  "تطوير  برنامج  وع��ر  احل��رة 
واأفكار الطلبة املبتكرة اإىل �سركات نا�سئة وجنحت يف تخريج 138 �سركة 

نا�سئة 36 منها ح�سلت على رخ�س جتارية يزاولون ن�ساطهم التجاري يف 
�سوق العمل باإدارة 520 طالبا وطالبة.

كما اأنه منذ اإطاق برنامج العمل التطوعي يف الكليات عام 2017 متكن 
اأك���رث م��ن مليوين �ساعة عمل  اإجن���از  األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن   30 نحو 
تطوعية ، وحاز الرنامج على جائزة خليفة الربوية للعام 2021 ، كما 
الكليات يف تطبيق منوذج متكامل للتعليم الهجن وال��ذي يدر�س  جنحت 
فيه اليوم نحو 23 األف طالب وطالبة على م�ستوى الكليات بحيث يراعي 
هذا النموذج متطلبات التعليم التطبيقي واحتياجات الطلبة من التدريب 

واملمار�سة وفق تخ�س�ساتهم.
واعتمدت الكليات اأي�سا متويل 62 م�سروعا بحثيا بالتعاون مع موؤ�س�سات 
�سناعية يف جمالت حيوية بقيمة اإجمالية جتاوزت 3 ماين درهم منها 
الطاقة  يف جمال  م�ساريع   6 و  ال�سحة  جمال  يف  بحثية  م�سروعا   13
3 م�����س��اري��ع يف جم���ال امل��ي��اه و11 م�����س��روع��ا يف جم���ال تقنية  امل��ت��ج��ددة و 
28 م�سروعا يف جمال  النقل واملوا�سات و  املعلومات وم�سروع يف جمال 

التعليم.

ال�سهادات الحرتافية بكليات التقنية ... خارطة طريق لوظائف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

لارتقاء  املتوا�سلة  جهودها  اإط��ار  يف 
والذكي  الإل��ك��روين  التعليم  ب��ج��ودة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  اأع���ل���ن���ت  اإف���ري���ق���ي���ا، 
اأبوظبي  جامعة  "مركز  اإط���اق  ع��ن 
يوظف  ال�������ذي  الذكي"،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
لتطوير  والأب�����ح�����اث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التعليم  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة  امل���م���ار����س���ات 
وامل��ن��اه��ج الإل��ك��رون��ي��ة ل���دى جامعة 
اأب���وظ���ب���ي. و���س��ي��ع��م��ل امل����رك����ز، ال���ذي 
اجلامعة  حرمي  من  كل  من  �سيتخذ 
يف اأب��وظ��ب��ي وال���ع���ن م���ق���راً ل���ه، على 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  ت��دري��ب 
التي  ال�ساملة  التعليم  تقنيات  على 
تتمحور حول الطالب. وياأتي اإطاق 
التقنيات  دم��ج  امل��رك��ز اجل��دي��د بهدف 
التعليم  بيئات  يف  وتوظيفها  النا�سئة 
احل�سوري والإلكروين لتعزيز تفوق 
الطلبة وزيادة قدرتهم على التح�سيل 

الأكادميي. 
ومت تطوير املركز اجلديد بالتعاون مع 
نخبة من الهيئات املرموقة يف جمال 
موؤ�س�سة  م��ث��ل  الإل���ك���روين  التعليم 
التعليم  واحت������اد  م����ات����رز،  ك��وال��ي��ت��ي 
الإل����ك����روين، وامل��وؤ���س�����س��ة الأوروب���ي���ة 
برامج  لإدارة اجل��ودة، بهدف ت�سميم 
تتوافق  اإل��ك��رون��ي��ة  تعليمية  ودورات 
مع اأعلى املعايري الدولية املعمول بها 

يف جمال التعليم الإلكروين.
وت�سعى جامعة اأبوظبي من خال هذا 
املركز لإر�ساء دعائم منظومة تعليمية 
متميزة، وتعزيز مفهوم التعلم ال�سامل 
ال�سامل  "الت�سميم  مبداأ  على  القائم 
ا�ستخدام  على  ي�سجع  ال��ذي  للتعلم" 
وطرق  مناهج  من  متنوعة  جمموعة 
الحتياجات  ُت��راع��ي  ال��ت��ي  ال��ت��دري�����س 
املختلفة للطلبة، وت�سمن لهم فر�س 
التفوق  م��ن  متكنهم  متكافئة  تعليم 

الدرا�سي. 
و�سيعمل املركز على رفد قدرات اأع�ساء 
اأبوظبي  التدري�سية يف جامعة  الهيئة 

مدعومة  خمتلفة  باأ�ساليب  واإثرائها 
الإلكروين  التعليم  اأدوات  باأف�سل 
الهيئة  اأع�ساء  و�سيتمكن  وال��رق��م��ي. 
على  احل�سول  من  اأي�ساً  التدري�سية 
التعليم  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ���س��ه��ادة 
جتهزهم  ال����ت����ي   )PgCHEP(
لت�سميم  الازمة  وامل��ه��ارات  باملعارف 
التعليمية،  العملية  وتقييم  وتعليم 
املمار�سة  على  خا�س  ب�سكل  والركيز 
العايل.  التعليم  موؤ�س�سات  العملية يف 
يف  العليا  الدرا�سات  �سهادة  وتتمحور 
التطوير  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  التعلم 
التدري�سية،  الهيئة  لأع�����س��اء  امل��ه��ن��ي 
تعليمي  حمتوى  تقدمي  ي�سمن  مب��ا 
ع��ايل اجل���ودة. وق��د مت تقييم �سهادة 
الدرا�سات العليا يف التعليم يف جامعة 
اأبوظبي ومقارنتها بعدد من الرامج 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل���رم���وق���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املعايري  اإط�����ار  ذل����ك  ال���ع���امل، مب���ا يف 
الو�سف   - امل��ت��ح��دة  للمملكة  املهنية 

 .)II( والو�سف )I(
اأبوظبي  جامعة  "مركز  اإط���اق  ومت 

للتعليم الذكي" خال فعالية "اليوم 
لأع�ساء  امل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال�����س��ن��وي 
هيئة التدري�س" التي نظمت يف احلرم 
اأبوظبي،  جلامعة  الرئي�سي  اجلامعي 
اأحمد،  وق����ار  ال��روف��ي�����س��ور  ب��ح�����س��ور 
والروفي�سور  اأبوظبي،  جامعة  مدير 
ن���ائ���ب مدير  ه��و���س��ت��ي��ت��ل��ر،  ت���وم���ا����س 
اجل��ام��ع��ة، وع����دد م��ن ق����ادة اجلامعة 
واأع�ساء الهيئات التدري�سية والإدارية 

يف اجلامعة. 
مدير  اأحمد،  وقار  الروفي�سور  وقال 
اإطاق  "ُي�سعدنا  اأب��وظ��ب��ي:  ج��ام��ع��ة 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  "مركز 
العن  اجلامعة يف  الذكي" يف حرمي 
اأع�ساء  ق�����درات  ل��ت��ط��وي��ر  واأب���وظ���ب���ي 
مهاراتهم  ورف��د  التدري�سية،  الهيئة 
وخراتهم باأف�سل اأ�ساليب التدري�س، 
الإلكروين،  التعليم  اأدوات  واأح���دث 
تعليمية  مناهج  تقدمي  يف  ي�سهم  مبا 
معدلت  تعزيز  يف  �ست�ساهم  متطورة 
جناح وتفوق الطلبة. �سي�ساهم املركز 
املناهج  م���رون���ة  ت��ع��زي��ز  يف  اجل���دي���د 

جامعة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال�����رام�����ج 
امل�ستقبل  متطلبات  لتواكب  اأبوظبي 
التكنولوجيا  اإم��ك��ان��ات  ت�سخري  ع��ر 
لتح�سن خمرجات العملية التعليمية 
اأو  احل�������س���وري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ي���ئ���ات  يف 

الإلكروين عن ُبعد".
اأبوظبي  جامعة  يف  "نتطلع  واأ�ساف: 
املوؤ�س�سات  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ن����ك����ون  لأن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���رائ���دة وامل��ب��ت��ك��رة التي 
والتوجهات  الأدب��ي��ات  اأح���دث  ت��وظ��ف 
العاملية يف جمال التعليم. لقد اأظهرت 
التكنولوجيا  دور  جائحة كوفيد19- 
واأهمية التعليم الإلكروين يف خدمة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وق���درت���ه على 
التح�سيل  ت��ط��ور  م�سرية  يف  ال��ت��اأث��ري 
"مركز  �سيعمل  ل��ذا  للطلبة،  العلمي 
اأبوظبي للتعليم الذكي" على  جامعة 
�سمان موا�سلة تفوق جامعة اأبوظبي 
يف  التميز  بتحقيق  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف 

جمال التعليم العايل". 
جامعة  رك��زت  اجلائحة،  بداية  ومنذ 
منظومة  ت����وف����ري  ع����ل����ى  اأب�����وظ�����ب�����ي 

للطلبة،  وم�ستدامة  متميزة  تعليمية 
هجيناً  تعليمياً  منوذجاً  ط��ورت  حيث 
طلبتها  احتياجات  تلبية  على  ق����ادراً 
التجهيزات  م���ن  ج��م��ل��ة  خ����ال  م���ن 
واملن�سات  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
اجلامعة،  حتت�سنها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
متزج بن التعليم احل�سوري والتعلم 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ل�����س��م��ان  ب��ع��د  ع���ن 
وتطلعات الطلبة والعاملن واملجتمع 
ككل. كما مت ال�ستثمار ب�سكل كبري يف 

التدري�سية  الهيئات  اأع�����س��اء  ت��دري��ب 
تقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ع��ل��ى  والإداري���������ة 

التعلم عن بعد.
وت��ع��ت��ر ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي م���ن اأب����رز 
اأكرث  ب��وج��ود  تتمتع  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات 
م����ن ح�����رم ج���ام���ع���ي ل���دي���ه���ا يف دول����ة 
وتلتزم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
وتقدمي  جاذبة  تعليمية  بيئة  بتوفري 
م���ن���اه���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل�������ودة، 
بالحرام  حتظى  درا�سية  وم��وؤه��ات 

والتقدير على م�ستوى العامل، والتي 
احلديثة  التكنولوجيا  اأح��دث  ت�سخر 
للم�ساهمة يف تنمية املهارات والقدرات 
ال��ق��ادم من  اجل��ي��ل  وت��اأه��ي��ل  العلمية، 
"مركز  امل�����س��ت��ق��ب��ل. و���س��ي�����س��اه��م  ق����ادة 
الذكي"  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف 
يف  ومبتكرة  رائ��دة  تعليمية  كموؤ�س�سة 
اإعداد اخلرات الأكادميية يف خمتلف 

املجالت. 

اإطالق مركز جامعة اأبوظبي للتعلم الذكي لتطوير اأ�ساليب التعليم الإلكرتوين

اإيدج تك�سف عن 7IS حمطة اأ�سلحة يتم التحكم فيها عن بعد خالل م�ساركتها يف يومك�ض 2022

•• اأبوظبي-وام:

للتميز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لرنامج  العليا  اللجنة  عقدت 
ذياب  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  افرا�سياً،  الثالث  اجتماعها  املجتمعي،  والذكاء 
بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�س اللجنة 

العليا للرنامج .
ح�سر الجتماع .. معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
املجتمع نائب رئي�س اللجنة العليا لرنامج �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
للتميز والذكاء املجتمعي، ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
رئي�س  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  الأعمال  لريادة  دولة  وزير  الفا�سي 
جلنة التحكيم للرنامج ، واأع�ساء اللجنة العليا كل من .. معايل ح�سن بن 
اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم ومعايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
وزيرة تنمية املجتمع، و�سعادة جر حممد غامن ال�سويدي مدير عام ديوان 
القيادة  ال�سريفي مدير عام  اللواء مكتوم علي  ، و�سعادة  اأبوظبي  ويل عهد 
اأمن عام  ، و�سعادة عبدالل�ه عبدالعايل احلميدان  اأبوظبي  العامة ل�سرطة 

موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم ، و�سعادة مرمي حممد الرميثي مدير 
اأول  رئي�سي  مطور  ال�سويدي  �سامل  عو�سة   ، الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  عام 

جوائز موؤ�س�سية يف موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.
للمر�سحن  املخت�سرة  القائمة  الفا�سي  بالهول  اأحمد  معايل  وا�ستعر�س 
بالفوز يف الرنامج، واأ�ساد بلجنة التقييم ومكتب اجلائزة وباأعمالها ال�ساعية 
اإىل اإ�سفاء احليادية وال�سفافية وامل�سداقية يف انتقاء اأف�سل امل�سروعات، وملا 
بذلوه من جهوٍد خمل�سة �سيكون لها عظيم الأثر يف النهو�س برنامج �سمو 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء املجتمعي.
التقييم  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ري  ال��دك��ت��ور بخيت   .. الج��ت��م��اع  ك��م��ا ح�سر 
للرنامج، الذي ا�ستعر�س منهجية التقييم، وملي�س القحطاين رئي�س فريق 

التطوير الإلكروين للرنامج.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بدعم  للرنامج  العليا  اللجنة  اأع�ساء  واأ���س��اد 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
الإمارات" الكبري  "اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
لتعزيز الروابط الأ�سرية واملجتمعية، وتوفري الفر�س للموؤ�س�سات واجلهات 

للم�ساهمة يف اإيجاد حلول مبتكرة وم�ستدامة ت�سهم يف تر�سيخ بيئة جمتمعية 
متاحمة، وترز اأهمية التما�سك والرابط الأ�سري يف حماية اأفراد الأ�سرة 

واملجتمع على حٍد �سواء.
للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لرنامج  العليا  اللجنة  وناق�ست 
العليا خال الجتماع  اللجنة  التو�سيات التي طرحتها  والذكاء املجتمعي، 
وحتدياته  املجتمع  ق�سايا  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  يف  امل��ه��م  ال��رن��ام��ج  ودور  ال��ث��اين 
لبتكار  اأف�����س��ل،  م�ستقبل  نحو  والتغيري  للتطوير  ف��ر���س  اإىل  وحتويلها 
عاجات وحلول جمتمعية فعالة ت�سهم يف الرتقاء بجودة حياة املجتمعات 
تقوية  خ��ال  من  الأ���س��ري  والتما�سك  ال�ستقرار  يحقق  ب�سكٍل  ورفاهيتها، 
الرابط والتفاعل الإيجابي بن اأفراد املجتمع كافة، ما ين�سجم مع توجهات 
حكومة دولة الإمارات يف دعم املوهوبن واملتميزين واأ�سحاب العقول املبدعة 
واأفراد  فئات  اإيجابي يف حياة  فرق  واإح��داث  اإىل فر�س  التحديات  لتحويل 

املجتمع.
واعتمدت اللجنة العليا للرنامج اأ�سماء املر�سحن للدورة ال�ساد�سة للرنامج 

متهيداً لعر�سها على �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لاعتماد النهائي.

اأنحاء العامل من  وا�ستقطب الرنامج ال�سباب العربي املتواجد يف خمتلف 
واإب�سار م�سروعاتهم  بهم وتتويج جهودهم  30 عاماً، لارتقاء   �  15 عمر 

النور وجعلهم منوذجاً يحتذى به عاملياً.
وتناول الجتماع اأ�سماء املر�سحن يف فئات ومعايري اأو�سمة التميز الفردي، 
وفئات ومعايري العمل اجلماعي، والأ�سرة املتميزة، وفئات ومعايري اجلهات 
بروؤية غري  امل�ستقبل  املجتمعية، ل�ست�سراف  الق�سايا  املبادرة بدعم ورعاية 
م�سبوقة بح�سب اإمكانيات كل �سخ�س يهدف يف املقام الأول للنهو�س بنف�سه 
وجمتمعه، وذل���ك م��ن خ��ال الأب��ح��اث وامل�����س��روع��ات ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي تر�سد 
الجتاهات واملوؤ�سرات والتوقع امل�ستقبلي للو�سول لبدائل وحلول ت�سعى يف 

املقام الأول لنه�سة الب�سرية.
التميز والإبداع والبتكار  ال�سامية من  اأهدافه ور�سالته  وي�ستمد الرنامج 
نبيلة  اأه��داف  للم�ساهمة يف حتقيق  الوطنية  وامل�سوؤولية  املجتمعي  والذكاء 
وغايات تعّزز من تطّور املجتمع، وا�ستثارة قدراته و�سعيه الدوؤوب نحو خدمة 
الوطن من خال منح كل فرد م�ساحة كبرية، لأن يكون ملهماً لغريه، عر 

مبادرة اأو فكرة اأو عمل اإبداعي يحدث فرقاً وا�سعاً يف املجتمع.

اعتماد اأ�سماء املر�سحني للدورة الـ 6 لربنامج ال�سيخة فاطمة للتميز والذكاء املجتمعي

طريان �سرطة راأ�ض اخليمة ينقذ 7 �سياح �سلوا طريقهم يف اجلبال

•• اأبوظبي- وام:

ت�ستعر�س جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 6 م�ساريع 
من بينها 4 م�ساريع مقدمة من مركز الإمارات لابتكار 
"اإبتيك" خال  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الت�����س��الت  يف 

م�ساركتها يف معر�سي "يومك�س" و"�سيمتك�س" 2022.
ك��م��ا ي�����س��ت��ع��ر���س م���رك���ز خ��ل��ي��ف��ة ل��اب��ت��ك��ار، وه����و �سراكة 
و�سندوق خليفة  كل من جامعة خليفة  ا�سراتيجية بن 
و�سركة  القت�سادي  ال��ت��وازن  وجمل�س  امل�ساريع  لتطوير 
م�ساريعه  م��ن   5 ال��وط��ن  و���س��ن��دوق  لا�ستثمار  م��ب��ادل��ة 

النا�سئة.
وت�سمل من�سة جامعة خليفة م�سروع روبوتات "ديك�سر" 
الذي يت�سمن روبوتات مت�سلقة منوذجية بتكلفة اقت�سادية 
منا�سبة قادرة على الزحف وت�سلق الأ�سطح العمودية لأداء 
باأعمال  كالقيام  مرتفعة  حمولة  ب�سعة  املهام  من  العديد 
امل�سمم  هك�سابود"  "ماكرو  وروب����وت   ، واحل��ف��ر  ال��ط��اء 
املناطق  يف  الثقيلة  احل��م��ولت  نقل  م��ن  متكنه  بطريقة 

الوعرة ب�سكل ذاتي التحكم.
وت�سمل امل�ساريع النا�سئة يف من�سة مركز خليفة لابتكار 
"درون ليف�س" الذي مت تطويره برجميات ذكية ومبتكرة 
"اأدير" املكون من  يف جمال التحكم بالطريان ، وم�سروع 
ذات  للمناطق  خم�س�سة  التحكم  ذات��ي��ة  اأر���س��ي��ة  م��رك��ب��ة 
وتتبع  الفعال  التفتي�س  مهام  لتوؤدي  ال�سعبة  الت�ساري�س 
وقت  يف  وال��غ��از  النفط  اأنابيب  خطوط  يف  اخللل  مواطن 
ف���وري وم���ن ث��م حت��دي��د الإ����س���ارات اجل��غ��راف��ي��ة لأغرا�س 

ال�سيانة م�ستقبا.
فاب  "حلول  م�سروع  الأخ���رى  النا�سئة  امل�ساريع  وت�سمل 
الأنابيب  ���س��ف��ائ��ح  م���ن  جم��م��وع��ة  ي��وف��ر  ال����ذي  كا�ست" 

يف  عالية  بفعالية  ت�سميمها  مت  التي  النانوية  الكربونية 
الطباعة  وم�����س��روع  منخف�سة،  اقت�سادية  وتكلفة  الأداء 
يف  حلول  يقدم  ال��ذي  اخلفيف  للت�سنيع  الأب��ع��اد  ثاثية 
جم���ال ال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد ع��ل��ى م�����س��ت��وى م�سغر 
خمتلفة  ب��اأن��واع  بال�ستعانة  التذكارية  الب�سائع  ل�سناعة 
"اإبتيك"  م�����س��روع م��رك��ز  وال���ط���اءات. ويعتر  امل���واد  م��ن 
"حلول اإ�س بي اإل" من�سة خا�سة لتب�سيط وت�سهيل التحكم 
بالرجميات وعمليات التطوير ونقل البيانات ال�سحابية.

ومن �سمن م�ساريع مركز "اإبتيك" م�سروع "و�سم" الذي 
الأول من  العربية ويعتر مزود احللول  اللغة  يركز على 
نوعه من خال تو�سيم بيانات التعلم العميق ، وي�ستهدف 
هذا امل�سروع ال�سوق العربي للعماء املحلين والدولين، 
نظام  فهو  القادم"،  اجليل  م��وارد  "تخطيط  م�سروع  اأم��ا 
يركز على تخطيط املوارد ب�سكل كامل ويتيح الفر�سة اأمام 
العاملة بهدف حت�سن عمليات  الفعال للقوى  التخطيط 
التنفيذ وم�ساعفة ال�ستفادة واحلد من عمليات ال�سيانة. 
"اإبتيك"  ملركز  التابع  "مزامنة"  النا�سئ  امل�سروع  ويوفر 
حلول زمنية ذكية ت�ساهم يف احلد من العتماد على نظام 

حتديد املواقع "جي ب�س اإ�س".
الرئي�س  ن��ائ��ب  �سلطان احل��م��ادي،  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
النا�سئة  امل�ساريع  ه��ذه  تعك�س  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
با�ستخدام  تتميز  والتي  البحثية  املخرجات  جمموعة من 
التكنولوجيا املتقدمة ومت تطويرها يف خمترات اجلامعة 
 ، اأر�س الواقع اإىل م�ساريع جتارية حديثة  وترجمت على 
والتي  تقدم حلول مبتكرة  التي  امل�ساريع  اأن هذه  ونعتقد 
كبريا  اهتماما  �ستجد  لابتكار  خليفة  مركز  احت�سنها 
معر�سي  خ��ال  املعنين  وال�سركاء  امل�ستثمرين  قبل  من 

"يومك�س" و"�سيمتك�س" 2022.

جامعة خليفة ت�ستعر�ض م�ساريعها املبتكرة خالل يومك�ض و�سيمتك�ض 2022
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عربي ودويل

التاأ�سي�س منا�سبة وطنية ذات طابع احتفايل  ويعد يوم 
و�سعبا  قيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  فيه  ت�ستح�سر 
اأح���داث  م�����س��رية ث��اث��ة ق���رون م�ست وم���ا حتمله م��ن 
معاملها  وب��رزت  واِلّ�سري،  التاريخ  كتب  خلدتها  ومواقف 
وليدة  دول��ة  تكن  مل  اإذ  العربية  اجل��زي��رة  ام��ت��داد  على 
الدولة  ق��واع��د  ور���س��خ��ت  ق���رون  م��دى  ت�سكلت على  ب��ل 
يف  املجتمع  اأم��ن  وجعلت  احلكم  اأر���س��ت  التي  املتما�سكة 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��دم��ة  م��ع  اهتماماتها  م��ق��دم��ة 

وحتقيق رغد العي�س للمجتمع.
عر  تاأ�سي�سية  مراحل  بثاث  ال�سعودية  الدولة  ومرت 
من  اأك���رث  قبل  الأوىل  ال��دول��ة  تاأ�س�ست  حيث  ال��ت��اري��خ، 
ثاثة ق��رون على يد الإم��ام حممد بن �سعود و�سطرت 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع .
التاأ�سي�س«  »ي��وم  ب�  الأول  الحتفال  ذك��رى  اإحياء  وياأتي 
خ��ادم احلرمن  ال�سعودي من  امللكي  الأم��ر  بعد �سدور 
امل�ا�سي  ال�سه�ر  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
ب�اأن يك�ون ال� 22 من فراير من كل عام يوما لذكرى 

تاأ�سي�س الدولة وي�سبح اإجازة ر�سمية.
واأ�سدرت اململكة بهذه املنا�سبة هوية ب�سرية مميزة ليوم 
منت�سفه  يف  يظهر  بدينا”  “يوم  �سعار  حتت  التاأ�سي�س 
اأيقونة رجل يحمل راية يف اإ�سارة اىل بطولة وت�سحيات 
التي  الراية  ح��ول  والتفافه  ال�سعودي  املجتمع  رج��الت 
ح��م��اه��ا ع���ر ال���زم���ن ل��ل��دف��اع ع���ن ال���وط���ن ب��ك��ل حكمة 

وعزمية واإ�سرار.

•• اأبوظبي-وام: 

 22 امل��واف��ق  اأم�����س  ال�سعودية  العربية  اململكة  احتفت 
فراير بذكرى يوم تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل يف 
عام 1727م وذلك اعتزازاً باجلذور الرا�سخة للمملكة، 
مدن  ت�سهد  حيث  بقادتها،  الوثيق  مواطنيها  وارتباط 
اململكة بهذه املنا�سبة اإقامة عدد من الفعاليات الثقافية 
ما  ال��ت��اح��م  م��دى  ع��ن  تعر  ال��ت��ي  وال�سعبية  والفنية 
جت�سد  كما  اململكة،  يف  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  ال�سعب  ب��ن 
ال�سعودية  الدولة  وعراقة  وبطولت  اأجم��اد  الفعاليات 
ال��ت��ي ت��رب��ط ح��ا���س��ره��ا امل��زده��ر مبا�سيها ال�����س��ارب يف 

اأعماق التاريخ امل�ستمد من تاريخ اجلزيرة العربية.

وال�سيا�سية  الجتماعية  ب��الإجن�����ازات  حاف����ًا  �سجًا 
اجلزيرة  اأب��ن��اء  عا�سها  ال��ت��ي  والثقافية  والق��ت�����س��ادي��ة 
اآن�����ذاك، ث��م ج���اء ت��اأ���س��ي�����س ال��دول��ة ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة 
الثانية على يد الإم��ام تركي بن عبداهلل بن حممد بن 
بن  عبدالعزيز  امل��ل��ك  ق��ام  حتى  ا�ستمرت  وال��ت��ي  �سعود 
بتاأ�سي�س   1902 ع��ام  �سعود  اآل  الفي�سل  عبدالرحمن 
ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ث��ال��ث��ة وت��وح��ي��ده��ا ب��ا���س��م اململكة 

العربية ال�سعودية..
 و�سار اأبناوؤه امللوك من بعده على نهجه يف تعزيز بناء هذه 
ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  عهد  حتى  ووحدتها  الدولة 
ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ال�سعودية حتتفي بذكرى »يوم التاأ�سي�ض«

•• عوا�سم-وكاالت

ب�سبب  ال�سيا�سية  الأزم���ة  ت�سيطر 
امل��خ��اوف ال��ع��امل��ي��ة م��ن غ���زو رو�سي 
ع��ل��ى واجهة  حم��ت��م��ل لأوك���ران���ي���ا، 
تقارير  ب��ع��د  ال���ع���امل،  الأح�����داث يف 
اأمريكية عن اأن الغزو الرو�سي بات 
و�سيكا، وهو ما تنفيه مو�سكو، وبدء 
بع�س  ك�سف  الأوروب�����ي يف  الحت���اد 
مامح خطته لفر�س عقوبات على 

رو�سيا يف حال الغزو.
ويتزامن مع التلويح بالعقوبات يف 
حال وقوع احلرب، حراك دبلوما�سي 
ن�سط تقوده فرن�سا واأملانيا، اأمًا يف 
الو�سول حلل دبلوما�سي ينزع فتيل 
�سيا�سية  ل��ت��ه��دئ��ة  ومي��ه��د  الأزم�����ة 
الأزمات  �سل�سلة من  خا�سة يف ظل 

التي يعاين منها العامل.

نظام عاملي جديد
وقال الكاتب يف �سحيفة “العرب” 
علي ال�سراف، اإن “�سراخ اأور�سول 
املفو�سية  رئ��ي�����س��ة  دي���ر لي���ن  ف���ون 
الأوروبية يف موؤمتر ميونخ لاأمن 
النظام  تهدد  التي  املخاطر  ب�ساأن 
العاملي ل يغني عن واقع اأن املطالب 
الرو�سية تعني اأن هذا النظام �سوف 
ي��ت��ف��ك��ك يف ن��ه��اي��ة امل����ط����اف، لأن���ه 
الوليات  تعد  مل  اأ�س�س  على  قائم 
كما  حمايتها،  على  ق���ادرة  املتحدة 
مل تعد الدول الأوروبية قادرة على 

حتّملها«.
يجروؤ  ال��ذي  “الوحيد  اأن  واأ���س��اف 
املحاولة  ل���ه���ذه  ال���ت�������س���دي  ع���ل���ى 
اجلراأة  م��ن ميتلك  ه��و  ال��رو���س��ي��ة، 
على خ��و���س احل���رب ���س��ده��ا، لي�س 
باملزيد من العقوبات، واإمنا بت�سادم 

الأ�سلحة«.

التي  “رو�سيا  اأن  ال��ك��ات��ب  وت���اب���ع 
النظام  يف  ت���ن���خ���رط  اأن  ح����اول����ت 
ال���ع���امل���ي م����ا ب���ع���د ان���ه���ي���ار الحت�����اد 
لها،  من�سفاً  جتده  مل  ال�سوفياتي، 
اأنها  ك��م��ا  ال�����س��ي��ا���س��ات،  ت��ل��ك  ب�سبب 
مل تعد جمرد قوة عظمى منهارة، 
وحيدة  ل��ي�����س��ت  اأن���ه���ا  اإىل  اإ����س���اف���ة 
يف م���ي���زان ال��ع��اق��ات ال���دول���ي���ة، ل 

اقت�سادياً ول ا�سراتيجياً«.
“ال�سن  بقوله:  الكاتب  ويوا�سل 
على الطرف الآخر لاأزمة، تعرف 
متاماً اأنها هي الهدف من حماولت 
اإ�سعاف رو�سيا والت�سييق عليها من 
ج��ان��ب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واحللف 
الأط���ل�������س���ي ال�������ذي ي���ع���م���ل ك������ذراع 
القت�سادية  ل��ل��ه��ي��م��ن��ة  ع�����س��ك��ري��ة 

الأمريكية.

اإمكانية احلرب
�سحيفة  يف  ال��ك��ات��ب  راأى  ب�����دوره، 
اأن  ا����س���م���ي���ك،  ح�����س��ن  “النهار” 
اإذ  امل�ستقبلي،  ب��اإرث��ه  يفطر  بوتن 
يعتقد اأنه ل يزال قادراً على اإعادة 
رو�سيا قوة عظمى عامليًة لها عمقها 
ال���س��رات��ي��ج��ي اخل��ا���س، ول��ه��ذا ل 
يبدو اأنه م�ستعد لل�سماح لأوكرانيا 
املدار  باخلروج من  لكازاخ�ستان  اأو 

الرو�سي.
الدول  ت��ري��د  “ل  ال��ك��ات��ب:   وق���ال 
ا���س��ت��ف��زاز رو���س��ي��ا، مثلما  ال��غ��رب��ي��ة 
كوبا  بعاقاتها مع  الأخ��رية  فعلت 
القرن  منت�سف  ك��ا���س��رو  ف��ي��دي��ل 
منذ  اأوك��ران��ي��ا  لكانت  واإل  املا�سي، 
�سنوات قد ان�سمت اإىل حلف �سمال 
الأطل�سي، وباتت حممية مبعاهدات 

املتحدة  ال��ولي��ات  خ�سم  رو�سيا  اأن 
يف الأزمة الأوكرانية، هي الو�سيط 
بن وا�سنطن وطهران يف مباحثات 
ف���ي���ي���ن���ا ح�������ول ال������ع������ودة ل���ات���ف���اق 

النووي.
حدة  “تت�ساعد  ال���ك���ات���ب:  وق�����ال 
الأزمة الأوكرانية التي تكاد حتجب 
اأجواء  توحي  بينما  ع��داه��ا،  ما  كل 
ب�ساأن  فيينا  يف  ال��دائ��رة  املفاو�سات 
ال��ع��ودة اإىل الت��ف��اق ال��ن��ووي بقرب 

ت�ساعد الدخان الأبي�س«.
تاأثري  ا�ستبعاد  “ي�سعب  واأ���س��اف 
وا�سنطن  بن  الكبري  التوتر  حجم 
رو���س��ي��ا على  دور  ع��ل��ى  وم��و���س��ك��و، 
كطرف  فيينا،  م��ف��او���س��ات  ط��اول��ة 
ال�سيني،  ����س���ري���ك���ه  م�����ع  رئ���ي�������س 
وتاأثريهما معاً يف ت�سهيل اأو تعقيد 

م�سار العودة اإىل التفاق«.
وتابع “يف الواقع، ل يجوز جتاهل 
على  الأوك��ران��ي��ة  الأزم���ة  انعكا�سات 
هذا امللف واعتبارها غري موجودة، 
كما ي�سعب ت�سديق اأن مو�سكو لن 
ت�ستخدم مفاو�سات فيينا للَي ذراع 
ت�سوية  ب��اجت��اه  وال��دف��ع  وا�سنطن، 
الأوكرانية،  ل�ساحلها على اجلبهة 
ت�ست�سيغ  رو�سيا  اأن  خافياً  يعد  فلم 
واعتماد  الأزم����������ات،  اإدارة  دوم�������اً 
التكتيك اأكرث من احللول امل�ستدامة 

واملواقف ال�سراتيجية«.
هذا  “قراءة  اإن  ال���ك���ات���ب  وق������ال 
باأن  �سابقة  توقعات  ت��ك��ذب  امل�سهد 
احل��دث الأوك���راين قد يعجل �سري 
اأن  ي��ب��دو  اإذ  ف��ي��ي��ن��ا،  امل��ف��او���س��ات يف 
امل����راوغ����ة ال��رو���س��ي��ة ����س���وف جتعل 
املراوحة ت�ستوطن امل�سرح الأوروبي، 
الأوروبي  الأمريكي  للتوتر  ومتدد 
احتمالت  ع��ل��ى  امل��ف��ت��وح  ال��رو���س��ي 

كثرية«.     

الدفاع امل�سرك اخلا�سة به، والتي 
تلزم الدول الأطل�سية بالدفاع عنها 
اأي اع��ت��داء خ��ارج��ي، لكن  يف وج���ه 
�سين�ساع  ال��غ��رب  اأن  يعني  ل  ه���ذا 

لرغبات بوتن ر�سمياً«.
واأ�ساف “رو�سيا لن تعمد اإىل حرب 
دامت  وم��ا  النتائج،  م�سمونة  غري 
بالبتزاز جملة  اأن حتقق  ت�ستطيع 
خيار  اأن  ب��خ��ا���س��ة  اأه���داف���ه���ا،  م���ن 
لرو�سيا،  خ�سائر  يحمل  ل  احل��رب 
تريد  ل  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن  ف���اأم���ري���ك���ا 
احلرب مع رو�سيا اأي�ساً، فهي بداية 

عام  جورجيا  مع  فعلت  كما  اأي�ساً، 
لي�س  “بوتن  م�����س��ي��ف��اً   ،2008
ولديه  ح��ل،  اإيجاد  على  م�ستعجًا 
ال�سر حتى لو طال النتظار،  كل 
و���س��ت��ت��م��ح��ور ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه حول 
ق���درت���ه ع��ل��ى امل����ن����اورة ع��ل��ى عامل 

الزمن.

اخل�صم والو�صيط
و�سلط الكاتب �سام من�سى، يف مقالة 
الأو�سط”  “ال�سرق  ب�سحيفة  ل��ه 
حيث  لف��ت��ة،  مفارقة  على  ال�سوء 

اأوكرانيا  مع  باتفاقية  ملزمة  غري 
اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع��ن��ه��ا،  ل��ل��دف��اع 
اأن احلرب مع رو�سيا  الغرب يدرك 

مقامرة هائلة«.
وحول ال�سيناريوهات املتوقعة، قال 
اإىل طاولة  اجللو�س  “اإما  الكاتب: 
احل����وار ل��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات تهدف 
اأوك���ران���ي���ا،  يف  الأزم�������ة  اإن����ه����اء  اإىل 
ورمب�����ا غ���ريه���ا يف م��ن��اط��ق اأخ����رى 
فيها  تتناف�س  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  م��ن 
اأو الإب���ق���اء على  رو���س��ي��ا واأم��ري��ك��ا، 
واأوروب���ا  اأوك��ران��ي��ا  التوتر يف  ح��ال��ة 

الرو�سية  ال�سغوط  من  املزيد  مع 
واحل�����س��ود ال��ع�����س��ك��ري��ة يف اخل����ارج، 
امل��زي��د من  ت��دف��ع رو�سيا نحو  وق��د 
ر�سمياً  قواتها  ن�سر  عر  الت�سعيد 
على  ال�ستياء  ورمب��ا  دونبا�س،  يف 
دونيت�سك  م��ن��ط��ق��ت��ي  م���ن  اأج�������زاء 
تقي�س  اأوىل  ولوهان�سك، يف خطوة 
الفعل  رد  م��و���س��ك��و  خ���ال���ه���ا  م����ن 

الغربي قبل امل�سي قدماً«.
ترفع  ق���د  رو���س��ي��ا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�سربات  با�ستخدام  الت�سعيد  ح��دة 
ل��ك��ن حا�سمة  ع�����س��ك��ري��ة حم�����دودة، 

•• الفجر –خرية ال�سيباين
    اأ���س��ب��ح ال��رئ��ي�����س الأوك������راين، 
ف��ول��ودمي��ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، خال 
ثاث �سنوات رجل دولة يقف يف 
وج���ه رو���س��ي��ا، ح��ت��ى ل��و ك���ان ذلك 
يعني حتّمل الكثري من املخاطر.

   اإن فولودميري زيلين�سكي لي�س 
النقياد.  �سهل  �سيا�سًيا  ح��ي��واًن��ا 
ف��رغ��م ع���دم م��واف��ق��ة ج��و بايدن 
ال����ذي خ�����س��ي ح����دوث ان��ق��اب يف 
اإىل  اأوك��ران��ي��ا  رئي�س  ط��ار  غيابه، 
ميونيخ حل�سور املوؤمتر الأمني. 
�ساعات فقط،  مكث هناك لب�سع 
لقاء  وُط��ل��ب  احل�سور،  ل��ه  �سّفق 
دعا  بينما  بوتن،  فادميري  مع 
الغرب اىل وقف �سيا�سة التهدئة 
جت���اه م��و���س��ك��و. وم���ع ذل����ك، فقد 
قطع مع اخلطاب املطمئن الذي 
احلن،  ذل���ك  ح��ت��ى  يعتمده  ك���ان 
اأن  ال��و���س��ع مي��ك��ن  اأن  م��و���س��ًح��ا 

“يتدهور ب�سرعة كبرية«.

اأيام،     ع���اوة على ذل���ك، وم��ن��ذ 
ال�سابق  الكوميدي  املمثل  اأ�سبح 
ق����ائ����د اجل����ي����و�����س، م���ت���ج���ًه���ا اإىل 
جبهة دونبا�س يوم اخلمي�س، بزة 
ع�سكرية على ظهره وخوذة على 
كما  جيد  ات�سايل  مترين  راأ�سه. 
اأع�ساء  وجميعهم  فريقه،  يعرف 
لاإنتاج  ����س���رك���ت���ه  يف  ����س���اب���ق���ن 
كفارتال 95، كيف يوؤلفونه. ومع 
ذلك، يف حال حدوث غزو رو�سي، 
لن يكون الفعل الت�سايل كافياً. 
لزيلين�سكي  ه���ل   ،44 ���س��ن  يف 
مواجهة  ع����بء  ت��ت��ح��ّم��ل  اأك���ت���اف 
الإطاحة  ميكن  وه��ل  العا�سفة؟ 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت��دع��ي  ب��ه كما 

وكذلك اأملانيا؟
   ك��ث��ريون، م��ن��ذ ب��داي��ة الأزم����ة، 
ب��ه��دوء رئ��ي�����س الدولة  ي�����س��ي��دون 
الأوك����راين ورب��اط��ة ج��اأ���س��ه، لكن 
كييف،  يف  اأوروب����ي����ا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا 
اأكرث حذًرا، ل �سيما ب�ساأن دائرته 
املقربة، يتنهد قائًا: “ مع ذلك، 

ل ي��زال هناك الكثري من �سلوك 
الهواة يف هذا الفريق«.

�صيا�صة مواجهة
 مبا�صرة جتاه الكرملني

زيلين�سكي  ان���ت���خ���اب  ي��ت��م  مل     
اإىل  و�سل  عندما  احل���رب.  ل�سن 
ال�سلطة يف اأبريل 2019 ب�سحق 
بيرو بورو�سنكو املنتهية وليته، 
ك��ان��ت م��ه��م��ت��ه ع��ك�����س ذل����ك. اىل 
ج���ان���ب حم���ارب���ة ال��ف�����س��اد، جعل 
م���ن م��ه��ام��ه اإخ������راج ال�����س��راع يف 
دونبا�س من املاأزق. كانت الأ�سهر 
مت  فقد  ��ا:  اأي�����سً م�سجعة  الأوىل 
النف�سالين  مع  الأ�سرى  تبادل 
بفادميري  وال���ت���ق���ى  ورو�����س����ي����ا، 
ب�سرعة  “لكن  باري�س،  يف  بوتن 
تريد  ل  رو�سيا  اأن  اأدرك  ك��ب��رية، 
اأ�ستاذ  ي���ق���ول  ال�سام”،  ���س��ن��ع 
فولودميري  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

في�سينكو.
   وك�����رد ف���ع���ل، واإع��������ادة اإط����اق 

ل�������س���ع���ب���ي���ة م�����ت�����ده�����ورة، اخ����ت����ار 
بالرو�سية  ناطق  وهو  زيلين�سكي، 
�سيا�سة  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  اأ���س��ي��ل، 
مواجهة مبا�سرة جتاه الكرملن. 
وانتقل اإىل ال�سرعة الق�سوى عام 
م��ن خ��ال حظر ثاثة   2021
لرو�سيا،  موالية  اعامية  منابر 
ح���ول  دويل  م���ن���ت���دى  وت���ن���ظ���ي���م 
ك��م��ا هاجم  ال��ق��رم.  �سبه ج��زي��رة 
املوالية  الرئي�سية  الكتلة  زع��ي��م 
فيكتور  الأول���ي���غ���ار����س  ل��رو���س��ي��ا، 
ميدفيد�سوك، الذي هو الآن قيد 

الإقامة اجلرية.
 علما ان بوتن لي�س �سوى الأب 
ميدفيد�سوك.  لب��ن��ة  ال���روح���ي 
ال���ق���وان���ن  ذل������ك  اإىل  ي�������س���اف 
اأقرها  ال���ت���ي  ب��ال��ل��غ��ة،  اخل���ا����س���ة 
ال���رمل���ان ال�����س��اب��ق وال��ه��ادف��ة اإىل 
بدًل  الأوك��ران��ي��ة  اللغة  تف�سيل 
يراجع  مل  ولكن  الرو�سية،  من 

عنها زيلين�سكي.
احل��ك��وم��ات احلديثة  »ج��م��ي��ع     

   ثم يف اأوكرانيا، عليك اأن تكون 
امل�����وؤام�����رات. فخال  ح�����ذًرا م���ن 
ثاث �سنوات من الرئا�سة، �سنع 
زيلين�سكي اأعداء اآخرين، بدًء من 
جمموع الأوليغار�س الذين �سدر 
احلد  اإىل  يهدف  ق��ان��ون  �سدهم 
���س��ب��ت��م��ر. كما  ن��ف��وذه��م يف  م���ن 
الدولة  رئي�س  ب��ن  العاقات  ان 

الرئي�س؟  على  خطراً  الداخل” 
فولودميري  ي��وؤك��د  “م�ستحيل، 
اليوم،  مي��ث��ل��ون  ان��ه��م  في�سينكو، 
10 باملائة فقط من الراأي العام، 
وم��ع��ظ��م امل���وؤي���دي���ن ل��رو���س��ي��ا يف 
كان  اإذا  ال  الباد،  وجنوب  �سرق 
لدفع  حقيقية  نية  مو�سكو  ل��دى 

جنودها اإىل كييف.

انتف�س  فا�سية”،  اأوك���ران���ي���ا  يف 
ت�������س���وروف، ممثل  ق��ن�����س��ط��ن��ط��ن 
املنظمة غري احلكومية، املجتمع 
ومتبّنيا  اأوك���ران���ي���ا،  يف  ال��رو���س��ي 
زيلين�سكي  اتهم  مو�سكو،  خطاب 
�سد  ث��ق��اف��ي��ة  “اإبادة  ب���ارت���ك���اب 
بالرو�سية”.  الناطقن  ال�سكان 
“اأعداء  ي�����س��ك��ل  اأن  مي���ك���ن  ه����ل 

ح�سيلة قتلى الفي�سانات يف 
الربازيل ترتفع اإىل 176 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

ارت������ف������ع������ت ح���������س����ي����ل����ة ����س���ح���اي���ا 
يف  ال��رب��ة  وان��زلق��ات  الفي�سانات 
الرازيلية  بيروبولي�س  مدينة 
اإىل 176 قتيا بينهم 29 طفا، 

وفق ما اأعلن م�سوؤولون .
عداد  يف  �سخ�سا   112 ي���زال  ول 
املفقودين، وفق ال�سرطة. ويوا�سل 
ع���ن���ا����س���ر الإن������ق������اذ ال���ب���ح���ث عن 
مفقودين بن الأوحال والأنقا�س 
التي خلفتها اأمطار غزيرة هطلت 

الثاثاء املا�سي.
لعوا�سف  ح�����س��ي��ل��ة  اأ�����س����واأ  وه�����ذه 
ال�سياحية اخلابة  املدينة  �سربت 
التي  ال�����ب�����اد،  �����س����رق  ج����ن����وب  يف 
ال�سيفية  ال��ع��ا���س��م��ة  ت��ع��د  ك���ان���ت 
ل���ام���راط���وري���ة ال���رازي���ل���ي���ة يف 
وكانت  ع�������س���ر.  ال���ت���ا����س���ع  ال����ق����رن 
عا�سفة عنيفة يف 1988 قد اأودت 

بحياة 171 �سخ�سا.
وبعد اأكرث من اأ�سبوع على الكارثة، 
143 ج��ث��ة من  مت ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
ب���ن ت��ل��ك ال��ت��ي ُع���رث ع��ل��ي��ه��ا حتى 
اإنقاذ  م��ن  ال��ف��رق  ومت��ك��ن��ت  الآن. 
الأوىل  ال�����س��اع��ات  يف  �سخ�سا   24
للعوا�سف. لكن تتا�سى الآن اآمال 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��زي��د م��ن الناجن، 

وفق ال�سلطات.
وتفقد الرئي�س جايري بول�سونارو 
املنطقة من اجلو اجلمعة وقال اإن 

الكارثة خلفت “م�ساهد حرب«.

ورجل الأعمال الأقوى يف الباد، 
رينات اأح��م��دوف، ال��ذي ك��ان ذات 
املوايل  الرئي�س  اأن�����س��ار  م��ن  ي��وم 
لرو�سيا يانوكوفيت�س، �سيئة جدا. 
“لكن اأحمدوف قال هذا الأ�سبوع 
اإنه يدعم اأوكرانيا، ول اأراه يغري 
فولودميري  ي��خ��ل�����س  موقفه”، 

في�سينكو. 

�سحف عربية: الأزمة الأوكرانية تعيد ترتيب النظام العاملي

اأوكرانيا حتت ال�صغط:

فولودميري زيلين�سكي, من ممثل اإىل رئي�ض 
هل للرئي�ض زيلين�صكي اأكتاف تتحّمل عبء مواجهة العا�صفة...؟

زيلين�سكي على خط النار

ميونغ من طبقة عمالية يطمح لرئا�سة كوريا اجلنوبية 
•• ت�سونغجو-اأ ف ب

ي�سكل م�سل�سل “�سكويد غاميز” اأو فيلم “بارازيت” م�سدر اإلهام على ال�سا�سة 
كرى  م�سكلة  خ�سو�سا  لكن  اجلنوبية  كوريا  يف  الجتماعي  التفاوت  يعك�س 
على ال�سعيد الوطني ياأمل يل جاي-ميونغ وهو ابن عامل �سابق ن�ساأ يف الفقر 

اأن يحلها اإذا انتخب رئي�سا.
اآذار-  9 يف  املقررة  الرئا�سية  لانتخابات  املر�سح  يل،  ت��رك 
مار�س عن احلزب الدميوقراطي، التنظيم الي�ساري احلاكم 
م�سنع  يف  ليعمل   11 �سن  يف  املدر�سة  اجلنوبية،  ك��وري��ا  يف 
عاما،   13 �سن  يف  وه��و  عمل  ح��ادث  ب�سبب  باعاقة  واأ�سيب 

قبل اأن يرتقي ال�سلم الجتماعي ب�سرعة.
ن��ادر يف بلد ي�سكل فيه الأ�سل الجتماعي هاج�سا  اأم��ر  هذا 
على امل�ستوى الوطني. يروي يل ق�سته عن طفل من الطبقة 
العاملة حتول اإىل زعيم �سيا�سي لإقناع الكورين اجلنوبين 
بطء  اىل  ال�سكن  اأ�سعار  ارت��ف��اع  من  م�ساكلهم،  �سيحل  باأنه 
النمو و�سول اىل معدل البطالة العايل يف �سفوف ال�سباب.  
من الدخل الأ�سا�سي اإىل دعم عاجات ت�ساقط ال�سعر، فاإن 
برنامج يل جاي ميونغ مليء اإىل حد ما باإجراءات خارجة 
الفقر  ثمرة  اأنها  على  املر�سح  يقدمها  اأفكار  النمطية،  عن 

الذي عا�سه يف �سبابه.
بالأ�سف على  ت�سعر  اأن  “ميكنك  بر�س  وق��ال يل يف مقابلة مع وكالة فران�س 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��رجت��ف��ون يف اخل���ارج م��ن ال���رد فيما جتل�س يف منزلك 

الدافىء، لكن لن تكون قادرا اأبدا على فهم معاناتهم«.

وال�سعي  اأ�سوات”  ب�”�سراء  تتهمه  �سعبوية.  بانها  اقراحاته  املعار�سة  ت�سف 
على  تهيمن  التي  هي  الف�سائح  لكن  الديون«.  يف  القادم  اجليل  “اإغراق  اىل 
احلملة حتى الآن. واجه يل انتقادات ب�سبب �سفقة عقارات م�سبوهة كما ت�سري 
ب�سكل  العام  املال  با�ستخدام  زوجته  اتهمت  فيما  باملافيا  روابطه  عن  �سائعات 
غري قانوين. ال�سنة املا�سية، ن�سر فريق حملته �سورتن، اإحداهما تظهره وهو 
�ساب �سعره اأ�سعث مباب�س بالية، والأخرى تظهر يون �سوك 
ربطة  مرتديا  )مييني(  ال�سعب  �سلطة  ح��زب  مر�سح  ي��ول 
عنق يف �سن املراهقة. هذا التناق�س بن يون الطفل الغني 
ويل الذي كان يعتا�س والداه من تنظيف املنازل، يبدو اأنه 
اأعجب بع�س ناخبي الي�سار. وكتب على لفتة خال جتمع 
عرفوا  ال��ذي��ن  “وحدهم  )و���س��ط(،  ت�سونغجو  يف  انتخابي 

اجلوع يفهمون دموع النا�س العادين«.
هل �سيكون ذلك كافيا لإي�سال يل اىل الرئا�سة؟ يف الوقت 
تقريبا.  ال��راأي  ا�ستطاعات  يف  املر�سحان  يتعادل  الراهن 
فقد اظهر ا�ستطاع يف 16 �سباط/فراير اأن يون يتقدم 
التي  الثاث  املناظرات  مناف�سه.  على  نقطة  ن�سف  بفارق 
�ستجري بينهما قبل النتخابات قد تكون حا�سمة. رغم اأن 
بع�س القادة مثل الرئي�س ال�سابق روه مو-هيون يتحدرون 
الكورية  ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  اإل  متوا�سعة،  عائات  من 
النفوذ  و�سبكات  الناجحة  ال��رج��وازي��ة  كبري  ب�سكل  عليها  تهيمن  اجلنوبية 
التابعة لها. مل ي�سبق يف كوريا اجلنوبية اأن و�سل طفل من طبقة عمالية اىل 
م�ستويات عالية اجتماعيا مثل يل جاي-ميونغ كما يقول يل �سانغ دون وهو 

نائب �سابق قام بتدري�س القانون للمر�سح امل�ستقبلي يف الثمانينيات.

 3 اآلف انتهاك لوقف اإطالق 
النار يف �سرق اأوكرانيا 

•• كييف-اأ ف ب

اأف��اد مراقبون يف جهاز الأم��ن الأوروب��ي التابع ملنظمة الأم��ن والتعاون يف 
اأوروبا بر�سد اأكرث من 3 اآلف انتهاك جديد لوقف اإطاق النار يف �سرق 
اأوكرانيا، يف ح�سيلة هي الأعلى هذا العام. ويعك�س التقرير زيادة كبرية يف 
اأعمال العنف قبل قرار رو�سيا العراف با�ستقال منطقتن انف�ساليتن 
يف هذه املنطقة. ويف تقرير يومي ي�ستند اإىل معلومات تلقتها حتى م�ساء 
الأحد، اأبلغت منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا عن 2،158 انتهاكا جديدا 

يف منطقة دونيت�سك و1،073 انتهاكا اآخر يف لوغان�سك املجاورة.
وهذه النتهاكات هي مبعظمها “انفجارات”، بح�سب تقرير منظمة الأمن 
ي�سمح لهم  نقاط عبور  اأي�سا مراقبن يف  تن�سر  التي  اأوروب��ا  والتعاون يف 
ملنظمة  اخلا�س  املمثل  وق��ال  منهما.  واخل���روج  املنطقتن  هاتن  بدخول 
الأمن والتعاون يف اأوروبا يف اأوكرانيا يف بيان “من املهم جدا األ يوؤدي قرار 

اليوم اإىل مزيد من العمليات الع�سكرية واإراقة الدماء«.
ثماين  منذ  ي�سهد حربا  ال��ذي  اأوك��ران��ي��ا  �سرق  العنف يف  ح��دة  وت�ساعدت 
املا�سي  الأ�سبوع  ب�سكل حاد  رو�سيا،  انف�سالين مدعومن من  �سنوات مع 
الآلف  ع�سرات  مو�سكو  ح�سد  مع  و�سيك  رو�سي  غ��زو  من  خم��اوف  و�سط 
من اجلنود على احلدود الأوكرانية. واأفادت اأوكرانيا  اأم�س الأول الثنن 
انف�ساليون. ويف حتد لتحذيرات  مبقتل جندين ومدين يف ق�سف نفذه 
ال��غ��رب، اأم���ر ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ن م�����س��اء الث��ن��ن جي�سه 
بدخول الأرا�سي النف�سالية “حلفظ ال�سام” بعد العراف با�ستقال 

منطقتن انف�ساليتن يف ال�سرق الأوكراين.

اإدارة بايدن ناق�ست خطة لنقل 
زيلين�سكي من كييف اإىل لفيف

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمريكي جو  الرئي�س  اإدارة  اأن  الأمريكية  بي �سي”  “اأن  �سبكة  اأف��ادت 
بايدن ناق�ست خطة لنقل الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي من 

كييف اإىل لفيف يف غرب اأوكرانيا يف حالة حدوث غزو رو�سي.
الزعيم  تعتر  بايدن  اإدارة  اإن  املناق�سات  على  مطلعان  م�سدران  وق��ال 

الأوكراين “معر�ساً للخطر ب�سكل متزايد«.
يكون  قد  اأوك��ران��ي��ا  على  هجوماً  اأن  من  لأ�سابيع  بايدن  اإدارة  وح��ذرت 
الأوكرانية  واحلكومة  زيلين�سكي  ان��ت��ق��ادات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  و�سيكاً، 
اإل  للباد،  و�سيك  رو�سي  غ��زو  خطر  على  لتاأكيدها  املتحدة  للوليات 
لهجوم  بتكتم  ت�ستعد  كانت  الأوكرانية  احلكومة  اأن  ذك��رت  ال�سبكة  اأن 

ع�سكري رو�سي حمتمل.
الرو�سي فادميري  الرئي�س  فيه  اع��رف  ال��ذي  الوق�����ت  ذلك يف  وياأتي 
اأوكرانيا،  ���س��رق  يف  النف�ساليتن  باملنطقتي��ن  الث��ن��ن  ي��و������م  ب��وت��ن 
مو�سكو  ب��ن  ال��ت��وت��رات  يف  ح���اد  ت�سعي����د  يف  ول��وغ��ان�����س��ك،  دون��ي��ت�����س��ك 

والغرب.
القوات  ب��اأن  تفيد  موثقة  معلومات  لديها  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  وقالت 
الرو�سية حددت هوية اأوكرانين “�سُيقتلون اأو ير�سلون اإىل مع�سكرات” 
يف حالة الغزو، وفقا لر�سالة من دبلوما�سي كبري، ح�سبما ذكرت �سحيفة 

“وا�سنطن بو�ست«.
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عربي ودويل

 تعتزم ت�ساد زيادة عديد عنا�سرها امل�ساركن يف قوة الأمم املتحدة 
ملكافحة الإرهابين يف مايل، وفق ما اأعلن الرئي�س الت�سادي حممد 
و�سركائها  فرن�سا  اإع���ان  على  اأي���ام  ثاثة  بعد  اإت��ن��و،  ديبي  ادري�����س 

الأوروبين ان�سحابهم ع�سكريا من الباد.
وقال القائد الع�سكري ال�ساب الذي توىل ال�سلطة قبل ع�سرة اأ�سهر 
“مايل هي مركز الإره��اب يف  اإن  اإتنو  اإث��ر وف��اة وال��ده ادري�س ديبي 
الأمم  “قوة  املالية ومينو�سما  ال�سلطات  ال�ساحل. مبوافقة  منطقة 

املتحدة” �سنعزز عديد قواتنا” العاملة “حتت اإمرة مينو�سما«.
�سحب  ر�سميا  اأعلن  قد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وك��ان 
حيث  م���ايل  م��ن  الأوروب���ي���ن  و���س��رك��ائ��ه��م  الفرن�سين  الع�سكرين 
اآم��ا يف  �سنوات معارك �سد اجلهادين،  ت�سع  فرن�سا مدى  خا�ست 
بلدان جماورة  املعركة يف  النخراط يف هذه  نف�سه موا�سلة  الوقت 

يف منطقة ال�ساحل.
ركائز  اأح���د  ُيعتر جي�سه  ال���ذي  دي��ب��ي  ي��ح��دد اجل���رنال حممد  ومل 
الع�سكرين  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��اح��ل  منطقة  يف  اجل��ه��ادي��ن  مكافحة 
الفرن�سين عديد العنا�سر الذين ينوي اأن يعزز بهم القوات الت�سادية 

املنت�سرة حاليا يف مايل والتي تقدر بنحو 1200 ع�سكري.
قوة  يف  امل�ساركة  الع�سكرية  البعثات  اأوىل  من  الت�سادية  القوة  وتعد 

مينو�سما التي يقدر عديدها بنحو 15 األف عن�سر.
 
 

ا�ستدعت النم�سا اأم�س الثاثاء ال�سفري الرو�سي غداة اإعان الرئي�س 
النف�ساليتن يف  املنطقتن  با�ستقال  الع��راف  بوتن  فادميري 

�سرق رو�سيا وتوجيهه الأمر باإر�سال قوات اإليهما.
واأكدت وزارة اخلارجية النم�ساوية اأنه “مت ا�ستدعاء ال�سفري الرو�سي 
معترة  ال�سباح”،  ه��ذا  لجتماع  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإىل  النم�سا  يف 
اأرا�سيها،  ووحدة  اأوكرانيا  ل�سيادة  “انتهاكا خطريا  الرو�سي  القرار 

تدينه النم�سا بقوة«.
 
 

اأعلنت الوليات املتحدة نقل جميع دبلوما�سييها املتبقن يف اأوكرانيا 
اإىل بولندا لدواع اأمنية، بعد �ساعات من اعراف الرئي�س فادميري 
اأوامر  واإعطاء  اأوكرانيا  �سرق  قي  انف�ساليتن  بجمهوريتن  بوتن 

لقواته بدخولهما.
واعرف زعيم الكرملن با�ستقال منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك 
يف اأوكرانيا يف وقت �سابق، ثم اأمر وزارة الدفاع الرو�سية بتويل مهام 

“حفظ ال�سام” فيهما.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن يف بيان “اليوم تتخذ 
املواطنن  �سامة  حفظ  اأج��ل  من  تدابري  جم��ددا  اخلارجية  وزارة 
الأمريكين واأمنهم، وي�سمل ذلك املوظفون التابعون لنا. ولأ�سباب 
اأمنية، �سيق�سي موظفو وزارة اخلارجية املوجودون حاليا يف لفيف 

هذه الليلة يف بولندا«.
ب�سرورة  الأم��ريك��ي��ن  للمواطنن  تو�سيتنا  بقوة  “نكرر  واأ���س��اف 
ل  اأوكرانيا  اأنحاء  جميع  يف  الأمني  الو�سع  ف��ورا.  اأوكرانيا  مغادرة 

يزال غري قابل للتوقع وقد يتدهور دون �سابق اإنذار«.
المريكية  ال�سفارة  نقل  على  اأ�سبوع  نحو  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
من كييف اىل لفيف جراء ت�ساعد التوتر ب�سكل مت�سارع، مع ح�سد 

اجلي�س الرو�سي لقواته عند احلدود مع اوكرانيا.
ب�سكل  كييف  الأم��ريك��ي��ة يف  ال�����س��ف��ارة  امل��وظ��ف��ن يف  ع��دد  وانخف�س 
كبري بعد اأن اأمرت الوليات املتحدة معظم الدبلوما�سين باملغادرة 

واأوقفت اخلدمات القن�سلية.
وكان هناك وجود قن�سلي اأمريكي �سغري يف لفيف التي تقع على بعد 

نحو 70 كيلومرا من احلدود البولندية.

عوا�سم

باري�ص

فيينا

وا�ضنطن

جرنال اأمريكي: اإيران التهديد 
الأكرب حتى لو مت التفاق النووي

•• وا�سنطن-وكاالت

نفى قائد الأ�سطول الأمريكي اخلام�س، اأن يكون هناك اأي توجه ل�سحب 
اأو تقليل عديد القوات الأمريكية من منطقة اخلليج، على غرار ما حدث 

يف اأفغان�ستان.
املتحدة والعامل،  بالن�سبة للوليات  الأهمية  املنطقة �سديدة  اأن هذه  واأكد 
واأن القوات الأمريكية تعمل مع احللفاء والأ�سدقاء باملنطقة على حفظ 
الأمن وردع اإيران ووقف عمليات تهريب ال�ساح التي تقوم بها للميلي�سيات 

التابعة لها. 
�سكاي  �سا�سة  على  “مع جيزال”  برنامج  وج��اء هذا يف حلقة جديدة من 
نيوز عربية، واأ�ساف نائب الأدمريال براد كوبر، اأن التوجه لإمتام التفاق 
يظل  حيث  الأمريكية  للقوات  بالن�سبة  �سيئا  الأم��ر  من  يغري  لن  النووي 

النظر اإىل اإيران باعتبارها التهديد الأكر يف املنطقة.
وقال كوبر اإن القاعدة الأمريكية يف البحرين والتي ت�سم قيادة الأ�سطول 
الوليات  اأ�سدقاء  مع  التعاون  ي�ستمر  حيث  حالها  على  �ستبقى  اخلام�س 
امل�سرية  بالطائرات  احلوثية  الهجمات  مع  التعامل  على  والعمل  املتحدة 

وال�سواريخ والتي تهدد املناطق النفطية واملدنية.
واأ�ساف كوبر: “نحن نركز على ال�سعي لإيقاف هذه التهديدات من خال 
الدفاع البحري والق�ساء على ال�سواريخ قبل اأن ت�سل اإىل وجهاتها، وقد 
حيث  املنطقة،  يف  الع�سكرية  قدراتنا  بزيادة  الأمريكي  الدفاع  وزير  التزم 
مت اإر�سال املدمرة “يو اإ�س اإ�س كول” بالإ�سافة اإىل مقاتات “اإف 35”، 
الإمارات  اأن  كما  الأمريكية،  الع�سكرية  التكنولوجيا  تر�سانة  يف  ما  واأه��م 
تتمتع باإمكانات ع�سكرية كبرية جدا، وهي قادرة على اإيقاف هذه الهجمات 

والتعامل معها بكفاءة عالية. »
اأوكرانيا وتاأثريها على منطقة عمليات  الأو�ساع يف �سرق  وحول تطورات 
الأحمر  البحر  اإىل  العربي  اخلليج  م��ن  متتد  ال��ت��ي  اخلام�س  الأ���س��ط��ول 
اأح���د ي��رغ��ب يف اأن تتطور  واأج����زاء م��ن املحيط ال��ه��ن��دي، ق��ال ك��وب��ر: “ل 
الأو�ساع يف اأوكرانيا لت�سل اإىل درجة املواجهة الع�سكرية اأو احلرب، حيث 

ناأمل يف حتقيق حل دبلوما�سي، ولكن �سنبقى متيقظن«.

املغرب ي�ستحدث منطقة ع�سكرية على احلدود مع اجلزائر 

ال�سودان يندد بالإجراءات الإثيوبية ب�ساأن �سد النه�سة 

دول توا�سل ت�سليح املجموعة احلاكمة يف بورما قوات اأمريكية ت�سل اإىل بلغاريا لإجراء تدريبات م�سرتكة3 
الفظيعة التي ارتكبتها املجموعة الع�سكرية والإفات 
م���ن ال��ع��ق��اب م��ن��ذ الن���ق���اب ال���ع���ام امل��ا���س��ي، يوا�سل 
تزويد  وال�سن،  رو�سيا  الأم���ن،  جمل�س  يف  الع�سوان 
الطائرات  بالعديد من  بورما  الع�سكرية يف  املجموعة 

املقاتلة واملركبات املدرعة«.
�سربيا  �سمحت  نف�سها،  ال��ف��رة  “خال  اأن��ه  واأ���س��اف 
ب��ت�����س��دي��ر ����س���واري���خ واأ���س��ل��ح��ة م��دف��ع��ي��ة ل��ل��ع�����س��ك��ر يف 

بورما«.
 1500 من  اأك��رث  قتل   ،2021 �سباط-فراير  منذ 
الأمم  بح�سب  الأ���س��خ��ا���س،  اآلف  م��ئ��ات  ون���زح  م���دين 
حركة  بقمع  الع�سكرية  املجموعة  قيام  اإث��ر  املتحدة، 

الحتجاج بالقوة.

 •• جنيف-اأ ف ب

املتحدة اخلا�س حول و�سع حقوق  الأمم  اأعلن مقرر 
رو�سيا  اأن  الأول  اأم�س  اأن���دروز  ت��وم  بورما  يف  الإن�سان 
اإ�سافة  وال�سن، الع�سوين يف جمل�س الأمن الدويل، 
الع�سكرية  امل��ج��م��وع��ة  ت���زوي���د  وا���س��ل��ت  ���س��رب��ي��ا  اإىل 
مدنين  �سد  ا�ستخدمتها  باأ�سلحة  بورما  يف  احلاكمة 

منذ النقاب العام ملا�سي.
ودعا اىل جل�سة طارئة ملجل�س الأمن الدويل من اأجل 
الأ�سلحة  ه��ذه  نقل  الأق��ل  على  يحظر  “قرار  اعتماد 
التي ي�ستخدمها الع�سكريون البورميون ملهاجمة وقتل 
مدنين«. وقال يف بيان اإنه “رغم الأدلة على اجلرائم 

والعمل  الت�سغيل  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  التدريبات  يف  للم�ساركة 
الع�سكري البيني للقوات.

ميكن  الأطل�سي،  حلف  يف  ع�سو  وه��ي  بلغاريا،  مع  اتفاق  ومبوجب 
اأمريكي  2500 جندي  اإىل  للوليات املتحدة الحتفاظ مبا ي�سل 
يف عدة قواعد م�سركة يف الدولة املطلة على البحر الأ�سود. وقال 
�سرية  اإن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  يانيف  �ستيفان  البلغاري  ال��دف��اع  وزي��ر 
اإىل قاعدة نوفو �سيلو  اأمريكية من نوع �سرايكر �ست�سل  مدرعات 

ب�سرق بلغاريا لإجراء تدريبات ع�سكرية م�سركة.
وتخطط بلغاريا، التي ان�سمت اإىل حلف �سمال الأطل�سي يف 2014، 
لقيادة جمموعة قتالية موؤلفة من 1000 جندي على اأرا�سيها، يف 
الوقت الذي يتحرك فيه الأطل�سي لتعزيز قوة الردع والدفاع على 

جناحه ال�سرقي.

•• �سوفيا-رويرتز

جنديا   150 اإىل  ي�سل  ما  اإن  الثاثاء  اأم�س  ال��دف��اع   وزارة  قالت 
الأ�سبوع  هذا  ع�سكرية،  معدات  مع  بلغاريا،  اإىل  �سي�سلون  اأمريكيا 
لإجراء تدريبات م�سركة يف ظل اأجواء التوتر املت�ساعد بن رو�سيا 

واأوكرانيا.
الثنن  الأول  اأم�����س  بوتن  ف��ادمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  واع���رف 
احلن  ذل��ك  منذ  واأم��ر  اأوكرانيا،  �سرق  يف  انف�ساليتن  مبنطقتن 
ح��رب كرى  الغربية من  املخاوف  يعّمق  ما  هناك، يف  ق��وات  بن�سر 

يف اأوروبا.
ق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اإن اجل��ن��ود الأم��ري��ك��ي��ن وال��ع��رب��ات املدرعة   
�سيعرون احلدود من رومانيا اإىل بلغاريا يومي الثاثاء واخلمي�س 

••الرباط-وكاالت

ع�سكرية  منطقة  املغرب  ا�ستحدث 
يف ���س��رق ال��ب��اد ع��ل��ى احل����دود مع 
جملة  اأوردت  م��ا  بح�سب  اجل��زائ��ر، 

الأخ��ري، يف خطوة  امللكية يف عددها  امل�سلحة  القوات 
الرباط واجلزائر  املتزايد بن  التوتر  تاأتي يف �سياق 

التي قطعت عاقتها باململكة منذ اأ�سهر.
وقالت املجلة اإّن املفت�س العام للقوات امل�سلحة امللكية 
يناير-كانون  تراأ�س مطلع  الفاروق  بلخري  اجل��رنال 
حفل  -���س��رق،  الرا�سيدية  مدينة  يف  املا�سي  ال��ث��اين 
تن�سيب قيادة املنطقة الع�سكرية ال�سرقية بتعليمات 
م��ن امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���س، وع���ّن ع��ل��ى راأ�����س هذه 

املنطقة اجلرنال حممد مقداد.
اإىل  املنطقة اجل��دي��دة يهدف  اإح���داث  اأن  واأو���س��ح��ت 
للوحدات،  والدعم  والتحكم  القيادة  ان�سجام  �سمان 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ق����در اأك����ر م���ن امل���رون���ة وح���ري���ة احلركة 

ال�سروريتن لإجناز خمتلف املهام املوكولة اإليها.
وكانت القوات امل�سلحة املغربية حتى الآن منظمة وفق 
منطقتن �سمالية وجنوبية، واعتر موقع ه�سري�س 
“ملواجهة  ياأتي  اجلديدة  املنطقة  اإح��داث  اأّن  املحّلي 
راأت �سحيفة  بينما  الع�سكر اجلزائري”،  ا�ستفزازات 
الأحداث املغربية اأّن اخلطوة تهدف “اإىل احلّد من 
اجلرمية العابرة للحدود وتعزيز قدرات الدفاع عن 

حوزة و�سامة اأر�س الوطن«.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ندد ال�سودان بكل “الإجراءات اأحادية 
باإطاق  اإثيوبيا  قبل  م��ن  اجلانب” 

اإنتاج الكهرباء يف �سد النه�سة، يف موقف مماثل لذلك 
املياه بن  ح��ول  النزاع  ه��ذا  ب�ساأن  تتخذه م�سر  ال��ذي 

الدول الثاث املتجاورة.
وقد بداأت اإثيوبيا ر�سميا الأحد اإنتاج الكهرباء من �سد 
ما و�سفه  الأزرق، يف  النيل  تبنيه على  ال��ذي  النه�سة 

اأحمد  اأبيي  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س 
باأنه “ولدة حقبة جديدة«.

با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث  واع���ت���ر 
امل��ف��او���س يف هذا  ال�����س��وداين  الفريق 
اأن الج��راءات التي  امللف عمر كامل 
مع  يتنافى  “اأمر  اثيوبيا  اتخذتها 
جوهرياً  خرقاً  وي�سكل  التعاون  روح 
الدولية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل���ال���ت���زام���ات 
التفاق  ما مت  يخالف  كما  لإثيوبيا، 
ٍاعان  ال��ث��اث يف  ال���دول  ب��ن  عليه 

املبادئ«.
موقفه  ال���������س����ودان  “يوؤكد  وق������ال 
اأحادية  الإج�������راءات  ل��ك��ل  ال��راف�����س 
اجل����ان����ب يف ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق مب���لء 

وت�سغيل ال�سد«.
امل�سروع  اإثيوبيا  اأطلقت   2011 ويف 
مليارات   4 بنحو  قيمته  تقّدر  ال��ذي 
�سد  اأك����ر  ب��ن��اء  اإىل  وي���ه���دف  دولر 
لإن�����ت�����اج ال���ط���اق���ة ال���ك���ه���رم���ائ���ي���ة يف 

كان������وا  نخي������ل  ب�س����اتن  م��ن  املنطق�����ة  ه��ذه  م��ن 
حين��������ه  يف  ي�������وؤّد  ل�������م  احل�������ادث  لكّن  ي�س����تغّلونها، 
ال�س��������يئة  اجل��اري��ن،  عاق������ات  على  ت��داع��ي��ات  على 

�سهدت  -�س�������رق  فكيك  مدين������ة  �سواح�����ي  وك��ان��ت 
ط����ردت  ع��ن��دم��ا   2021 م������ار�������س-اآذار  يف  ت����وت����راً 
يتحّدرون  مغاربة  مزراعي���ن  اجلزائري�������ة  ال��سلطات 

املبادئ  اإع����ان  ات��ف��اق  ال��ت��زام��ات��ه��ا مبقت�سى  خ���رق  يف 
املوقع ما بن م�سر وال�سودان واإثيوبيا يف اآذار-مار�س 

.»2015
امل�����س��روع تهديدا لهما  وت��رى ال��ق��اه��رة واخل��رط��وم يف 
فيما  النيل،  م��ي��اه  على  الكبري  اعتمادهما  اإىل  ن��ظ��را 
اأبابا �سروريا لتاأمن الكهرباء ولتنمية  اأدي�س  تعتره 

مع  خ�سو�سا  اإقليمية  ت��وت��رات  يثري  اأن��ه  اإل  اإفريقيا، 
م�سر التي تعتمد على نهر النيل لتوفري حواىل 90 

يف املئة من حاجاتها من مياه الري وال�سرب.
بيان  يف  امل�����س��ري��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ن�����ّددت  والأح������د 
البدء  اإثيوبيا  “اإعان  اأن  باخلطوة الإثيوبية معترة 
اإمعان  النه�سة  �سد  ت�سغيل  عملية  يف  اأح���ادي  ب�سكل 

ق�سي�������ة  ب�س��������بب  عق��������ود  من����ذ 
ال�سحراء الغربية.

وتدهورت العاقات الثنائية عندما 
اأغ�سط�س-اآب  يف  اجل��زائ��ر  اأع��ل��ن��ت 
املا�سي قطع عاقاتها الدبلوما�سية 
مع الرباط، مّتهمة اململكة بارتكاب “اأعمال عدائية” 
�سّدها، ورّدت الرباط معربة عن اأ�سفها لهذا القرار 

ورف�سها “مرراته الزائفة«.
نوفمر-ت�سرين  يف  اجلزائرية  الرئا�سة  اتهمت  كما 
جزائريتن  �ساحنتن  بق�سف  املغرب  املا�سي  الثاين 
الغربية  ال�����س��ح��راء  يف  مواطنيها  م��ن  ث��اث��ة  وق��ت��ل 
التي يدور حولها منذ عقود نزاع بن املغرب من جهة 
وجبهة البولي�ساريو املدعومة من اجلزائر من جهة 

ثانية.
وي��ق��رح امل��غ��رب ال���ذي ي�سيطر ع��ل��ى م��ا ي��ق��رب من 
%80 من اأرا�سي هذه املنطقة ال�سحراوية ال�سا�سعة 
م��ن��ح��ه��ا ح��ك��م��اً ذات��ي��ا���س حت���ت ���س��ي��ادت��ه، اأم����ا جبهة 
ا�ستفتاء لتقرير امل�سري  باإجراء  بولي�ساريو فتطالب 
اتفاق  توقيع  تقّرر عند  كان  املتحدة،  الأمم  باإ�سراف 

وقف اإطاق النار بن الطرفن العام 1991.
املغرب  م��ن  ك��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��دع��و  وم��ن جهتها، 
وج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي�����س��اري��و واجل���زائ���ر وم��وري��ت��ان��ي��ا اإىل 
“بدون �سروط م�سبقة وبح�سن  ا�ستئناف املفاو�سات 
نية” تو�سًا اإىل “حل �سيا�سي عادل ودائم ومقبول 

للطرفن«.

الباد. ويقع �سد النه�سة على النيل 
�سنقول-قمز  بني  منطقة  يف  الأزرق 
30 كلم من احلدود  بعد نحو  على 
كلم   1،8 ويبلغ طوله  ال�سودان.  مع 
الذي  الأزرق  النيل  ويلتقي  م���راً.   145 وارت��ف��اع��ه 
لي�سكا  الأبي�س يف اخلرطوم  النيل  اإثيوبيا  ينبع من 
معاً نهر النيل الذي يعر ال�سودان وم�سر وي�سّب يف 

البحر املتو�سط.
وبالن�سبة اإىل م�سر، فاإن ال�سد ي�سكل تهديدا وجوديا.

م��ن ن��اح��ي��ت��ه ي��اأم��ل ال�����س��ودان يف اأن 
الفي�سانات  امل�سروع يف �سبط  ي�سهم 
تلحق  اأن  ي��خ�����س��ى  ل��ك��ن  ال�����س��ن��وي��ة، 
اأ�سرار ب�سدوده يف غياب اتفاق حول 
تتو�سل  ومل  النه�سة.  �سد  ت�سغيل 
حم��ادث��ات اأج��ري��ت ب��رع��اي��ة الحتاد 
ملء  ح��ول  ثاثي  لتفاق  الإفريقي 
القاهرة  وط��ال��ب��ت  وت�سغيله.  ال�سد 
اأبابا  اأدي�����س  ب��اأن تتوقف  واخل��رط��وم 
اإىل حن  ال�������س���د  خ������زان  م�����لء  ع����ن 

التو�سل اإىل اتفاق.
ال�سيف  امل��ت��ح��دة  الأمم  دع����ت  ك��م��ا 
موا�سلة  اىل  الثاث  ال��دول  املا�سي 
اإ����س���راف الحتاد  حم��ادث��ات��ه��م حت��ت 
املياه،  م�ساألة  جانب  اىل  الفريقي. 
ال�سودان  ب��ن  ح����دودي  ن����زاع  ه��ن��اك 
واث��ي��وب��ي��ا ح����ول اأرا��������س خ�����س��ب��ة يف 
ولية  يف  ال�سا�سعة  الف�سقة  منطقة 

الغ�سارف ال�سودانية “�سرق«.

اأي جهد �صينتهي باجلانبني اإىل نتيجة »خا�صر-خا�صر«

انح�سار الفر�سة لتجنب كارثة بني رو�سيا والغرب
•• عوا�سم-وكاالت

التحليات  م���دي���ر  ����س���اه���د  ع���ن���دم���ا 
وكالة  يف  رو���س��ي��ا  ل�������س���وؤون  ال�����س��اب��ق 
الأمريكية  امل��رك��زي��ة  الإ���س��ت��خ��ب��ارات 
بعد  بايدن  جو  الرئي�س  بيبي  ج��ورج 
اأن  اإن����ه يعتقد  ي��ق��ول  ظ��ه��ر اجل��م��ع��ة 
بوتن  ف��ادمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س 
ق��د ات��خ��ذ ق���رار ال��ذه��اب اإىل احلرب 
ومهاجمة كييف نف�سها، تذكر جتربة 
م��زع��ج��ة ح��دث��ت م��ع��ه م���وؤخ���راً على 

التلفزيون الرو�سي الر�سمي.
ال�����س��اب��ق��ة، ُطلب  امل��ه��ن��ي��ة  وب�����س��ف��ت��ه 
م��ن��ه امل�����س��ارك��ة يف ب���رن���ام���ج ح����واري 
تن�سرها  التي  التقارير  ملناق�سة  ب��ارز 
الوليات املتحدة ودول اأخرى اأع�ساء 
يف ح���ل���ف ����س���م���ال الأط���ل�������س���ي ح���ول 
اإذا  وعما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو�سيا  خطط 
التقارير.  ه���ذه  ي�����س��دق  ال��غ��رب  ك���ان 
فاأجاب باأن التحليل ال�ستخباري هو 
عمل �ساق. وحت�سل اأخطاء، والف�سل 
ال�سامل  ال��دم��ار  اأ���س��ل��ح��ة  م�����س��األ��ة  يف 
احلال  يف  لكن  الأب���رز.  ه��و  العراقية 
الراهنة، اأبدى ثقته من اأن احلكومة 
رو�سيا  اأن  ف��ع��ًا  تعتقد  الأم��ري��ك��ي��ة 

ت�ستعد لغزو اأوكرانيا.

جمرد حماقات
لكن الرو�س امل�ساركن يف الرنامج-

وه���م م��ن اأك���رث اخل����راء اإط���اع���اً يف 
اخلارجية-�سخروا  ال�سيا�سة  جم��ال 
بب�ساطة  ف�����ه�����وؤلء  اجل����������واب.  م�����ن 
احلكومتان  ت���ك���ون  اأن  ي��ت��ق��ب��ل��ون  ل 
تعتقدان  وال��ري��ط��ان��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
تعد  مو�سكو  ب��اأن  تفيد  بتقارير  بقوة 
ل��ه��ج��وم اأوك�������راين م���زي���ف م���ن اأجل 
ترير الغزو الرو�سي، واأن الكرملن 
يف  دم��ي��ة  ح��ك��وم��ة  لتن�سيب  ي�ستعد 
بتاريخ  �سيح�سل  الغزو  اأن  اأو  كييف، 
معن. وكان هناك اأمر واحد جادلوا 

به، وهو اأن هذه التقارير هي بب�ساطة 
املعركة  خ�����س��م  يف  ح��م��اق��ات  جم����رد 
الإعامية بن الغرب ورو�سيا. وبعد 
ال�سحية  ه��ي  احلقيقة  اإن  ه���ذا،  ك��ل 
كانت  م���ا  اإذا  ل��ك��ن  ل��ل��ح��رب.  الأوىل 
وا�سنطن ولندن “ت�سدقان حملتهما 
الرو�س،  يقول  م��ا  وف��ق  الدعائية”، 

عندها تكون ثمة م�سكلة حقيقية.
وي��ق��ول ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه يف جملة 
“نعي�س  اإنر�ست”:  “نا�سونال 
اأنه  وال���غ���رب  رو���س��ي��ا  اإذ جت���د  ذل����ك. 
اأحدهما  تفهم  امل�ستحيل عليهما  من 
ل����اآخ����ر يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأوك���ران���ي���ا 
الأو�سع.  الأوروب����ي  الأم��ن��ي  والهيكل 

اإن���ن���ا ل ن��خ��ت��ل��ف ح����ول م���ا ي��ج��ب اأن 
ي���ك���ون. واإمن�����ا ن��خ��ت��ل��ف ح���ول م���ا هي 

احلقيقة الراهنة«. 
خراء  ت�سكيك  ي��ع��ت��رون  ال��غ��رب  يف 
ل�سن  ت�ستعد  حكومتهم  اأن  يف  رو���س 
هجوم على اأوكرانيا، م�ساألة م�سحكة 

بذاتها. 
من  “األي�س  ال���ك���ات���ب:  وي���ت�������س���اءل 
الوا�سح اأن مو�سكو حت�سد قوات قرب 
احلدود الأوكرانية، وجتري مناورات 
والبحر  ب���ي���ارو����س���ي���ا  يف  ع�����س��ك��ري��ة 
خطوات  باإتخاذ  علناً  وتهدد  الأ�سود، 
حلف  رف�س  حال  يف  ع�سكرية-تقنية 
�سمال الأطل�سي الراجع عن احلدود 

الرو�سية؟ اأمل ترهن رو�سيا فعًا عن 
نياتها العدوانية من خال مهاجمة 
جورجيا يف عام 2008 واأوكرانيا يف 
يتهم  “كما  وي�����س��ي��ف:  2014؟”. 
اخل����راء ال��رو���س ال��غ��رب ب��اأن��ه يروج 
التاأكيدات  نعتر  دع��ائ��ي��ة،  حل��م��ات 
باأن ل نية لرو�سيا بغزو اأوكرانيا على 
اأنها ل تعدو كونها معلومات م�سللة 

يطلقها الكرملن«.

انعدام ثقة وخوف
ويف الوقت الذي يطغى انعدام الثقة 
واخل�����وف ع��ل��ى ع���اق���ات رو���س��ي��ا مع 
الغرب، فاإن ذلك ميكن اأن يتطور اإىل 

ويطلب  احل��دي��ث.  الع�سر  يف  ك��ارث��ة 
احلقائق،  بع�س  يف  التدقيق  الكاتب 
الثقة  ان���ع���دام  غ����رار  ع��ل��ى  اأن����ه  اأوًل 
الإمراطورية  بن  املتبادل  واخلوف 
الأمل��ان��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا يف ع��ه��د امللك 
العاملية  احل��رب  اإىل  ق��اد  مما  اإدوارد، 
الأوىل، فاإن كل طرف اليوم يعتقد اأن 
نيات عدوانية  الآخر ي�سمر  الطرف 
ويعتر اأن اإجراءاته دفاعية فح�سب.

ويبدو الكرملن مقتنعاً باأن الوليات 
امل���ت���ح���دة م��ن��ذ م����دة ط��وي��ل��ة حترك 
نقاط  اإىل  التحتية  وب��ن��اه��ا  ق��وات��ه��ا 
اأقرب من الأرا�سي الرو�سية، وت�سلح 
لرو�سيا  امل��ع��ادي��ة  ال��ف�����س��ائ��ل  ومت��ك��ن 

امل���ج���اورة، وت��دع��م بن�ساط  ال���دول  يف 
نف�سها.  رو�سيا  يف  املخربة  العنا�سر 
ب��وت��ن عدواً  ب���دوره، يعتر  وال��غ��رب 
للدميقراطية واحلرية، يف كل  اأبدياً 
من اأوروبا والوليات املتحدة نف�سها. 
يعتقدان  ال��ط��رف��ان  ب��ات  وبالنتيجة 
للعدوان، مما  “الت�سدي”  اأنه يجب 
يولد حلقة من الفعل ورد الفعل التي 

تدفع نحو نزاع.
رو�سيا  ل  اأن��ه  هي  الثانية،  واحلقيقة 
الهزمية  اإحل�����اق  مي��ك��ن��ه  ال���غ���رب  ول 
امليدان  يف  ����س���واء  الآخ������ر،  ب��ال��ط��رف 
ومنذ  امل���ف���او����س���ات.  ط���اول���ة  ع��ل��ى  اأو 
النووي،  للع�سر  الأوىل  ال�����س��ن��وات 
�سرنا رهائن لبع�سنا البع�س، واأمن 
اأي طرف يعتمد على اأمن كاف لدى 

الطرف الآخر.
ويخل�س الكاتب اإىل اأنه لن يكون يف 
اإمكان رو�سيا اأو الغرب جذب اأوكرانيا 
متزيق  دون  م���ن  ن���ف���وذه  دائ�����رة  اإىل 
اإمكان  يف  ولي�س  داخ��ل��ي��اً.  البلد  ه��ذا 
الكرملن طرد الوليات املتحدة من 
اأوروبا، وكذلك لي�س يف اإمكان اأوروبا 
بعيدة  رو�سيا  تكون م�ستقرة طاملا  اأن 
عن املوؤ�س�سات الأمنية الأكرث فاعلية 
الظروف،  ه��ذه  ظ��ل  ويف  املنطقة.  يف 
“رابح  �سيناريو  لإنتاج  جهد  اأي  ف��اإن 
ورو����س���ي���ا،  ال����غ����رب  ب����ن  وخا�سر” 
نتيجة  اإىل  ورو�سيا  بالغرب  �سينتهي 

“خا�سر-خا�سر«.
ا�ستخل�س جون كينيدي در�ساً اأ�سا�سياً 
اأن  الكوبية وهو  ال�سواريخ  اأزمة  من 
يحتاجون  ال��ن��ووي��ة  ال���ق���وى  زع���م���اء 
م��ن طريق  الأزم�����ات،  فتيل  ن��زع  اإىل 
اإيجاد  م�ساعدة بع�سهم البع�س على 
ت�سويات متبادلة حتفظ ماء الوجه. 
وينطبق ذلك اليوم، على ما حدث يف 
املتاحة  الفر�سة  ن��اف��ذة  اإن   .1962
بالنغاق  اآخ����ذة  ال��ك��ارث��ة،  ل��ت��ف��ادي 

ب�سرعة.
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�سيباين
املجل�ض  قبل  مــن  الــرو�ــض  املــرتــزقــة  ا�صتقبال      
الع�صكري احلاكم يف مايل, �صّجع فرن�صا على مغادرة 
الرو�صي  باجلي�ض  تو�صف  التي  امليلي�صيا,  امليدان. 
للغاية,  خا�صة  م�صالح  عن  ا  اأي�صً تدافع  امل�صاعد, 

حتى لو كان ذلك يعني اإغ�صاب الكرملني.
    تبادل مواقع: تغادر فرن�صا و�صركاوؤها الأوروبيون 
جمموعة  من  الرو�ض  املرتزقة  ي�صتقر  بينما  مايل 
هوؤلء  ا�صتقبال  كــان  ــاذا؟  م لأجــل  هناك.  فاغرن 
يف  احلــاكــم  الع�صكري  املجل�ض  قبل  مــن  املرتزقة 
مع  اخللفية  الرئي�صية  املو�صوعات  اأحــد  باماكو 

باري�ض.

فاغرن مبادرة خا�سة باأنياب ر�سمّيةاملجموعة مملوكة لاوليغار�س الرو�سي يفغيني بريجوزين

اأقدام املجموعة تطاأ القارة ال�صمراء: 

فاغرن: خماوف واأ�سئلة يف الغرب كما يف رو�سيا...!
يف معظم م�صارح انت�صارها, غالًبا ما يرتبط وجود فاغرن باإن�صاء م�صاريع للطاقة من قبل ال�صركات الرو�صية

    اأعلن وزير اخلارجية الفرن�سي 
ج��ان اإي��ف ل��ودري��ان، الث��ن��ن 14 
فراير، قبل اأيام قليلة من اإعان 
لفرن�سا،  ال��ر���س��م��ي  الن�������س���ح���اب 
�سي�سبحون  ف���اغ���رن  رج������ال  اأن 
“يتقا�سون  م���ايل  يف  األ���ًف���ا  الآن 
رغم  رواتبهم كمرتزقة جيدين”، 
ال�سعوبات املالية للباد. ويف 23 
دي�����س��م��ر، ب��ع��د ث��اث��ة اأ���س��ه��ر من 
وكندا  فرن�سا  اأدان����ت  ال�����س��ائ��ع��ات، 
و�سول  ب�سدة  الأوروب��ي��ة  وال���دول 

املجموعة اإىل مايل.
اإن الهدف احلقيقي من وجود     
اأكده  -ال���ذي  امل��رت��زق��ة  جمموعة 
-ووجود  نف�سه  بوتن  ف��ادمي��ري 
خفية  رو�����س����ي����ة  ا����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ب���ه���ا، ه����و جوهر  مي���ك���ن رب���ط���ه���ا 
من  ل��ل��ع��دي��د  بالن�سبة  ال��ن��ق��ا���س. 

بالن�سبة ملجموعة ُيفر�س انه ل 
وج���ود ل��ه��ا، ل ت���زال ف��اغ��رن تثري 
حولها.  احل����دي����ث  م����ن  ال���ك���ث���ري 
احلرب،  جرائم  اتهامات  تراكم 
وتت�ساقط العقوبات الدولية، ومت 
قبل  رو�سيا من  �سكوى يف  تقدمي 
منظمات حقوق الإن�سان. وخا�سة، 
بداأت عائات املقاتلن يف التحدث 
ب����اأن تعرف  ع��ان��ي��ة وامل��ط��ال��ب��ة 
اأحبائها.  بوفاة  الرو�سية  ال��دول��ة 
م��وؤخ��ًرا، خ��رج م��ارات جبيدولن، 
اأح�������د امل����ح����ارب����ن ال�������س���اب���ق���ن يف 
كتاًبا  ون�سر  العتمة  م��ن  ���س��وري��ا، 
رغم  املجموعة،  م��ع  جتربته  ع��ن 

ال�سغوط ال�سديدة.
   »يجب ك�سف احلقيقة حول هذا 
النا�س  على  كذبنا  لقد  امل��و���س��وع، 
ملوقع  ���س��ّرح  الكفاية”،  ف��ي��ه  مب��ا 
الرو�سي  ال�ستق�سائي  التحقيق 
امل�ستقل ميدوزا. اإذا كانت الطبيعة 
تثري  ونواياها  لفاغرن  احلقيقية 
ا  اأي�سً ب���داأت  فقد  الغربين،  قلق 
الرو�سي  امل���ج���ت���م���ع  ب�����ال  ت�����س��غ��ل 
وتطرح ا�سئلة، بعد ثماين �سنوات 
من تاأ�سي�س هذا اجلي�س الذي مل 

يعد يف احلقيقة جي�ًسا �سرًيا.
عن �صلت اف ار

فاغرن،  و�سول  �سيكون  املراقبن، 
جمهورية  يف  ان���ت�������س���اره���ا  ب���ع���د 
مريع  وت��دخ��ل  الو�سطى  اإفريقيا 
اأن  ع��ل��ى  ع���ام���ة  م���وزم���ب���ي���ق،  يف 
قدمه  يطاأ  اأن  ي��ح��اول  الكرملن 
يف اإفريقيا ويطرد الغربين، بدًء 
تنفي  رو���س��ي��ا  اأن  اإل  فرن�سا.  م��ن 
اعرفت  ول���ئ���ن  ل���ه���ا.  ت�����ورط  اأي 
جمموعة  ه����ي  ف���اغ���رن  اأن  الآن 
باحلكومة،  لها  عاقة  ل  خا�سة 
ف���اإن وج��وده��ا ذات���ه، غ��ري قانوين 
الرو�سي، قد مت  القانون  مبوجب 

كانت  و2017،   2016 ت��دم��ر 
جم����م����وع����ة ف�����اغ�����رن ع����ل����ى خط 
من  املنطقة  ل���س��ت��ع��ادة  امل��واج��ه��ة 
طريقة  وه�����ذه  داع���������س.  ت��ن��ظ��ي��م 
معركة  يف  ل��ان��خ��راط  ل��رو���س��ي��ا 
اإىل  احل��اج��ة  دون  للغاية  رم��زي��ة 
ال��ق��ل��ق ب�����س��اأن ت��ري��ر ارت��ف��اع عدد 
حيث  الرو�سي،  للجمهور  القتلى 
ل ي�������زال امل����رت����زق����ة مي����وت����ون يف 

اخلفاء.
ل��ي�����س��ت �سركة  ل���ذل���ك، ف��اغ��رن      
ع�سكرية خا�سة ب�سيطة، ول جمرد 
للكرملن،  ���س��ري��ة  ع�سكرية  اأداة 
فاكون،  اإي���زاب���ي���ل  خل�����س��ت��ه��ا  ك��م��ا 
وموؤلفة  رو���س��ي��ا  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
“اجلي�س الرو�سي اجلديد” ملوقع 
ال�سري  دون  الكرى”:  “القارة 
اليد يف اليد، فاإن للدولة الرو�سية 
وفاغرن  الع�سكرية  وموؤ�س�ستها 

م�سالح م�سركة وا�سحة ».
      اإل اأنه، وكما بّينت اأزمة مايل، 

يف ح���رب امل��ع��ل��وم��ات ال��رو���س��ي��ة يف 
اإفريقيا.

    لكن ان تكون “رجا ورعا” ل 
اأعمال.  رج��ل  تكون  ان  م��ن  مينع 
اإيف  ج���ان  ي�����س��رح  ك��م��ا  ك����ان،  واإذا 
لفاغرن  املعلن  “الهدف  لودريان، 
هو الدفاع عن املجل�س الع�سكري” 
يف مايل، فقد �سبق املرتزقة هناك 
مطلع  يف  ال��ت��ع��دي��ن  ع��ن  منقبون 
معظم  ف���ف���ي   .2021 اأك���ت���وب���ر 
م�سارح انت�سارها، غالًبا ما يرتبط 
م�ساريع  ب��اإن�����س��اء  ف���اغ���رن  وج�����ود 
رو�سية،  �سركات  قبل  من  للطاقة 
مرتبطة بدورها بالكرملن. ومع 
ق��ادرة على  اأن فاغرن  ذل��ك، يبدو 
والتي  اخلا�سة،  مبادراتها  اتخاذ 

تنتهي اأحياًنا بالف�سل الذريع.
اإح�����دى حلقات     وت��و���س��ح ذل����ك 
ال���ت���ي وقعت  ال�������س���وري  ال�������س���راع 
تلك  يف   .2018 ف�����راي�����ر  يف 
ال��ل��ي��ل��ة، ب��ال��ق��رب م��ن دي���ر ال���زور، 

ان���ك���اره ط��ي��ل��ة ف���رة ط��وي��ل��ة رغم 
توفر الأدلة.

بني حب الوطن واملغامرة
امل���رت���زق���ة  ب����ن  ال�����رواب�����ط  ان     
اإنكارها.  مي��ك��ن  ل  وال���ك���رم���ل���ن 
حتى وان نفى ذلك، فاإن املجموعة 
بريجوزين،  يفغيني  ل���  مم��ل��وك��ة 
الول��ي��غ��ار���س ال��رو���س��ي ال���ذي �سق 
بف�سل  ال�سلطة  قمة  اإىل  طريقه 
عقود التموين الكرى مع اجلي�س 
اخل�سو�س.  وج���ه  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي 
��ا اأن���ه اأ���س�����س وكالة  وُي��ع��ت��ق��د اأي�����سً
الذكر،  �سيئة  الإن���رن���ت  اأب���ح���اث 
ال��ت��ي لعبت دوًرا  ال���رول  م��زرع��ة 
ح��ا���س��ًم��ا يف ال��ت��دخ��ل ال��رو���س��ي يف 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 
للمخابرات  وف��ًق��ا   ،2016 ل��ع��ام 
راأ�س  على  هو  اأخ��رًيا،  الأمريكية. 
وا�سعة  اإع���ام���ي���ة  اإم���راط���وري���ة 
اأ�سا�سًيا  دوًرا  اأي�����س��ا  ه��ن��ا  ت��ل��ع��ب 

جمموعة  ب����ن  ال����ع����اق����ات  لأن 
فاغرن ووزارة الدفاع الرو�سية قد 
2017. وقد  ع��ام  ت��ده��ورت منذ 
حول  امل��ت��داول��ة  املعلومات  ازدادت 
الع�سكرية  ���س��ب��ه  ال�����س��رك��ات  ه���ذه 
وجودها  ف��اإن  وبالتايل  الرو�سية، 
اإحراًجا  اأك����رث  اأ���س��ب��ح  ���س��وري��ا  يف 

لل�سلطات ».
2013، ودائ��م��ا يف     و�سبق ع��ام 
املرتزقة  قتل عدد من  ان  �سوريا، 
ع���ن حماية  امل�����س��وؤول��ن  ال���رو����س 
ح����ق����ول ال���ن���ف���ط يف دي������ر ال������زور 
بالقرب من حم�س واعتقال اثنن 
من قادة املجموعة من قبل جهاز 
الرو�سي،  ال��ف��ي��درال��ي��ة  امل��خ��اب��رات 
 ،2014 ع�����ام  ع��ل��ي��ه��م��ا،  وُح����ك����م 
وهي  الرت�����زاق،  بتهمة  بال�سجن 

الوىل يف رو�سيا.

انزعاج يف رو�صيا
   يف نف�س الوقت، خال معركتي 

برفقة  بعيًدا.  فاغرن  رج��ال  ذهب 
احدى امللي�سيات، �سن املئات منهم 
هجوًما على حقل غاز تطمح اإليه 
�سركة رو�سية متعاقدة مع �سركة 
قوات  عليه  ت�سيطر  لكن  ف��اغ��رن، 
وهي  الدميقراطية”،  “�سوريا 
متحالف  ك�����ردي  ع���رب���ي  حت���ال���ف 
داع�س.  القتال �سد  الغرب يف  مع 
الأمريكي  اجل�����و  ����س���اح  ت���دخ���ل 
وق�سف املهاجمن. اأكرث من مائة 

رجل قتلوا، مبن فيهم رو�س.
    انتهي الأمر باعراف الكرملن 
بوجود هوؤلء الرجال، بينما ناأى 
مواطنون  “هوؤلء  عنهم:  بنف�سه 
ال�����دول�����ة  ت���ر����س���ل���ه���م  رو����������س مل 
وفًقا  ذل�����ك،  وم����ع  هناك”.  اإىل 
موقع  موؤ�س�س  ليفيف،  لر�سان 
تيم”،  ان��ت��ل��ي��ج��ن�����س  “كونفليكت 
الدولية  فرن�سا  رادي���و  ع��ن  ن��ق��ًا 
يف ذلك الوقت: “من املحتمل اأنه 
الرو�سي،  اجل��ي�����س  اإب����اغ  ي��ت��م  مل 

مرتزقة حتت الطلبتتمركز املجموعة ب�سكل رئي�سي يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى

فاغرن لي�ست �سركة ع�سكرية خا�سة ب�سيطة,
ول جمــرد اأداة ع�ســكرية �ســـرية للكرملني

يبدو اأن فاغرن قادرة على اتخاذ مبادراتها 
اخلا�سة, والتي تتحول اأحياًنا اإىل اإخفاق تام

اأ�سرتاليا تعيد فتح حدودها بعد اإغالق ا�ستمر �سنتني  •• �سيدين-اأ ف ب

ال�سياح  اأمام جميع  اأم�س الثنن فتح حدودها اخلارجية  اأ�سراليا  اأعادت 
ال�سفر  ق��ي��ود  اأك���رث  م��ن  ف��ر���س بع�سا  ع��ام��ن على  بعد ح���وايل   ، امللقحن 

�سرامة يف العامل للحد من تف�سي كوفيد-19.
وقال رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون يف موؤمتر �سحايف اأم�س الأول الأحد 

“انتهى النتظار«.
“ل  م�سيًفا  حقائبكم”  “احزموا  القارة  اجلزيرة  بزيارة  للراغبن  وق��ال 

تن�سوا اإح�سار اأموالكم معكم، فهناك الكثري من الأماكن لإنفاقها«.
وحطت اأول رحلة دولية اإىل مطار �سيدين اآتية من لو�س اأجنلي�س الثنن 
عند ال�ساعة 06،20 التوقيت املحلي )19،20 ت غ الأحد( تلتها رحات 
ل�سركة  العام  املدير  اآل��ن جوي�س  وق��ال  و�سنغافورة.  وفانكوفر  من طوكيو 

“كوانتا�س”كنا ننتظر هذه اللحظة )منذ فرة( طويلة«.
وتتوقع ال�سركة نقل اأكرث من 14 األف راكب اإىل اأ�سراليا خال الأ�سبوع 

مما اأدى اإىل ت�سجيل ع�سرات اآلف ال�سابات وع�سرات الوفيات يومًيا.
اأ�سراليا التي  ا يف  ب�4913 �سخ�سً اأودى الفريو�س  خال عامن تقريًبا، 
�سجلت 15298 ا�سابة جديدة الأحد، وهوعدد اأقل بكثري من الذروة غري 

امل�سبوقة البالغة 277،619 اإ�سابة يف 30 كانون الثاين/يناير.
عدد  اإل  مينح  ومل  امل��غ��ادرة  من  الأ�سراليون  منع  العامن،  هذين  خ��ال 
“اأ�سراليا  لقب  الباد  اأك�سب  مما  للزيارة،  ا�ستثناءات  ال���زوار  من  قليل 

احل�سن املنيع«.
انف�سال عائات بع�سها عن بع�س ووجهت �سربة  اإىل  التدابري  اأدت هذه 
ب�ساأن  الأح��ي��ان  بع�س  يف  نقا�سات  واأث���ارت  الباد  يف  املهم  ال�سياحة  لقطاع 

و�سع اأ�سراليا كبلد منفتح وع�سري.
التجارة  غرفة  بح�سب  �سهرًيا،  ي��ورو  مليار   2،27 احل���دود  اإغ���اق  كلف 

اأ�سراليا  دولية فقط يف  56 رحلة جوية  اأن حتط  املتوقع  الراهن. ومن 
24 �ساعة من رفع القيود، وهو عدد قليل باملقارنة مع رحات ما  خال 
العدد  اأن هذا  يف  لديه �سك”  “لي�س  اإن��ه  قال  لكن موري�سون  الوباء،  قبل 

�سريتفع مبرور الوقت.
“اأها  عليه  كتب  قمي�سا  ارت���دى  ال��ذي  طحان  دان  ال�سياحة  وزي��ر  واأك���د 
اأننا �سن�سهد انتعا�سا يف احلركة قويا  و�سها” املوقف نف�سه بقوله “اأظن 

جدا«.
كانت اجلزيرة املرامية الأطراف اأغلقت حدودها يف اآذار-مار�س 2020، 

يف حماولة لا�ستفادة من عزلتها حلماية نف�سها من الوباء.
يف البداية، ولعدة اأ�سهر، اأتاح هذا الإغاق املحكم و�سيا�سة الفح�س والتتبع 
اأوميكرون فاقم الو�سع،  ال�سارمة احتواء الفريو�س. لكن ظهور املتحورة 

كرة  يف  عامليا  اول  امل�سنف  ا�ستبعاد  اىل  ذل��ك  واأدى  ال��ب��اد.  يف  وال�سناعة 
كانون  يف  املفتوحة  اأ�سراليا  بطولة  م��ن  ديوكوفيت�س،  ن��وف��اك  امل�سرب، 
الثاين/يناير املا�سي على خلفية عدم تلقيه اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا. 

ومت ترحيله بعد �سل�سلة اجراءات ق�سائية.
ول يزال ال�سفر �سمن اأ�سراليا خا�سعا لقيود. وبقيت ولية غرب اأ�سراليا 
اآذار/  3 حتى  النتظار  عليهم  �سيتعن  الذين  املقيمن  غري  اأم��ام  مغلقة 

مار�س.
“�سفر  �سيا�سة  الأخ��رية  الأ�سهر  خ��ال  املنطقة  ه��ذه  يف  ال�سلطات  طبقت 

مما عزلها عن بقية انحاء اأ�سراليا. اإ�سابات بكوفيد”، 
دولر  مليون   40 بقيمة  اإعانية  حملة  الأ���س��رال��ي��ة  احلكومة  واأطلقت 
ال�سياحة  عن  امل�سوؤول  الأ���س��رايل  املجل�س  لكن  ال�سياح،  جل��ذب  اأ���س��رايل 
الدولية حتدث عن “موؤ�سرات مقلقة” جلهة اإحجام الأجانب عن املجيء 
اإىل اأ�سراليا ب�سبب اختاف القيود الداخلية على ال�سفر، وال�سورة التي 

تركها الإغاق ال�سارم يف الباد منذ عامن.

�سيا�سي اأوكراين يتحدث عن »حيلة بوتن« و�سيناريوهات ال�سراع
•• كييف-وكاالت

ر�سد ال�سيا�سي ورجل الدولة الأوكراين البارز الك�سندر دانيليوك، ما و�سفه 
ب� “احليلة الرو�سية” من اأجل ا�ستهاك الوقت، موؤكداً اأن حالة الت�سعيد يف 
الأزمة الراهنة “�ست�ستمر”، فيما حتدث عن امل�سار الدبلوما�سي وُنذر احلرب 
التي ُتقرع طبولها، مرزاً تنامي قدرات كييف الدفاعية ل� “�سد اأي عدوان”.
يقول دانيليوك، وهو رئي�س جمل�س الأمن والدفاع يف كييف وم�ست�سار رئي�س 
اإن الرئي�س  اأوكرانيا �سابقاً، يف ت�سريحات خا�سة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
الرو�سي فادميري بوتن جنح يف حتويل الركيز من التهديدات الكبرية اإىل 
دونبا�س ولوغان�سك، وهدفه يف ذلك دفع اأوكرانيا اإىل اتفاقيات مين�سك التي 
تنطوي على خماطر بالن�سبة لبلدنا )..( وهذا ما يف�سر �سبب ت�سعيد رو�سيا 
التي ت�سيطر عليها احلكومة  املناطق  الآن وا�ستهداف قرانا على احلدود يف 

نورماندي؛  حمادثات  لت�سريع  واأملانيا  فرن�سا  على  ال�سغط  هو  الهدف   )..(
الأوكراين  ال�سيا�سي  ويعتقد  التنازلت«.  بتقدمي  نقبل  حتى  علينا  لل�سغط 
البارز الذي �سغل من�سب وزير املالية يف وقت �سابق، اأن “هذه احليلة الرو�سية 
بعد  فعله  يجب  فيما  التفكري  لإع���ادة  ال��وق��ت؛  بع�س  بك�سب  لبوتن  ت�سمح 
“الت�سعيد �سي�ستمر،  اأن  اإىل  م�سرياً يف الوقت نف�سه  حمادثات نورماندي”، 
و�ستكون هناك بالتاأكيد هجمات اإلكرونية جديدة و�سغط اقت�سادي، ُيحتمل 

معه غلق بع�س طرق التجارة«.
ويتوقع موا�سلة الكرملن “�سيا�سة ال�سغط على كييف على مدى �سنوات” 
“دفع قوى �سيا�سية موالية لها لتعزيز م�ساحلها  ل�  ف�سًا عن عمل رو�سيا 
يو�سح  املبا�سرة”،  “احلرب  ال�سيا�سة الأوكرانية«. وحول �سيناريوهات  داخل 
احتماًل  “ت�سكل  اأنها  والتنمية  الوطنية  ال�ستدامة  ملركز  امل�سارك  املوؤ�س�س 
اأن كل �سيء يعتمد  اأنها �سيناريو واقعي متاماً”، مو�سحاً  �سئيًا، على رغم 

التوترات مرتفعة و”اأي خطاأ  بينما  الدبلوما�سية”،  “املباحثات  على نتيجة 
ويوؤكد اأن “جميع الأطراف  دبلوما�سي قد يوؤدي حلرب �سغرية اأو كبرية”. 
حتاول جتنب مثل هذه النتيجة الكارثية، مبا يف ذلك الرو�س.. بوتن يخلق 
واح��داً مينعه  �سيئاً  لكن  كذلك،  يكون  ورمب��ا  للهجوم،  م�ستعد  باأنه  انطباعاً 
من القيام بذلك وهو اأن النتيجة ل ميكن التنبوؤ بها«. وبينما يرى ال�سيا�سي 
اآلية  الأوك��راين احل�سم الع�سكري م�ستبعداً، فاإنه مبوازاة ذلك ل يعتقد باأن 
بوتن  لدى  اأن  الوا�سح  من  “لأنه  احلالية  الأزم��ة  حلل  من�سة  النورماندي 

طموحات اأكر بكثري«.
من  م��زي��داً  تخلق  وفرن�سا  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  ال��ن��ورم��ان��دي  “حمادثات  وي�ستطرد: 
املخاطر على اأوكرانيا حكومتنا يجب اأن تكون حازمة يف النهاية يف قولها اإن 
مين�سك لي�ست و�سيلة للم�سي قدماً رو�سيا انتهكت التفاق مرات عديدة، ويف 
الوقت احلايل اإذا ذهبنا اإىل مين�سك 3 فمن الوا�سح اأنه �سيكون نوعاً جديداً 

من الرتيبات التي تفر�سها رو�سيا.. وبالتايل مين�سك 3 �سيكون اأكرث �سرراً 
اإذا كانت اأوكرانيا قادرة على الت�سدي  على كييف«. ورداً على �سوؤال حول ما 
لأي تهديدات ع�سكرية مبا�سرة، يتحدث دانيليوك، عن “قدرة كييف على �سد 
لكنه يقول يف الوقت  اأي عدوان واإحلاق اأ�سرار وخ�سائر ج�سيمة باخل�سم”، 
رو�سيا  كانت  اإذا  الوا�سح  فمن  تقليدية،  ح��رب  عن  نتحدث  كنا  “اإذا  نف�سه: 
�ست�ستخدم اأ�سلحتها ال�سراتيجية مثل ال�سواريخ والطريان ال�سراتيجي، 
فقد تكون هذه نتيجة خمتلفة.. ميكن لرو�سيا اأن تدمر بنيتنا التحتية.. ويف 

الواقع يف الوقت احلايل لي�س هناك الكثري مما ميكننا القيام به ملنع ذلك«.
ف�سنكون  اأرا�سينا،  على  ال�ستياء  بالفعل  رو�سيا  ق��ررت  “اإذا  يتابع:  لكنه 
اإعداد  ب�سبب  تتزايد  قدراتنا   .. خ�سائر  وتكبيدها  عقبات  خلق  على  قادرين 
ال�سواريخ  �سيما  ل  �سركائنا،  من  الع�سكري  الدعم  بع�س  وتلقينا  جي�سنا، 

امل�سادة للطائرات والدبابات »...«.
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عربي ودويل
األقى املوؤمتر بع�ض ال�صوء على الأزمة:

زيلين�سكي يف ميونيخ: ل تهدئة ول حرب...؟
•• الفجر -فلوران بارمنتييه

ترجمة خرية ال�سيباين
اجتماع  وهــو  للأمـن,  ميونيـــخ  موؤمتر  مبنا�صبة      
الــدويل,  الأمــن  ق�صايــا  ملناق�صــــة  كبري  �صــــنوي 
�صـــديد,  �صغط  حتـت  وهــو  الأوكرانـــي,  الرئي�ض 

الأزمة  عن  خطابه  يك�صـــف  مــــاذا  منتظرا.  كان 
احلالية؟

    عادًة ما تكون الجتماعات الدولية الكربى خا�صة 
الراحة  مــن  ق�صط  ــذ  لأخ الـــدول  لــروؤ�ــصــاء  فر�صة 
ما  غالًبا  وبالتايل  اليومية,  حياتهم  من  واخلــروج 
فاإن جزًء  العام. ومع ذلك,  راأيهم  انتباه  يهربون من 

من ال�صعب الأوكراين مل يفهم كيف متّكن فولودميري 
زيلين�صكي من الذهاب اإىل ميونيخ بينما تظل احلرب 
 16 ليوم  الأمريكيون  اأعلنها  وقد  حقيقًيا,  خياًرا 

فرباير.
 لن يتخـذ هـــذا الهجـــوم بال�صــــرورة �صــكل طوابري 
من الدبـابـات يف كييف, كمــــا اأكـــد الرئي�ض بايدن, 

ولكن رمبــا من خــلل ا�صــتباكات يف دونبــا�ض.
    خلل خطابه يف ميونيخ, اأراد الرئي�ض زيلين�صكي 
منرب  على  من  اليائ�ض  �صيل�صي  هيل  خطاب  جتنب 
ع�صبة الأمم عام 1936, والت�صدي خلطاب فلدميري 
بوتني عام 2007, الذي عقد يف نف�ض الإطار. جتدر 

الإ�صارة اىل اأن رو�صيا رف�صت امل�صاركة هذا العام.

الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي قبل وقت ق�سري من اإلقاء كلمة يف موؤمتر ميونيخ لاأمن

جندي رو�سي ي�سارك يف مترين يف ميدان الرماية كاداموف�سكي

هل يجب اخذ خماوف رو�سيا يف العتبار؟

منظر خارجي ملقر موؤمتر ميونيخ يف بافاريا

اليد على الزناد  والباب مفتوح للحوار

رف�ض م�صري ال�صحية
يف  اأن��ف�����س��ن��ا  ن�����س��ع  اأن  »ل ميكننا     
و����س���ول اجلنود  ون��ن��ت��ظ��ر  ت��واب��ي��ت 
القوية،  ال�سيغة  بهذه  الرو�س”... 
زيلين�سكي  ف����ول����ودمي����ري  اخ���ت���ت���م 
خ��ط��اب��ه يف م��ي��ون��ي��خ: اأوك��ران��ي��ا لن 

تقبل م�سري ال�سحية.
ب��خ��ط��اب تاريخي  ي��ذّك��ر     وه��ك��ذا 
العظمى  القوى  ح��ول  اآخ��ر  م�سهور 
وكذلك  ال�سغرية”  “الدول  و 
اجلماعي:  الأم������ن  ظ�����روف  ح����ول 
الإثيوبي هيا  خطاب الإمراطور 
 30 يف  جنيف  يف  الأول  �سيا�سي 
1936. كان على هذا امللك  يونيو 
اأن ي��واج��ه ال��غ��زو الإي��ط��ايل لباده 
اإىل   1935 ع���ام  م���ن  واح��ت��ال��ه��ا 
من  خ��ط��اب��ه  األ���ق���ى   .1941 ع����ام 
داعًيا  الأمم،  ع�����س��ب��ة  م��ن��ر  ع��ل��ى 
املجتمع الدويل اإىل م�ساعدة باده 
الأجنبي،  ال����ع����دوان  م���واج���ه���ة  يف 
املعتدين  ا����س���ت���خ���دام  م�����س��ت��ن��ك��را 
ل��اأ���س��ل��ح��ة غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة “غاز 

اخلردل �سد اجلنود واملدنين«.
   ث���م ذّك����ر ب��ال��وع��ود ال��ت��ي ُقطعت 
اإج��راء، مل تعد  له: يف غياب اتخاذ 
م�سداقية،  ذات  امل���ع���اه���دات  ق��ي��م��ة 
و����س���ي�������س���ع���ف الأم���������ن اجل���م���اع���ي، 
و�ستعرف “البلدان ال�سغرية” اأنها 
معر�سة للخطر. ب�سكل دراماتيكي، 
ورغم ت�سفيق العامل كله وتعاطفه، 
مل يكن للخطاب اأي تاأثري مبا�سر: 
ب��ق��ي م���ث���اًل حل���رك���ة ي��ائ�����س��ة، دون 
جنو�س  ا�ستفاد  ُي�سمع.  اأن  يف  اأم���ل 
ال�سوفياتي،  الحت��اد  دعم  حتى من 
ماك�سيم  خ��ط��اب  م���ن  ي��ت�����س��ح  ك��م��ا 
 1938 م��اي��و   12 يف  ل��ي��ت��ف��ي��ن��وف 
يف ع�سبة الأمم: “ ال��دول املعتدى 
عليها ت�سدم وتفرح العامل ب�سجاعة 
اأبنائها، الذين يوا�سلون القتال �سد 

العدوان بقوة ومثابرة وحما�سة«.
    اإن ت��اري��خ م��ق��اوم��ة ال����دول التي 
ل��ل��ه��ج��وم، ول��ع��ب��ة القوى  ت��ع��ر���س��ت 
العظمى، واأوج��ه الق�سور يف الأمن 
اجلماعي تبدو لاأ�سف حديثة جًدا. 
لكن فولودميري زيلين�سكي مل يقدم 
ميونيخ:  يف  تكفري  ك�سحية  نف�سه 
ق�سيته،  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ج�����اء  ل���ئ���ن 
مل ي��ك��ن ك��زع��ي��م م��ن��ف��ي م��ث��ل هيا 
�سيا�سي، ولكن كرئي�س يف من�سبه 
ال�سادة.  اع�����س��اب��ه  ب����رودة  ت�ستحق 
لقد قدم الرئي�س الأوك��راين نف�سه 

يتغرّي  وعندما  مين�سك،  اتفاقيات 
ف���ان م�سروعا  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ال�����س��ي��اق 
بن  امل�ستقبل  اأج��ل  من  للم�ساحلة 
على  النور،  يرى  اأن  يجب  البلدين 
واأملانيا  ب��ن فرن�سا  م��ا ح��دث  غ��رار 

بعد عام 1945.
   اأخرًيا، بعيًدا عن الأ�سئلة املبا�سرة 
الهيكل  ف��اإن  ورو�سيا،  الناتو  حللف 
الأمني هو يف الواقع مو�سع ت�ساوؤل. 
مو�سوًعا  م��اك��رون  الرئي�س  جعله 
الفرن�سية  الج����ن����دة  ع��ل��ى  م��ه��ًم��ا 
الرو�سية يف اأغ�سط�س 2019، لكن 
اأوروب����ا،  اأ���س��يء فهمها يف  م��ب��ادرت��ه 
حيث مل يتم الت�ساور ب�ساأنها كثرًيا. 
الناتو  م�����س��األ��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  فعند 
يف  نتطرق  فاإننا  ومين�سك،  ورو�سيا 
مع   ، الأم��ن��ي  الهيكل  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة 
اأننا  لزيلين�سكي:  وا���س��ح��ة  ق��اع��دة 
اأربع  يف  مين�سك  اإط���ار  يف  نتفاو�س 
لي�س  الأم�����ر   ،100 اأو   11 دول، 
مهما، فقط اأوكرانيا يجب اأن تكون 

على الطاولة.
وح������دة  وراء  خ�����ط�����اب�����ه،  ب����ع����د     
لدعم  والأوروب�����ي�����ن  الأم��ري��ك��ي��ن 
قائًما:  اللتبا�س  يزال  ل  اأوكرانيا، 
على  ال��ه��ج��وم  نعتر  اأن  ي��ج��ب  ه��ل 
كييف و�سيًكا مع جو بايدن اأم نتبع 
خماوف  اأن  تو�سح  عندما  ال�سن 
اأن  ي��ج��ب  األ  م�������س���روع���ة؟  رو����س���ي���ا 
اأملانيا،  رو�سية مع  ق��رارات  نفر�س 
ك��و���س��ي��ط كما  ال��ت��م��وق��ع  ن��ح��اول  اأو 

حتاول تركيا ان تفعل؟
   وخ�سو�سا، كيف ميكن التفاو�س 
وجه  م��اء  يحفظ  مقبول  ح��ل  على 
كل ط��رف، وه��و �سرط ل غنى عنه 
اإنقاذ  اأجل  من  الدبلوما�سي  للعمل 
اأن ت�ستمر  ال�سام؟ اإىل متى ميكن 
التهديدات  ب���ن  ال���ت���وت���رات  ه����ذه 
النتقامية  والعمليات  الع�سكرية 
والعقوبات وعرو�س احلوار؟ يكمن 
ت�سرفات  يف  الإج�����اب�����ة  م����ن  ج�����زء 
األقى  وق����د  الأوك���������راين،  ال��رئ��ي�����س 
على  ال�سوء  بع�س  ميونيخ  موؤمتر 

الأزمة احلالية.
*الأمني العام لـ مركز البحوث 

يف معهد العلوم ال�صيا�صية, 
وا�صتاذ حما�صر يف معهد 

العلوم ال�صيا�صية يف باري�ض, 
باحث م�صارك يف  املركز 

اجلغرا�صيا�صي 
للمدر�صة العليا للتجارة.

ت������وازن للقوى  اإق���ام���ة  م���ن خ����ال 
وعر�س اآفاق للمفاو�سات.

ل تهدئة ول حرب
   يواجه الرئي�س الأوكراين �سغطاً 
التي  رو����س���ي���ا،  ���س��غ��ط  م�����زدوج�����اً: 
جمعت عدداً هائًا من القوات على 
احلدود، و�سغط مواطنيه الذين ل 
يرغبون يف ال�ست�سام اأمام رو�سيا.

قويا منذ  ك��ان  الرو�سي  ال�سغط     
القادة  اأن  درج����ة  اىل  اأ���س��ه��ر،  ع���دة 
الأم���ري���ك���ي���ن ك���ان���وا ي��ع��ل��ن��ون منذ 
يف  اأي  و�سيك،  هجوم  ع��ن  دي�سمر 
هذه  وتهدف  تقريًبا.  امل��وايل  اليوم 
ال�سراتيجية اخلطابية الأمريكية 
الرو�سية  امل���ح���اولت  م��واج��ه��ة  اإىل 
“اإن�سانية”  زاوي������ة  م���ن  ل��ل��ت��دخ��ل 
حلماية الأقليات الناطقة بالرو�سية 
ا  اأي�سً ه����ذا  وي�����س��م��ح  دون���ب���ا����س.  يف 
فائدة  على  باحل�سول  ب��اي��دن  جل��و 
اإم��ا من  �سيا�سية من هذه احللقة: 
خال اإظهار ُبعد النظر، بعد ب�سعة 
للرحيل  ال��ذري��ع  الف�سل  من  اأ�سهر 
اإذا �سنت رو�سيا هجوًما  من كابول، 
مكثًفا؛ واإما اعتبار اأن العمل الرادع 
قد جنح �سد رو�سيا لأنها مل ت�سن 

هجوما كبريا.
   ولإظ���ه���ار رب��اط��ة ج��اأ���س��ه، رف�س 
فرة  منذ  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
خطاب  منطق  يف  ال�سقوط  طويلة 
ال����ه����ج����وم ال����و�����س����ي����ك: ل���ي�������س من 
الحتمال،  ه����ذا  ا���س��ت��ب��ع��اد  خ����ال 
اإىل  ولكن من خ��ال دع��وة حلفائه 
مم���ار����س���ة ���س��ب��ط ال��ن��ف�����س ح��ت��ى ل 
ال�ستقرار  زعزعة  ديناميات  يغذوا 

الرو�سي يف اأوكرانيا.
الرئي�س  ����س���دد  م���ي���ون���ي���خ،  ويف     
زيلين�سكي موقفه: اإنه يدعو ب�سكل 
التهدئة  �سيا�سة  رف�س  اإىل  اأو���س��ح 
جت����اه رو����س���ي���ا م���ن ق��ب��ل ال���ولي���ات 
هيا  ومثل  والأوروب���ي���ن.  املتحدة 
اإدانته  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ي��ا���س��ي، 
يتذرع  فاإنه  العدوانية،  لل�سيا�سات 

الأمريكية  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف  ك��ارث��ي��ة 
الباردة  احل����رب  ب��ع��د  م���ا  ح��ق��ب��ة  يف 
من  العك�س  على  ولكن،  باأكملها”. 
ذل������ك، ك���ي���ف ل مي���ك���ن الع������راف 
ب�سرعية املطالب الأمنية لأوكرانيا، 
بكونها  ت��ك��ت��ف��ي  اأن  ت��ري��د  ل  ال��ت��ي 
زيلين�سكي  دع���ا  عازلة”؟  “دولة 
لع�سوية  وا���س��ح  م�سار  اإىل  اأخ����رًيا 
من  و�سنوات  �سنوات  ولي�س  الناتو، 
امل��م��اط��ل��ة. ل��ك��ن م��ث��ل ه���ذا العر�س 
ن���ظ���ًرا لوجود  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ب��ط��يء يف 
الكابحة.  ال���ع���وام���ل  م���ن  ال���ع���دي���د 
اتفاقيات  تطبيق  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  اأح���د  مين�سك 
م����ن خال  ال�����واق�����ع،  امل���ع���وق���ة: يف 
دونيت�سك  جمهوريتي  دم��ج  اإع����ادة 
ميكن  النف�ساليتن،  ولوغان�سك 
ت�ستفيد  رو�سيا  ت��رى  اأن  لأوك��ران��ي��ا 
من حق النق�س يف م�سائل ال�سيا�سة 

اخلارجية على اأر�س الواقع.
العاقة  اإن  التحديد،  وج��ه     على 
الرو�سية الأوكرانية معطى اأ�سا�سي. 
وك����ان����ت ال��ق��ط��ي��ع��ة ب����ن اأوك���ران���ي���ا 
الأول  العقد  خ��ال  �سارية  ورو�سيا 
والع�سرين،  احل������ادي  ال���ق���رن  م���ن 
اإىل  اأوك����ران����ي����ا  يف  احل������رب  واأدت 
ت�����س��ري��ع ه����ذا الجت�����اه ب���ق���وة. لقد 
كانت القرم يف ال�سابق مبثابة حبل 
الأوكرانية،  ال��رو���س��ي��ة  ل��ل��ع��اق��ات 
و�سعف  خ��اف.  مو�سع  واأ�سبحت 
ن��ف��وذ رو���س��ي��ا ع��ر ق��ن��وات خمتلفة 
ك��ب��ري، ح��ت��ى وه���ي حتاول  اإىل ح��د 
ذلك،  وم��ع  مواقعها.  على  احلفاظ 
خال  زيلين�سكي  فولودميري  اأ�سار 
اإج����راء حوار  اإىل ���س��رورة  خ��ط��اب��ه 
الفور،  ع��ل��ى  م��و���س��ك��و  م���ع  م��ب��ا���س��ر 
الرئي�س  يريده  “ما  يعرف  اأن  دون 

الرو�سي«.
موقف  ت�����ف�����ادي  خ������ال  وم������ن      
رف�س  ل��و  “حتى  اخل�����س��م  �سيطنة 
يرك  ف���اإن���ه  مقابلته”،  الأخ������ري 
جماًل للحوار، ولكن يجب حتريك 
تنفيذ  ع��دم  اأو  تنفيذ  ديناميتن: 

ول���ي�������س م����ن الأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة، 
ول���د يف ب��ل��دة ن��اط��ق��ة ب��ال��رو���س��ي��ة يف 
من  لي�س  فهو  الباد،  �سرق  جنوب 
الراديكالين �سد رو�سيا. كما تظهر 
ال�سيطرة  يف  رغبته  لاأزمة  اإدارت��ه 

على خطابه.
زيلين�سكي يف  الرئي�س  ح��ذر  لقد     
خطاباته العامة يف 20 و25 يناير 
من اآثار اخلوف، وهو هدف رو�سيا. 
ولكن ان�سجاما مع مطالب الغالبية 
عن  �سيدافع  ال�سعب،  من  العظمى 
الع�سكرية  امل��خ��اط��ر  رغ����م  ب�����اده، 
والعواقب  امل�����س��ل��ل��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
القت�سادية لهذه الأزم��ة. لكن من 
الدولة  اأوك��ران��ي��ا مل تعد  اأن  امل��وؤك��د 
املنق�سمة التي اعتدنا و�سفها خال 
ا�ستقالها،  م��ن  الأول���ن  العقدين 
ومل تعد رو�سيا تتمتع بنف�س النفوذ 
ه���ن���اك ب�����س��ب��ب ال�������س���راع، ح��ي��ث مت 

اإ�سعاف حلقات موؤيديها.
   ال��رئ��ي�����س زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ل��ي�����س من 
اأن املناطق  دعاة احلرب لأنه يعتر 

يكن  اأمل  اجل��م��اع��ي:  الأم���ن  بف�سل 
مذكرة  ت�سمن  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن 
اأم�����ن   1994 ل����ع����ام  ب����وداب���������س����ت 

اأوكرانيا؟ 
   ل��ل��ت��ذك��ري، ت��خ��ل��ت اأوك���ران���ي���ا عن 
لديها  كان  عندما  النووي،  و�سعها 
ثالث اأكر تر�سانة اأ�سلحة يف العامل 
يف ذلك الوقت، مقابل �سمان اأمني. 
واإذا مل تكن هذه ال�سمانات كافية، 
لان�سمام  الأوك���راين  الطلب  ف��اإن 
اأكر،  �سرعية  يكت�سب  ال��ن��ات��و  اإىل 
5 من  امل��ادة  بالعتماد على فعالية 
الدفاع  “بند  الأط��ل�����س��ي  م��ع��اه��دة 

اجلماعي«.
الرئي�س  اأن  ي���ع���ن���ي  ه������ذا  ه�����ل     
زيلين�سكي ان�سم اإىل حزب احلرب؟ 
ان��ه ل ي��زال م��وؤي��ًدا ل�سبط النف�س 
امل����زاي����دة. مت��ي��ز املر�سح  اأك����رث م���ن 
املنتهية  ال��رئ��ي�����س  ع���ن  زيلين�سكي 
بو�سع  ب��ورو���س��ن��ك��و  ب����رو  ولي���ت���ه 
ال�سام يف دونبا�س على راأ�س قائمة 
اأول��وي��ات��ه. ق��ادم م��ن ع��امل الرفيه 

حا�سم  تاأثري  لها  �سيكون  تقدميها 
على نتيجة الأزمة.

   اإن و���س��ع اأوك��ران��ي��ا يف ال��ن��ات��و هو 
هذه  يف  امل��ه��م��ة  الأوىل  ال��ق�����س��ي��ة 
هذا  تو�سيع  م��ب��داأ  ي�ستمر  الأزم����ة. 
�سيا�سة  يف  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ت��ح��ال��ف 
ال��ل��ي��رال��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي كر�ست 
ي����وؤك����د  ب���ي���ن���م���ا  ال���ت�������س���ع���ي���ن���ات،  يف 
امل��وق��ف ال��رو���س��ي اأن م��وازي��ن قوى 
اليوم.  موازين  تعد  مل  الت�سعينات 
فادميري  اأن  ه���ي  احل��ق��ي��ق��ة  ل��ك��ن 
اأكر،  بجدية  اإل��ي��ه  ُي�ستمع  ب��وت��ن 
اأكرث  للتدخل،  م�ستعد  جي�س  م��ع 
الذي  جوربات�سوف  ميخائيل  م��ن 
الذي  اجل�سيم”  “اخلطاأ  ب����  ن���دد 
 10 ق��ب��ل  ال��ن��ات��و  تو�سيع  �سي�سكله 
اأبريل 1997 اأمام جمل�س ال�سيوخ 

الأمريكي.
    يف 5 فراير 1997، كتب جورج 
كينان، ابو مبداأ الحتواء الأمريكي، 
يف ���س��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك ت���امي���ز، اأن 
“تو�ّسع الناتو �سيكون اخلطاأ الأكرث 

ودونبا�س”  “القرم  الن��ف�����س��ال��ي��ة 
م���ن خال  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  ���س��ت��ع��ود 
هناك  ذل����ك،  وم���ع  �سلمية.  عملية 
نف�سه:  ي����ط����رح  وا������س�����ح  �������س������وؤال 
ه����ل ت���رغ���ب اأوك����ران����ي����ا يف ال���وف���اء 
اتفاقيات  مب���وج���ب  ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا 
مين�سك التي ل حتبذها؟ واإذا كانت 
اتفاقيات  ات��ب��اع  ت��ري��د  ل  اأوك��ران��ي��ا 
�سُي�سنع  اأ�سا�س  اأي  فعلى  مين�سك، 

ال�سام؟

نحو بنية اأمنية جديدة يف 
اأوروبا؟

   ك���ان ال��رئ��ي�����س الأوك������راين حمًقا 
لي�س  دونبا�س  اأن  اإىل  اأ���س��ار  عندما 
م�سكلة  ب����ل  اأوك�����ران�����ي�����ة،  م�����س��ك��ل��ة 
اأ�سئلة  ثاثة  يثري  وه��ذا  اأوروب��ي��ة. 
بن  ال���ع���اق���ات  وه�����ي  ����س���ل���ة،  ذات 
الأطل�سي،  �سمال  وح��ل��ف  اأوك��ران��ي��ا 
اأوك��ران��ي��ا ورو�سيا،  ب��ن  وال��ع��اق��ات 
الأمني  ال��ه��ي��ك��ل  م�����س��األ��ة  واأخ�������رياً 
�سيتم  ال���ت���ي  الج���وب���ة  اأوروب��������ا.  يف 

يواجه الرئي�ض الأوكراين �صغطًا مزدوجًا: �صغط رو�صيا على احلدود, و�صغط مواطنيه الذين ل يريدون ال�صت�صلم 

لقد كانت القرم يف ال�سابق مبثابة حبل للعالقات الرو�سية الأوكرانية, واأ�سبحت مو�سع خالف
يوؤكد املوقف الرو�صي اأن موازين قوى 
الت�صــعينيات لــم تعــد موازيـن اليــوم

مـن خـــلل تفـــادي موقـف �صــــيطنة 
اخل�صم, يرتك زيلين�صكي جماًل للحوار

اإن و�سع اأوكرانيا يف الناتو هو 
الق�سية الأوىل املهمة يف هذه الأزمة
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اإعــــــــــلن
الغربية  ال�س�����ادة/وادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1808501 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالعزيز حممد ح�سن احمد املرزوقي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف بيات �سعيد فار�س �سعيد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قمر املدينة لعمال 

الملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1142568 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة افتخار احمد عزيز احمد ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ظفر حممد همايون

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ريا للهدايا والقرطا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1050170 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فني�سيا 

اك�سر�س لتو�سيل الطلبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3049317 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/1004480 

الزمالك للتعهدات الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3014520 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عرو�س 

البحر للهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1031149 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/ال�سال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الك�سمريي للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2881066 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

فلي للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1732414 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/خياط  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

الفائق - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1019593-1 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/هدية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلياة للهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:37192821 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كي �ستون للعقارات و �سيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2436826 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ كي �ستون للعقارات و �سيانة العامة ذ.م.م
KEY STONE REAL ESTATE AND GENERAL MAITENANCE L.L.C

اإىل / كي �ستون للعقارات واملقاولت العامه ذ.م.م
KEY STONE REAL ESTATE AND GENERAL CONTRACTING L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الرية والبحرية  0910018

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادمنتون لل�سفر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2943481 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / على مبارك على حممد املن�سورى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / على مبارك على حممد املن�سورى من 100 ٪ اإىل ٪51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حامد حممد حممد �سالح  ٪49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ادمنتون لل�سفر

EDMENTON TRAVEL
اإىل/ ادمنتون لل�سفر ذ.م.م

 EDMENTON TRAVE L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زنوفا هوم لتجارة الثاث

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4147523 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة روح اهلل غامر�سا ر�سائى ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / هيفاء عبدالرحمن على املعينى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / هيفاء عبدالرحمن على املعينى من 100 ٪ اإىل ٪51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ زنوفا هوم لتجارة الثاث

ZENNOVA HOME FURNITURE TRADING
اإىل/ زنوفا هوم لتجارة الثاث ذ.م.م

ZENNOVA HOME FURNITURE TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جموهرات اناند - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1034629 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / كارمي�س برافن �ساندرا باتنى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / كارمي�س برافن �ساندرا باتنى من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماريا احمد �سامل احمد العبيدىل

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جموهرات اناند - ذ م م

ANAND JEWELLERY - L L C

اإىل/ جموهرات اناند - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ANAND JEWELLERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينة الوا�سعة لدارة العقارات - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1154546 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيد علوى بتام تودى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيد علوى بتام تودى من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سعيد حممد التحمود ال�سحى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ املدينة الوا�سعة لدارة العقارات - ذ م م

SPACE CITY REAL ESTATE MANAGMENT- L L C
اإىل/ املدينة الوا�سعة لدارة العقارات- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SPACECITY REAL ESTATE MANAGMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سراء وبيع الأرا�سي والعقارات  6810001

 تعديل ن�ساط / حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها 6820004
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سيلينت واي لتمثيل ال�سركات  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1872420 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اك�سيلينت واي لتمثيل ال�سركات

EXCELLENT WAY REPRESENTATION OF COMPANIES

اإىل/  اك�سيلينت واي لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

1111EXCELLENT WAY REPRESENTATION OF COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز الفا اليدوى

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2285304 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حمده عبيد حممد من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حمده عبيد حممد من 100 ٪ اإىل ٪0

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عماد الدين و�سال حممد ٪100

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مناظر ايند �سنز اخل�سروات والفواكه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3659689 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مناظر ايند �سنز اخل�سروات والفواكه

MINAZAR AND SONS VEGETABLES AND FRUITS
اإىل/ مناظر ايند �سنز للمواد الغذائية

MINAZAR AND SONS FOODSTUFF
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007

تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع ال�سابون وم�ستح�سرات العناية بال�سعر - بالتجزئة  4772012

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  4721011
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة الفواكه واخل�سروات الطازجة - باجلملة  4630106

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هافنز لتجارة معدات الفرو�سية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3867124 
تعديل مدير / اإ�سافة ادم حممد �سالح حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مندرة لاإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد- �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ م م

MANDARA INVESTMENTS SOLE .PROPRIETORSHIP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمار ا�سماعيل عبداهلل حممد الزمانى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ هافنز لتجارة معدات الفرو�سية
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املال والأعمال

اأبناء احلركيني اجلزائريني بني »ميثاق ال�سمت« وال�سعور بالعار 
•• تون�س-اأ ف ب

م���رور �ستن ع��اًم��ا ع��ل��ى ن��ه��اي��ة ال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي ل��ل��ج��زائ��ر “1830-
ل يزال املتحدرون من اجلزائرين الذي قاتلوا اإىل جانب فرن�سا   ،”1962
يواجهون التخوين ويجدون م�سقة يف جتاوز ما�سي اأجدادهم  “احلركيون”، 
نتيجة حمرمات واأفكار م�سبقة. ويرغب املتحدرون من هوؤلء الذين �ساعدوا 
لكنهم  واأج���داده���م،  اآب��ائ��ه��م  ما�سي  ع��ن  امل��زي��د  معرفة  يف  الفرن�سي،  اجلي�س 
العديد منهم ب�سدمات  باإ�سابة  ت�سّبب  املمنهج، ما  ال�سمت  تلقائيا  يواجهون 

عاطفية عنيفة، وفق خراء حاورتهم وكالة فران�س بر�س.
مقاربة  ميكن  ل  فابيانو،  جوليا  الأنرثوبولوجيا  يف  للمتخ�س�سة  بالن�سبة 

اإ�سكالية احلركين “خارج �سياقها” التاريخي املعقد.
على  دائًما  ي�سنفهم  اجلزائري  القومي  اخلطاب  كان  اإن  “حتى  اأن��ه  وتو�سح 

فاإن  نطاق،  اأو�سع  على  منت�سرا  اخليانة  مفهوم  ك��ان  واإن  الوطن  خانوا  اأنهم 
وت�سيف  ذلك ل يعني اأن العتقاد ثابت ول يتطور مبرور الوقت والأجيال”. 
“اأن�سار اجلي�س الفرن�سي خال حرب التحرير لي�سوا مبغو�سن يف كل مكان 
ا�ستقرت  التي  “العائات  اأن  براأيها  ذل��ك  على  والدليل  نف�سه«.  وبالأ�سلوب 
اأقربائها يف اجلزائر  ج��ًدا، مع  اأحياًنا وثيقة  رواب��ط،  يف فرن�سا حافظت على 
الذين التقوها جمددا من دون توترات«. ويقول املوؤرخ جيل مان�سريون لوكالة 
ويقول  مت��ام��ا.  متنوعة  اأو���س��اع��ا  تخفي  “حركي”  ت�سمية  اإن  بر�س  فران�س 
لوكالة فران�س بر�س “بع�سهم كان يبني منازل يف خميمات للحركين، بينما 
البع�س الآخر ا�سُتخدموا ملمار�سة التعذيب. وهذان الأمران لي�سا م�سابهن«.

على عك�س العتقاد ال�سائد، مل يرحل احلركيون على نطاق وا�سع بعد مذابح 
بل بقي معظمهم  عام 1962 “التي ل يوجد تقدير موحد لعدد �سحاياها”، 
يف اجلزائر، كما يوؤكد املوؤرخ. ويو�سح اأنه من بن حوايل 300 األف حركي يف 

اجلي�س الفرن�سي، “كان هناك ثلث فقط من الرجال بن 90 اإىل 100 األف 
�سخ�س غادروا اىل فرن�سا” يف عام 1962، م�سرًيا اإىل اأن العديد من الذين 
اأبناء  يعرف معظم  التام«. ومل  والعزل  “التمييز  من  عانوا  اجلزائر  بقوا يف 
اكت�سفوه  اأو  واملاأ�ساوي،  امل��وؤمل  عائاتهم  ما�سي  من  �سيئا  احلركين  واأحفاد 
بلعرو�سي  لطيفة  ال��ع��ي��ادي  النف�س  علم  اأخ�سائية  وت��ق��ول  م��ت��اأخ��ر.  وق��ت  يف 
واأمر  ال��ك��ام  حظر  �سكل  يف  اأت���ى  احل��رك��ي��ون  الآب����اء  فر�سه  ال���ذي  “ال�سمت 
“لأبنائهم واأحفادهم” بالتزام ال�سمت الذي بدا كو�سيلة للحماية من العار 
املرتبط باخلطاأ املُرتكب«. ويبدو هذا الإرث العائلي حما ثقيا، ل �سيما اأنه 
والتاريخ خا�س.. وملوث بو�سمة  العام  التاريخ  “يقع على تقاطع طرق بن 
اأحفاد  واأجيال  اأع��داد  ازدادت  الوقت،  قولها. مع مرور  على حد  اجتماعية”، 

احلركين، وطريقة التعامل مع ال�سدمة العائلية لي�ست واحدة.
يف  اأو  ال��ي��وم،  احل��رك��ي��ن  م��ن  عائلة  يف  ال��ن�����س��اأة  “اإن  فابيانو  جوليا  وت��و���س��ح 

ال�سبعينيات يف خمّيم اأو على هام�س املجتمع الفرن�سي، ل يعر�سك للتحديات 
نف�سها، ول امل�ساعر نف�سها، ول التجارب نف�سها«. وي�سعى بع�س الأبناء والأحفاد 
اإىل بناء عاقة جديدة مع بلد املن�ساأ واإعادتها اىل التاريخ الأو�سع ل�ستعمار 
واإنهاء ا�ستعمار اجلزائر. ولكن اإعادة الإعمار اأكرث �سعوبة بالن�سبة للبع�س، ل 
�سيما املقيمن يف فرن�سا. وب�سبب رف�سهم يف اجلزائر وحتى وقت قريب جًدا، 
ب�سبب تهمي�سهم يف فرن�سا،ل ميلك هوؤلء دائًما الأدوات الازمة للتغلب على 

معاناتهم. وبح�سب بلعرو�سي، فاإن “عار الآباء مبثابة دين يتوارثه الأبناء«.
وت�سيف اأنه يف مواجهة “العار الذي يح�ّسون به” عند اكت�ساف تاريخ العائلة، 
“�سعبا  يبدو  املكبوتات”،  و”عودة  اجلزائر،  حرب  ب�ساأن  فرن�سا  يف  وال�سمت 

ت�سّور اأن يتجاوز اأحفاد احلركين �سدمتهم باإرادتهم الفردية«.
ل  عاًما  �ستن  مدى  على  امل�سطربة  الفرن�سية-اجلزائرية  العاقات  اأن  كما 

ت�ساعد يف ذلك.

•• عوا�سم-وكاالت

الرو�سية  الأوك��ران��ي��ة  احل���دود  تعي�س 
اأج�������واء ح����رب غ���ري م��ك��ت��م��ل��ة، و�سط 
م�ساع غربية للحيلولة دون وقوعها، 
وتهديدات  ���س��غ��وط  م���ع  ب���ال���ت���وازي 
اأقدمت  حال  وخيمة  بعواقب  ملو�سكو 
فيما  ع�������س���ك���ري���ة،  خ����ط����وة  اأي  ع���ل���ى 
“العلم  �سيناريو  م��ن  خم��اوف  ت�سود 

الزائف«.
الأملانية،  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����رة  وق���ال���ت 
اأن��ال��ي��ن��ا ب���رب���وك، اإن��ه��ا ت��رج��ح عملية 
رو�سية داخل اأوكرانيا، ت�سبه النقاب 
قبل  م��ن  ال��زائ��ف،  علم  ال  “�سيناريو 
ال�سيناريو  وه��و  اأوك��ران��ي��ا،  يف  رو�سيا، 

الأكرث ترجيحا من غزو كامل«.
الغزو  “�سيناريو  ب��رب��وك:  واأو�سحت 
لكنني  ي���ك���ون مم���ك���ن���ا،  ق����د  ال���ك���ام���ل 
هو  ه��ذا  اأن  م��ن  متاأكدة  ل�ست  كذلك 
ت��رج��ي��ح��ا حقا،  ال�����س��ي��ن��اري��و الأك�����رث 
�ساأكون خائفة اأكرث من اأن ال�سيناريو 
العلم  عملية  وه���و  اح��ت��م��ال  الأك����رث 
اأخرى  اأ���س��ي��اء  اأو  ان��ق��اب  اأو  ال��زائ��ف 
مثل هجوم اإلكروين على اأوكرانيا«.

و”عملية العلم الزائف” هو م�سطلح 
���س��ي��ا���س��ي ي��ع��ن��ي ال��ق��ي��ام ب��ف��ع��ل بق�سد 
للم�سوؤولية  الفعلي  امل�����س��در  اإخ��ف��اء 
واإل���ق���اء ال��ل��وم ع��ل��ى ط���رف اآخ����ر، ومت 
ا�ستخدام امل�سطلح اأول مرة يف القرن 
ال� 16 عندما كانت تخدع القرا�سنة 
ال�����س��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة ب��رف��ع راي����ة دولة 
�سديقة خلداعها ومن ثم مباغتتها.

رو�صيا نفذته يف 2014
وق��ب��ل ب���داي���ة ال���غ���زو ال��رو���س��ي ل�سبه 
بال�سوارع  يظهر  ب���داأ  ال��ق��رم،  ج��زي��رة 
اخل�سر  “الرجال  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق  م���ا 
ال�سغار” وهم جنود ملثمون تابعون 
لرو�سيا كانوا يرتدون الزي الع�سكري 
ومعدات  اأ�سلحة  ويحملون  الأخ�سر 

ع�سكرية رو�سية حديثة.
ونفت مو�سكو يف البداية اأن تكون هذه 
الرجال  اأن  م��وؤك��دة  رو���س��ي��ة،  ال��ق��وات 

ح��ل ل��اأزم��ة يف ���س��اأن اأوك���ران���ي���ا. ويف 
الرو�سية  اخلارجية  اأعلنت  مو�سكو، 
اأن وزي��َري اخلارجية الرو�سي  الأح��د 
���س��ريج��ي لف����روف وال��ف��رن�����س��ي جان 
اإيف لودريان �سيجريان مكاملة هاتفية 
ب�ساأن ت�ساعد التوترات حول اأوكرانيا 
ال�سوؤون  يف  اخل��ب��ري  اأي�����س��ا.  الث��ن��ن 
اأن�س  وال����س���رات���ي���ج���ي���ة،  ال���دول���ي���ة 
تقدم  ل��ن  رو���س��ي��ا  اإن  ق��ال  الق�سا�س، 
على حرب يف اأوكرانيا، موؤكدا اأن اأكر 
لي�س  ب��وت��ن  ي��واج��ه  اأن  ميكن  تهديد 
ال��ب��ات��ري��وت الأم���ريك���ي ع��ل��ى احلدود 
اإخ���راج رو�سيا م��ن منظومة  اإمن��ا ه��و 
“�سويفت” )نظام التحويات املالية 
وامل��ع��ام��ات ب��ن ال��ب��ن��وك( ك��ون ذلك 
ي��ع��ن��ي ف��و���س��ى اق��ت�����س��ادي��ة ق��د تطيح 

بالرئي�س الرو�سي نف�سه.
ملوقع  حديث  يف  الق�سا�س،  واأ���س��اف 
اأن هناك رزمة  “�سكاي نيوز عربية”، 

الذين يرتدون ماب�س خ�سراء لي�سوا 
الرو�سية،  امل�سلحة  القوات  من  ج��زًءا 
على  ا�ستولت  حملية  ميلي�سيات  ب��ل 

اأ�سلحة من اجلي�س الأوكراين.
اأك���د   ،2014 اأب����ري����ل   17 يف  ل��ك��ن 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��ادمي��ري بوتن 
الرو�سية.  ال����ق����وات  وج������ود  اأخ�������ريا 
بالإ�سافة اإىل ذلك، اأكدت العديد من 
امل�سادر..  مبا يف ذلك و�سائل الإعام 
“الرجال  اأن  ال��رو���س��ي��ة،  ال��ر���س��م��ي��ة 
من  م���زي���ج  ه���م  ال�سغار”  اخل�����س��ر 
اخلا�سة  العمليات  ق��وات  من  عماء 
ال���ق���وات اخلا�سة  وخم��ت��ل��ف وح����دات 
لاأركان  ال��ع��ام��ة  للمديرية  التابعة 

العامة للقوات امل�سلحة الرو�سية.

حراك دويل
دوليا  ح��راك��ا  اأوك��ران��ي��ا  اأزم���ة  وت�سهد 
ن���زع فتيل احلرب  اأج���ل  م��و���س��ع��ا م��ن 

الرئا�سة  اأع���ل���ن���ت  ح���ي���ث  امل��ح��ت��م��ل��ة، 
اأن  الأح�����د  الأول  اأم�������س  ال��ف��رن�����س��ي��ة  
�سيجري  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
املقبلة”  ال�ساعات  “خال  حمادثات 
�سولت�س  اأولف  الأمل��اين  امل�ست�سار  مع 
بايدن  ج����و  الأم�����ريك�����ي  وال���رئ���ي�������س 
الأوكرانية. وقال ق�سر  الأزمة  ب�ساأن 
قد  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  اإن  الإل��ي��زي��ه 
��ا م��ع رئي�سي  ي��ج��ري حم��ادث��ات اأي�����سً
الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون 
دراغ�����ي وكذلك  م���اري���و  والإي����ط����ايل 
ياأتي  اآخ��ري��ن«.  مقربن  “�سركاء  مع 
اأن  الإليزيه  ق�سر  اأعلن  بعدما  ذل��ك 
اّتفقا  والرو�سي  الفرن�سي  الرئي�سن 
الدبلوما�سية”  “تكثيف اجلهود  على 
ك�سفت  ك���م���ا  الأوك�����������راين،  امل���ل���ف  يف 
اأوروب����ا  وال��ت��ع��اون يف  الأم����ن  منظمة 
ملمثليها  طارئا  اجتماعا  �ستعقد  اأنها 
الإثنن يف حماولة لإيجاد  الدائمن 

غزت  حال  اأمريكية  اأوروبية  عقوبات 
رو�سيا �ستكون عواقبها وخيمة، لفتا 
اإىل اأن رو�سيا قوة غري متنا�سقة فهي 
اقت�ساديا  و�سعيفة  ع�سكريا  ق��وي��ة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى، ك��م��ا اأن 
وخ�سائرها  اأرا���س��ي��ه��ا  ق���رب  امل��ع��رك��ة 
يدح�س  ما  وهو  بكثري  اأعلى  �ستكون 
اإمكانية وجود حرب، فما يحدث لي�س 

اإل �سغوط لتحقيق بع�س املكا�سب.
اأوكرانيا،  وعن ا�ستعال الأزمة �سرقي 
وهناك  بجديد  لي�س  الأم���ر  اإن  ق��ال 
خ���روق���ات م�����س��ت��م��رة غ��ري اأن الأزم����ة 
ت�������س���اع���دت م����وؤخ����را وه�����و م����ا يعني 
مل��ي��ن�����س��ك وق�����د يتجه  ف�������س���ل وا�����س����ع 
يف  جديد  اإط���ار  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
و�سعبي  ر�سمي  اأوك����راين  رف�����س  ظ��ل 
�سيقبل  وب��وت��ن   2 مين�سك  ل��ن��ت��ائ��ج 
حت�سم  ل  الأم����ور  اأن  يعلم  ك��ون��ه  بها 

بالتفاقيات.

قتيلن وانفجارات
واأع�����ل�����ن م����راق����ب����و م���ن���ظ���م���ة الأم������ن 
والتعاون يف اأوروبا اأم�س الأول الأحد 
اأكرث  �ساعة   24 خ��ال  �سجلوا  اأن��ه��م 
اإط�����اق  ل���وق���ف  خ�����رق   1500 م����ن 
اأوكراني�ا، هو الأعلى هذا  النار �س���رق 

العام.
وق����ال امل���راق���ب���ون اإن���ه���م ���س��ج��ل��وا بن 
اجلمعة  وم�������س���اء  اخل��م��ي�����س  م�������س���اء 
يف  و975  دونيت�سك  يف  خرقا   591
منطقتان  وهما  امل��ج��اورة،  لوغان�سك 
خا�سعتان جزئيا ل�سيطرة انف�سالين 

مدعومن من مو�سكو.
اأن  ل اخل��روق  واأظهرت خريطة تف�سّ
القتال الأعنف يدور حالياً يف منطقة 
على  لوغان�سك،  غ��رب  �سمال  يف  تقع 
ك��ل��م ج��ن��وب �سرق   20 ُب��ع��د ح����وايل 
ت�سيطر  التي  �سفرودونت�سك  مدينة 

عليها احلكومة.
امل�سركة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق����وة  واأع���ل���ن���ت 
ال�سبت،  الأوك���راين،  للجي�س  التابعة 
اأربعة  اأ�سيب  فيما  قتا  جندين  اأن 
�سرقي  ا�ستهدفهم  اآخ��رون، يف ق�سف 
يوما  ال��و���س��ع  ي��ت��اأج��ج  بينما  ال��ب��اد، 
ب��ع��د الآخ����ر ع��ل��ى احل����دود م��ع رو�سيا 

املجاورة.
من جهة اأخرى، �سقط عدد من قذائف 
الأوكرانية،  الأرا���س��ي  داخ���ل  ال��ه��اون 
من  الأم��ت��ار  مئات  بعد  على  ال�سبت، 
مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراين 
التقى  حيث  مونا�ستري�سكي،  ديني�س 
�سحفين خال جولة قام بها جلبهة 
القتال �سد املتمردين املدعومن من 
رو�سيا، ما اأُجر الوزير على الختباء 

لدى انفجار القذائف.
ال�سرطة  با�سم  املتحدث  ق��ال  ب���دوره، 
اإي����ف����ان  ل���وغ���ان�������س���ك،  ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
“الع�سكرين  اإن  ف��ي��ل��ي��ب��ون��ي��ن��ك��و، 
بن�ساط  ي�����س��ت��خ��دم��ون  الأوك���ران���ي���ن 
اتفاقات  اأ���س��ل��ح��ة حم��ظ��ورة مب��وج��ب 
“الو�سع  اأن  اإىل  م�سرياً  مين�سك”، 
على خطوط التما�س يف لوغان�سك ما 

زال حمتدماً«.

  اأوكرانيا تعلن مقتل جنديني واإ�سابة 12 
•• كييف-رويرتز

يف   12 واأ�سيب  قتا  جندين  اإن  الثاثاء  اأم�س  الأوك���راين  اجلي�س  ق��ال 
اأوكرانيا خال ال�ساعات  ق�سف �سنه انف�ساليون موالون لرو�سيا يف �سرق 
الأربع وال�سرين املا�سية يف اأعلى ح�سيلة لل�سحايا منذ بداية العام، وذلك 
النار. وذكر اجلي�س على �سفحته  اإطاق  انتهاكات وقف  مع تزايد وترية 
النف�ساليون  اأطلقها  لقذيفة  ظرفا   84 �سجل  اأن��ه  في�سبوك  موقع  على 
�سكنية بطول  40 منطقة  ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��ن��ار  ف��ت��ح��وا  اإن��ه��م  ي��ق��ول  ال��ذي��ن 
ال�سريط احلدودي م�ستخدمن املدفعية الثقيلة. ووجهت اأوكرانيا التهام 
كذريعة  ا�ستخدمتها  مو�سكو  اإن  قائلة  العنف،  اأعمال  با�ستثارة  رو�سيا  اإىل 
ما  املنطقة،  اإىل  قواتها  ونقل  اأوكرانيا  �سرق  با�ستقال  ر�سميا  لاعراف 
اأن تكون �سرارة اندلع  اأزمة يخ�سى الغرب من  اأن يعجل بوقوع  من �ساأنه 

حرب كرى يف املنطقة.

  متديد حب�ض رئي�سة بوليفيا املوؤقتة ال�سابقة 
•• الباز-اأ ف ب

اآنييز  جانن  ال�سابقة  املوؤقتة  بوليفيا  رئي�سة  بحب�س  ق�سائي  اأم��ر  ق�سى 
9 �سباط- 2021 وامل�سربة عن الطعام منذ  اآذار-م��ار���س  امل�سجونة منذ 
اأرماندو  القا�سي  اإ���س��اف��ي��ة. وق���ال  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  مل��دة  ف��راي��ر، اح��رازي��ا 
زيبالو�س يف جل�سة ا�ستماع عر النرنت “ميكن املوافقة على طلب متديد 

احلب�س الحتياطي ملدة ثاثة اأ�سهر«.
 2019 وقالت الرئي�سة اليمينية ال�سابقة التي تولت ال�سلطة بن عامي 
“اإنهم يوا�سلون معاقبتي ح�سب رغبة  و2020، يف تغريدة بعد اجلل�سة 
جادي. ق�سية الإرهاب غري موجودة، ومل يثبتوا اأي �سيء منذ اختطايف. 
اأنا بريئة«. واأ�سار القا�سي اإىل اأن “التحقيق جار” واأن الق�سية “معقدة”. 
وا�ستاأنف فريق الدفاع احلكم. وبداأت اآنييز البالغة 54 عاًما والتي تعتر 
ب�سبهة  حماكمتها  ع�سية  الطعام  عن  اإ�سراًبا  �سيا�سية”،  “�سجينة  نف�سها 
اإيفو مورالي�س  الرئي�س ال�سراكي  2019 �سد  انقاب يف  م�ساركتها يف 
ن�سبت   ،2019 ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�سرين   12 يف   .»2019-2006“
يف  فراغ  لوجود  نظراً  لبوليفيا  موؤقتة  رئي�سة  نف�سها  املحافظة  ال�سناتورة 
ال�سلطة ب�سبب ال�ستقالت املتتالية ملورالي�س وخلفائه الد�ستورين: نائب 
الرئي�س ورئي�س جمل�س ال�سيوخ ورئي�س جمل�س النواب. قبل �سهر من هذا 
املتنازع  انتخابه  اإع��ادة  عقب  احتجاجات  موجة  مورالي�س  واج��ه  التاريخ، 

عليها لولية رابعة.

•• عوا�سم-وكاالت

بالأقمار  م��ل��ت��ق��ط��ة  ����س���ور  اأظ����ه����رت 
جديدة  ان��ت�����س��ار  عمليات  ال�سناعية 
لقوات رو�سية ومعدات ع�سكرية على 
اأكدت   ح�سبما  الأوك���ران���ي���ة،  احل����دود 
“ماك�سار”  �سركة  الأح��د  الأول  اأم�س 

الأمريكية لل�سور.
وت��ب��ّن ه���ذه ال�����س��ور اجل���دي���دة التي 
تعر  مركبات  م�سار  الأح��د  التقطت 
وحتيطها  ب��ال��ث��ل��وج  م��غ��ط��اة  ح���ق���ول 

غابات وطرق.

ع�سكري  رو�سي  تدخل  عن  الغربيون 
و�سيك.

واأعلن الإليزيه ليل الأحد الثنن اأن 
بوتن وبايدن “وافقا على مبداأ” اأن 
يلتقيا يف قمة اقرحها ماكرون ولكن 
اإل يف حال  يكون ممكنا عقدها  “لن 

مل ُتقِدم رو�سيا على غزو اأوكرانيا«.
هذه  اأن  الفرن�سية  الرئا�سة  واأ�سافت 
لت�سمل  تو�سيعها  لحقا  �سيتم  القمة 
“جميع الأطراف املعنين” و�ستبحث 
وال����س���ت���ق���رار  “الأمن  م�������س���ائ���ل  يف 
من  اأوروبا”.  يف  ال����س���رات���ي���ج���ي 

ت�ساعد  اأن  م��ن  ال��غ��رب��ي��ون  وي��خ�����س��ى 
اأي��ام عدة على خط  حدة املعارك منذ 
لغزو  لرو�سيا  ذريعة  �سي�سكل  اجلبهة 
جارتها املوالية للغرب بعد اأن ح�سدت 
احل�����دود  ع���ل���ى  ج���ن���دي  األ������ف   150

الأوكرانية.
بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  وواف��ق 
فادميري  الرو�سي  نظريه  لقاء  على 
ب��وت��ن ب��ن��اء ع��ل��ى م��ق��رح نظرييهما 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون �سرط األ 
وهو  اأوكرانيا،  رو�سيا على غزو  ُتقِدم 
موقف مفاجئ ياأتي يف وقت يتحدث 

البيت  با�سم  املتحدثة  ق��ال��ت  جهتها 
اإن  ب���ي���ان  ����س���اك���ي يف  الأب���ي�������س ج����ن 
متابعة  “ملتزمة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الدبلوما�سية حتى اللحظة التي يبداأ 
“الرئي�س  م�سيفة  غزو”،  اأي  فيها 
بايدن وافق من حيث املبداأ على لقاء 
يحدث  مل  اإْن   ... بوتن  الرئي�س  مع 

غزو«.
اأي�سا  م�����س��ت��ع��دون  “نحن  وت���اب���ع���ت 
اإذا  و�سديدة  �سريعة  ع��واق��ب  لفر�س 
اختارت رو�سيا احلرب بدل من ذلك. 
اأن رو�سيا  ي��ب��دو  ال��وق��ت احل���ايل،  ويف 

وا�سع  لهجوم  ال���س��ت��ع��دادات  ت��وا���س��ل 
النطاق على اأوكرانيا قريبا جدا«.

بوتن  ب��ن  القمة  م�سمون  و���س��ُي��ع��ّد 
وب��اي��دن وزي���را اخل��ارج��ي��ة الأمريكي 
�سريغي  وال��رو���س��ي  بلينكن  اأن���ت���وين 
املرتقب  ل��ق��ائ��ه��م��ا  خ����ال  لف������روف 

اخلمي�س، ح�سب ما اأعلن الإليزيه.
وياأتي هذا الإعان من جانب فرن�سا 
واأوكرانيا  رو���س��ي��ا  وا���س��ل��ت  وق���ت  يف 
تبادل التهامات ب�ساأن امل�سوؤولية عن 
املعارك يف �سرق اوكرانيا النف�سايل.
�سباط/ اأوائ����ل  مو�سكو  زي��ارت��ه  ب��ع��د 

ف��راي��ر، ح��ق��ق م��اك��رون ه���ذا الن�سر 
حمادثتن  اإج��رائ��ه  اإث��ر  الدبلوما�سي 
املحادثة  ب���وت���ن. ومت���ت  م���ع  الأح�����د 
م�ساء  وم��اك��رون  ب��وت��ن  ب��ن  الثانية 
الرئي�س  حت������ادث  اأن  ب���ع���د  الأح��������د، 
ال��ف��رن�����س��ي م���ع ن���ظ���ريه الأم����ريك����ي، 
بن  ك��و���س��ي��ط  دوره  ب���ذل���ك  م����وؤك����دا 

القوتن.
يتناق�س  املفاجئ  الإع���ان  ه��ذا  لكّن 
م����ن تدخل  ال���غ���رب���ي���ن  وحت�����ذي�����رات 
و�سيك ملو�سكو يف اأوكرانيا. وكرر وزير 
بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 
“تو�سك  رو���س��ي��ا  اأن  الأح�����د  جم����ددا 

على” غزو اأوكرانيا.
وي��ع��زو ب��وت��ن ان����دلع اأع��م��ال العنف 
هذه اإىل “ال�ستفزازات” الأوكرانية، 
باإجاء  الن��ف�����س��ال��ي��ون  اأم�����ر  ب��ي��ن��م��ا 
القادرين  ال��رج��ال  وتعبئة  امل��دن��ي��ن 

على القتال.
ودف���ع اأم���ر الإج����اء 53 األ���ف مدين 
ث���اث���ة م���اي���ن �سخ�س  اأ����س���ل  م���ن 
اإىل  النف�سالية،  املنطقة  يعي�سون يف 

مو�سكو.  بح�سب  رو�سيا  نحو  امل��غ��ادرة 
اأعِلنت حال الطوارئ يف منطقة  وقد 
الرئي�س  ون����دد  ال��رو���س��ي��ة.  ك��ور���س��ك 
زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�������راين 
ا�ستفزازية”  ب�”نريان  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأط��ل��ق��ه��ا امل��ت��م��ردون امل��دع��وم��ون من 
رو�سيا، داعيا اإىل ا�ستئناف املفاو�سات 
الأمن  منظمة  ب��رع��اي��ة  مو�سكو  م��ع 
والتعاون يف اأوروبا واإىل اإعان “وقف 

فوري لإطاق النار«.
واأفاد م�سوؤولون يف منطقة لوغان�سك 
مدنين  مبقتل  الثنن  النف�سالية 
الأوك����راين  للجي�س  ق�سف  يف  اث��ن��ن 
التحقق منها  اتهامات ل ميكن  وهي 
من م�سادر م�ستقلة. ومت اأي�سا خال 
الت�سال بن بوتن وماكرون التاأكيد 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وق���ف اإط����اق ال��ن��ار فقا 

لاإليزيه.
ومن املقرر اأن يجتمع وزيرا اخلارجية 
الرو�سي �سريغي لفروف والفرن�سي 

جان-اإيف لودريان بح�سب مو�سكو.
كما من املقرر عقد اجتماع ا�ستثنائي 
الث��ن��ن ملنظمة الأم���ن وال��ت��ع��اون يف 

اأوروبا خم�س�س لأوكرانيا.
لغزو  لديها  نية  اأي  مو�سكو  وتنفي 
ب�سمانات  ت��ط��ال��ب  ل��ك��ن��ه��ا  اأوك���ران���ي���ا 
حلف  اإىل  كييف  ان�سمام  ع��دم  بينها 
�سمال الأطل�سي واإنهاء تو�سع احللف 
يرف�سها  مطالب  وهي  حدودها  على 

الغربيون حتى الآن.
باأوكرانيا  املتعلقة  الأزم����ة  وت�سببت 
ت�سعيد  ب��اأ���س��واأ   2021 اأواخ����ر  منذ 
احلرب  م��ن��ذ  اأوروب�����ا  ت�سهده  للتوتر 

الباردة.

خماوف من �سيناريو »العلم الزائف« باأوكرانيا.. نفذته رو�سيا 2014

مو�صكو ح�صدت 150 األف جندي على احلدود الأوكرانية

الأقمار ال�سناعية تظهر عمليات انت�سار جديدة لقوات رو�سية  

اأول دولة عربية توؤيد قرار بوتن.. وتعرتف بلوغان�سك 
•• دم�سق-وكاالت

الثاثاء  اأم�س  املقداد  في�سل  ال�سوري  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
خال منتدى فالداي يف مو�سكو، اأن باده تدعم قرار الرئي�س 
فادميري بوتن العراف بجمهوريتي لوغان�سك ودونيت�سك 

و�ستتعاون معهما.
يقوم  “ما  مو�سكو:  يف  فالداي  منتدى  خال  املقداد  واأ�ساف 
ب��ه ال��غ��رب ���س��د رو���س��ي��ا ح��ال��ي��ا م�سابه مل��ا ق���ام ب��ه ���س��د �سوريا 

خال احلرب الإرهابية«. وتابع: “قوات الحتال الأمريكي 
وامليلي�سيات النف�سالية املدعومة منها توا�سل �سرقة ثروات 
والغرب  املتحدة  ال��ولي��ات  وقمح.  نفط  من  ال�سوري  ال�سعب 
يوا�سان دعم الإره��اب يف �سوريا الأم��ر الذي ي�سكل تهديدا 
الرو�سي  الرئي�س  ووق���ع  وال��ع��امل«.  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة 
مر�سومن  على  الثنن  الأول  اأم�س  م�ساء   بوتن  فادميري 
دونيت�سك  جمهوريتي  با�ستقال  رو�سيا  ب��اع��راف  يق�سيان 
ولوغان�سك ال�سعبيتن عن اأوكرانيا، على خلفية اأزمة ع�سكرية 

ووجه  �سيا�سية م�ستمرة يف منطقة دونبا�س منذ عام 2014. 
الرئي�س الرو�سي القوات امل�سلحة يف باده ب�سمان ال�سام يف 
جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك ال�سعبيتن، اللتن اعرفت 
للتعاون  م��ع��اه��دت��ن  معهما  وع��ق��دت  با�ستقالهما  مو�سكو 
دونيت�سك  اأعلنت   ،2014 م��اي��و   12 يف  اأن���ه  ي��ذك��ر  امل��ت��ب��ادل. 
ولوغان�سك ا�ستقالهما بعدما �سوت معظم �سكان املقاطعتن 
عام  ا�ستفتاء  يف  ال�سرقي  دون��ب��ا���س  ح��و���س  يف  تقعان  اللتن 

ل�سالح النف�سال عن اأوكرانيا.

 ت�سيكيا تتهم رو�سيا 
بارتكاب »عمل عدواين«

•• براغ-وكاالت

انتقد رئي�س الوزراء الت�سيكي بير فيال ب�سدة اعراف رو�سيا بجمهوريتي 
عر  ف��ي��ال  وك��ت��ب  اأوك��ران��ي��ا.  �سرقي  ذات��ي��ا  املعلنتن  ولوهان�سك  دونيت�سك 
للقانون  “انتهاكاً  �سكل  القرار  اأن  الثنن،  الأول  اأم�س  م�ساء  توير  موقع 
اأوكرانيا  الت�سيك تدعم  اأن جمهورية  م�سيفاً  الدويل وهو عمل عدواين”، 
حرة وم�ستقلة وتدعم رداً موحداً لاحتاد الأوروبي على اإجراءات مو�سكو. 
واأ�ساف فيال، “نعلم من تاريخنا اأن مثل هذه اخلطوات املوجهة �سد دولة 
اإىل ق��رار اتخذته  اإ�سارة  اأبداً”، يف  اإىل ال�سام  ت��وؤدي  جم��اورة ذات �سيادة ل 
بريطانيا وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا للتنازل عن ال�سوديت من ت�سيكو�سلوفاكيا 

لأملانيا النازية يف 1938 يف حماولة ل�سر�ساء اأدولف هتلر.

 مو�سكو »م�ستعدة« لعقد 
مفاو�سات مع بلينكن 

•• مو�سكو-اأ ف ب

اأك���دت رو�سيا اأم�����س ال��ث��اث��اء اأن��ه��ا ل 
مفاو�سات  لعقد  “م�ستعدة”  ت���زال 
مع وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين 
يلتقي  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال���ذي  بلينكن 
الرو�سي �سريغي لف��روف يف  نظريه 
جنيف اخلمي�س، بعد اعراف مو�سكو 
مبنطقتن انف�ساليتن مواليتن لها 

يف �سرق اأوكرانيا.
وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  و����س���ّرح���ت 
اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا يف 
يوتيوب،  ُن�سرت على من�سة  تعليقات 
“حتى يف اللحظات الأكرث �سعوبًة... 

نقول: نحن م�ستعّدون لآلية مفاو�سات، لذلك موقفنا بقي نف�سه ل نزال 
فادميري  الرو�سي  الرئي�س  واع��رف  الدبلوما�سي«.  امل�سار  �سلوك  نوؤيد 
ولوغان�سك  دونيت�سك  “جمهوريتي”  با�ستقال  الث��ن��ن  م�ساء  ب��وت��ن 
الرو�سية  ال��ق��وات  واأم���ر  الأوك����راين  ال�سرق  واح���د يف  م��ن ط��رف  املعلنتن 
بدخولهما، متحدًيا الدول الغربية التي متّر عاقاتها مع مو�سكو باأ�سواأ 
اأوك��ران��ي��ا. وقبل وق��ت ق�سري  ال��ب��اردة ب�سبب الو�سع يف  اأزم��ة منذ احل��رب 
من اإع��ان بوتن ق��راره الذي ن��ّددت به كييف والغرب، اأعلن لف��روف اأنه 
رو�سيا  بن  الأزم��ة  فتيل  نزع  ملحاولة  جنيف  يف  اخلمي�س  بلينكن  �سيلتقي 

والدول الغربية.

  ال�سني تدعو اأطراف اأزمة 
اأوكرانيا اإىل �سبط النف�ض 

•• بكني-رويرتز

باأزمة  املعنية  الأط�����راف  جميع  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى  ال�����س��ن  �سفري  دع���ا 
اأفعال قد تزيد التوترات،  اأي  اأوكرانيا اإىل ممار�سة �سبط النف�س وجتنب 
منطقتن  با�ستقال  بوتن  ف��ادمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  اع��رف  بعدما 
اجتماع  خ��ال  مقت�سبة  ت�سريحات  ويف  اأوك��ران��ي��ا.  �سرق  يف  انف�ساليتن 
طارئ ملجل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة بخ�سو�س اأوكرانيا، قال ال�سفري 
ال�سيني ت�سانغ جون اأي�سا اإن بكن ترحب وت�سجع كل جهد من اأجل حل 

دبلوما�سي لاأزمة.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الورد البي�س لل�سيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1094216 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انتظار ح�سن حممد يا�سن  ٪49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماعيل حممد ابل ح�سن اخلاجه  ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يون�س حممد ابل ح�سن اخلاجه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سبان حممود مريزا حممد طاهر �سالك
تعديل اإ�سم جتاري من/ الورد البي�س لل�سيانة العامة ذ.م.م

ALWARD ALABYED GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ فاين لفنج لل�سيانة العامة ذ.م.م

FINE LIVING GENERAL MAINTENANCE L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م 9 80258 علي حممد �سعيد نايع و اخرين اإىل 

اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 4-1  98949 98949 عبداهلل نا�سر  حممد الهول
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليلي فايل للزهور وال�سوكليت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3889845 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ليلي فايل للزهور وال�سوكليت

LILY VALLEY FLORAL BOUTIQUE & CHOCOLATES

اإىل/ ليلى فاىل للزهور و ال�سوكليت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LAILY VALLEY FLORAL BOUTIQUE & CHOCOLATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
لل�سيانة  للخدمات  ال�س�����ادة/ترتيبكو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتنظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4232890 

�سركة   - والتنظيف  لل�سيانة  للخدمات  ترتيبكو  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

TARTEBCO MAINTENANCE & CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ترتيبكو للخدمات للتنظيف و ال�سيانة ذ.م.م
TARTEBCO CLEANING & MAINTENANCE SERVICES L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات مكافحة اآفات ال�سحة العامة  8121003
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فندق كراون بازا جزيرة يا�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2241866 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الدار للفنادق وال�سيافة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الدار العقارية �س م ع

ALDAR PROPERTIES P J S C
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فندق كراون بازا جزيرة يا�س
CROWNE PLAZA HOTEL YAS ISLAND

اإىل/ فندق كراون بازا جزيرة يا�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CROWNE PLAZA HOTEL YASISLAND - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
للجب�س  هاو�س  ال�س�����ادة/جولدن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وجي ار �سي رخ�سة رقم:4244784 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فادى عمر خطاب ٪100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة مبخوت حممد حمد الع�سط املنهاىل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه عبدالرحمن حممد ح�سن ال على

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك :

 فيليبيناز انرا�سونال ترينينج ان�ستيتوت ليمتد
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :

FILIPINAS INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE
بيانات الأولوية : بتاريخ :2022/2/10  املودعة بالرقم : 370400 

باإ�سم : فيليبيناز انرا�سونال ترينينج ان�ستيتوت ليمتد
املوطن : يف دي الطابق االر�سي بناية امل�سرعات مدينة م�سدر، اأبو ظبي الإمارات العربية

  yolly.heramil@gmail.com :املتحدة، هاتف: 0523556228  -امييل ،
�صورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية

 FILIPINAS INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE و�سف العامة : عبارة
كتبت باللغة الجنليزية باللون الخ�سر و ر�سم ادناها �سخ�س يحمل جنمة وادناه كتب

ال�سراطات :
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  فرباير 2022 العدد 13476

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك : �سركة �سنابل بني يا�س للتجارة ذ.م.م

)مهره(  Mahra : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ :2022/2/18  املودعة بالرقم : 371067 

باإ�سم : �سركة �سنابل بني يا�س للتجارة ذ.م.م
املوطن : م�سفح - ايكاد 3 - م�ستودع - �سندوق الريد:9456

  SHAMMAS@BANIYASSPIKE.COM:امييل
�صورة العلمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
والنب  ن�سوي(  )دق��ي��ق  وال�ساغو  ن�سوي(  )م�ستح�سر  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  ال��نب 
ال�سطناعي - الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من النباتات احلبوبية - اخلبز والفطائر املحاة واملعجنات 
واحللويات املخبوزة - املثلوجات املحاة - الع�سل والدب�س - اخلمرية وذرور او دقيق خمرية اخلبازة - امللح 

اخلردل - اخلل - ال�سل�سات )التوابل( البهارات والطيوب - الثلج - يف الفئة 30
و�سف العامة : عبارة عن كلمة باللغتن العربية والجنليزية مهره MAHRA بحروف لتينية

ال�سراطات :
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  فرباير 2022 العدد 13476

ف��ق��دت ال�����س��ي��دة/ ���س��ه��رزاد حم��م��د ح��م��د امل��و���س��ى )ام�����ارات 
اجلن�سية(  �سهادة اأ�سهم �سادرة من �سركة اأبوظبي الوطنية 

للتكافل )تكافل(.
رقم ال�سهادة 226366 - عدد ال�سهم 1223 �سهم  

اأو  اع��اه  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  ال��رج��اء ممن يجدها    
الت�سال على موبايل رقم  0508388389  م�سكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

ُف��ق��دت ال�����س��ي��دة/ ���س��ه��رزاد حم��م��د ح��م��د امل��و���س��ى  )ام����ارات 
اجلن�سية(  �سهادة اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة 

 . ASMAK )لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك
رقم ال�سهادة 173171 - عدد ال�سهم 1200 �سهم

اأو  اع��اه  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  ال��رج��اء ممن يجدها    
الت�سال على موبايل رقم  0508388389  م�سكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

ل��ان�����س��اءات ذ م م(  ال��دول��ي��ة  ���س��رك��ة  )ارك���د �ستار  تعلن 
�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية –اأبوظبي بالرقم: 

ال�سركة ختم  �سكل  تغيري  عن   CN-1187745
اجلديد  اخلتم  يكون  �سوف  باأننا  اجلميع  نعلم  اأن  ون��ود 
هو املعتمد جلميع معاماتنا يف ال�سركة من تاريخ ن�سر 
هذا العان. وعليه فقد مت تغري اخلتم لل�سكل املبن يف 
العان ونوؤكد على عدم العتداد باي م�ستندات او اوراق 

حتوي على اخلتم ال�سابق 
اخلتم القدمي                          اخلتم اجلديد

 

 ن�صر على م�صوؤولية املعلن

تغيري ختم �سركة
العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغربية 

ميغا ماركت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2169706 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  255/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2021/475 مدين جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )604324( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : رويال اند �سن الاين�س للتاأمن )ال�سرق الو�سط( املحدودة �س.م.ب - فرع دبي
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ب���ردب���ي - ����س���ارع ال�����س��ي��خ زاي����د - ب���رج ال�����س��ام 2 - ال�����دور 38 - ���������س.ب:28648 - 

مكاين:2743291474 
املطلوب اإعانهما : 1- حممد ار�ساد لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة ���س.ذ.م.م 2- رفيق احمد عبد 

الغفور  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )604324( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2500/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

مو�سوع الدعوى : يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة التي:قبول الدعوى وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها واعان املدعي 
عليه ب�سورة منها - عزل املدعي عليه من من�سبه كمدير ل�سركة ات�س دي ايه للخدمات الفنية والتنظيف وذلك لخاله ببنود 
عقد التاأ�سي�س وت�سببه يف خ�سارة ال�سركة وع��دم:1- بيان الو�سع املايل لل�سركة واحلركة املالية من تاريخ ال�سراكة وحتى الن 
وبيان الرباح واخل�سائر 2- وعدم ت�سديد املدعي عليه ن�سيبه يف راأ�س مال ال�سركة 3- وعدم بيان املدعي عليه اذا ما كانت هناك 
ارباح من الن�ساط التجاري لل�سركة وبيان اجمايل تلك املبالغ وتاريخ ا�ستحقاقها وامللتزم ب�سدادها منذ تاريخ التاأ�سي�س وحتى 
تاريخه وح�ساب املبالغ املر�سدة يف ذمة املدعي عليه ل�سالح املدعي 4- غلق ال�سركة واخفاء جميع حمتوياتها وترك الدولة الزام 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ه�سام را�سد احمد احلجي الفا�سي

اأبوهيل - ديره - مبنى دار ال�سفية - �سقة M4 - مقابل حمطة مرو ابوهيل اعلى حمات  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - 
ق�سر القبائل

املطلوب اإعانه :  1- �سرار جمعان الزعبي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير �سركة ات�س دي ايه للخدمات الفنية والتنظيف 
�س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/25 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ ه�سام 
را�سد احمد احلجي الفا�سي بعزل املدعي عليه �سرار جمعان الزعبي من ادارة �سركة ات�س دي ايه للخدمات الفنية والتنظيف 
�س.ذ.م.م والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2551/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/317 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
وقدره )1297360( درهم �ساما الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ريتو جويل دهارم بول جوبتا
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة الر�ساء 1 - بناية �سما - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 703 - رقم 

مكاين:1265673893
املطلوب اإعانه : 1- ح�سن عبدالعزيز جا�سم عبداهلل ك�سوانى - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ب��ت��اري��خ:2022/2/10 اخطاركم  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��ان  مو�سوع 
به وق��دره )1197911.20( دره��م خال 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رق���م:188/26 ملك 
مبنطقة ال�سجعة ال�سناعية والعائدة لكم باملزايدة العلنية وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 152 من الائحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  130/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:000022 وال�سادر عن/الي�سار جواد علي 
اجلزازي - اردين اجلن�سية بقيمة )150.000( درهم مائة وخم�سون الف درهم.

طالب التنفيذ : �سركة بركات جولد للمجوهرات �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سبخه - ديره - دبي - �سارع ال�سبخة - مبنى مركز الذهب - �سقة 

الثالث 3
املطلوب اإعانه: 1- الي�سار جواد علي اجلزازي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
( اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة،  به وقدره ) 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70392

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�صر 

 2155/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ماجي�ستيك ات�س اآر كون�سلتن�سي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/علي عبداهلل حممد علي ال�سحي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10165(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70392 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�صر 

 529/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جافيد خان - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مركز امريكا ال�سمالية للخدمات 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )7623( 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�صر 

 56/2022/204 تنفيذ �صرعي 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سيد اظهر اهلل ح�سيني �سيد - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�ساره توفيق �سايف عبدالعزيز 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  م�سلمن.  نف�س  اح���وال   93/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف 
�أيام    7 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن بالن�صر 

 3894/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بيجوى بينا اونيكري�سنا بياى - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نورث امرييكان �سريفي�سز �سنر م.د.م.�س 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 
وقدره )9477.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:3045/2021/305 ا�صتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1976/2018 جتاري كلي ، والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:حممد �سليم طاهر غام ح�سن
عنوانه:امارة دبي - منطقة البيزن�س باي - �سارع العمال - بناية اكزكتيف باي - الطابق 13 - 

�سقة رقم 1301 - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي 
املطلوب اإعانه :  1- رمي المارات لل�سيارات )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(  -  �سفته : اخل�سم 

املدخل
م���و����س���وع الإع�������ان :  ق���د اأ����س���ت���اأن���ف/احل���ك���م ال�������س���ادر ب���ال���دع���وى رق���������م:1976 ل�����س��ن��ة 2018 
ال�ساعة 10.00 �س  املوافق  2022/3/8   بتاريخ:2021/11/17. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70533

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4255/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

ب�سداد مبلغ )3.680.000.00( درهم ثاثة مليون  املدعي عليه  بالزام  با�سدار المر  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بال�سافة اىل  بتاريخ:2018/12/25  الدفع  وامل�ستحق  ال�سيك رقم 42  اماراتي قيمة  الف درهم  و�ستمائة وثمانون 
الفائدة التاخريية بواقع ن�سبة 12٪ من تاريخ ارجتاع ال�سيك لعدم كفاية الر�سيد �سند الدين وحتى تاريخ ال�سداد 

التام على م�سمول المر بالنفاذ املعجل الزام املطلوب �سده المر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة اأف ثري لان�ساءات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع �سارع �سيخ زايد - مبنى بنايه قرقا�س - �سقة 
طابق 1 - مكتب 102 - تامي �سكوير

املطلوب اإعانه :  1- نقولدى باولو -  �سفته : مدعي عليه
اول:بانفاذ  بتاريخ:2021/9/17 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��ان :طلب  مو�سوع 
العقد التجاري املرم بن الطرفن - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3.680.000( درهم 
ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف  القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/6/17 وحتى متام  والفائدة 
ا�ستئناف المر  اتعاب املحاماة ورف�ست املحكمة م��ازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف  ومائتي درهم مقابل 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13476 بتاريخ 2022/2/23 
اعالن حكم بالن�صر        

944/2020/20 جتاري كلي 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- مركز دبي خراء اجلراحة التجميلية ذ.م.م وميثلها مديرها امل�سوؤول/رميون �سمري النخل  
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :احمد �سلطان خليفة بالر�سيد ال�سويدي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك ب�سركة مركز دبي خراء 
اجلراحة التجميلية �س.ذ.م.م  -   وميثله : خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�سي 

ال�سركة املدعي عليها الوىل/مركز د/ املنعقدة بتاريخ  2021/8/29  بحل وت�سفية  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
وذلك  لها  م�سفيا  باجلدول  ال��دور  �ساحب  اخلبري  وتعين  حم��دودة  م�سئولية  ذات  �سركة   - التجميلية  اجلراحة  خ��راء 
مدير  وعلى  التزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  مالها  وح�سر  ال�سركة  ا�سول  كافة  وج��رد  الت�سفية  حكم  ب�سهر  بتكليفه 
ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باموال ال�سركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون 
وتكليف امل�سفي ببيع موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�سيلة البيع يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت 
الت�سفية واخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الديون امل�ستحقة على ال�سركة وحت�سيل حقوقها لدى الغري و�سداد ديونها 
وتوزيع ما يتبقى من اموال على ال�سركاء كل بح�سب ح�سته ، وحددت مبلغ خم�سة ع�سر الف درهم حتت ح�ساب م�ساريف 

واجر امل�سفي كلفت بها املدعي والزمت اخل�سوم املدخلين بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
با�سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�ستئناف خال ثاثن  قابا  حكما مبثابة احل�سوري 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70545

Date 23/ 2/ 2022  Issue No : 13476

Case No. 2155/2021/208 Civil Execution 
Notification by Publication Details

Defendant : MAJESTIC HR CONSULTANCY LLC
Unknown Place of Residency

Plaintiff : MUNA ABDULLA MOHAMMED ALI ALSHEHHI
The Plaintiff file the above mentioned Executive Case against 
you that to keep you obligation to pay the Plaintiff the claimed 
amount of AED 10165 or to be kept in Court's treasury. Therefore, 
the Court will take the executive procedures against you in case 
you failed to abide by the stated decision within 15 days as of the 
date of publishing this notification.

Notification by Publication

70392
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الفجر الريا�ضي

حقق فريق األعاب القوى بنادي الإمارات املراكز الأوىل و 51 
ميدالية متنوعة يف بطولة الدولة الفرقية املقامة بال�سارقة 
لألعاب القوى ، على م�ستوى الأ�سبال والنا�سئن والنا�سئات 
اهلل  عبد  يو�سف  �سعادة  وقام  وال�سيدات،  والرجال  وال�سباب 
البطران رئي�س جمل�س اإدارة النادي وبح�سور وليد حممد 
عبد الكرمي النائب الثاين لرئي�س جمل�س الإدارة والأع�ساء 

ث���اين ���س��امل ال�����س��ح��ي، ج��م��ال اأح��م��د ال��ق��ر���س��ي،  بتكرميهم 
امل��ي��دال��ي��ات على  ه��ذه  وال��ث��ن��اء على جم��ه��وده��م وحتقيقهم 
اأندية الدولة والتي تعك�س العمل الكبري واملجهود  م�ستوى 

املميز لاعبن بقيادة مدربهم هادي حممد كرمي.
من جانبه تقدم يو�سف عبد اهلل البطران رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الإمارات بهذه املنا�سبة بال�سكر وخال�س التهاين جلميع 

بالإ�سراف  م�سيداً   ، بالنادي  القوى  األعاب  ولعبات  لعبي 
واملتابعة من جمال ابراهيم القر�سي ع�سو جمل�س الإدارة 
الفردية واجلماعية مبا حققوه من اجناز  الألعاب  م�سرف 
نادي  من  وجعلت  ال��ن��ادي  ا�سم  من  رفعت  قد  لفته  ونتائج 
الإمارات كيانا ريا�سيا متميزا يف جمال األعاب القوى بف�سل 

مثابرتهم واإخا�سهم ونتائجهم املميزة.

•• اأبوظبي-وام: 

توج الرامي الإماراتي �سيف خليفة 
الثانية  البطولة  بلقب  فطي�س  بن 
ل��رم��اي��ة الأط����ب����اق م���ن الأب�������راج " 
احت���اد  ن��ظ��م��ه��ا  وال���ت���ي  الإ�سكيت" 
اأن حقق  ب��ع��د  ل��ل��رم��اي��ة،  الإم������ارات 
 121 ر�سيد  اخلم�س  جولتها  يف 
كاأ�س  لينال   125 اأ�سل  من  طبقا 

البطولة وامليدالية الذهبية.
وجاء يف املركز الثاين الرامي عبيد 
امليدالية  لينال  ���س��اوي  ب��ن  م�سبح 
الف�سية بعد اأن حقق 109 اأطباق، 
ف��ي��م��ا اح��ت��ل ال���رام���ي ���س��امل اأحمد 
وامليدالية  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ح��م  ب��ن 

الرونزية، بر�سيد 95 طبقا.
و�سمن البطولة الثانية اأقام احتاد 
اأي�����س��ا م��ن��اف�����س��ات خا�سة  ال��رم��اي��ة 
الرامية  ت��وج��ت  ب��ال�����س��ي��دات، ح��ي��ث 
بلقب  ال���ي���ا����س���ي  حم���م���د  ع���ائ�������س���ة 

بطولة رماية الأطباق من احلفرة 
"الراب" لتنال امليدالية الذهبية، 

طبقا،   98 ر�سيد  حققت  اأن  بعد 
الرامية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وج����اءت يف 

فاطمة مبارك حممد بر�سيد 88 
طبقا.

نهاية  ع����ق����ب  ال����ف����ائ����زي����ن  وت��������وج 
املناف�سات خالد �سعيد الكعبي املدير 

ومبارك  ال���رم���اي���ة  لحت����اد  ال��ف��ن��ي 
العن  ن��ادي  مدير  العرياين  �سيف 

للرماية.
من جانبه اأ�ساد خالد �سعيد الكعبي 

ق��دم��ه الاعبن  ال���ذي  ب��امل�����س��ت��وى 
اأن  موؤكدا  وال�سيدات،  الرجال  من 
تو�سيع  ع��ل��ى  دائ��م��ا  يعمل  الحت����اد 
ق��اع��دة ال��ب��ط��ولت م��ن اأج���ل زيادة 
املناف�سة يف اللعبة وجتهيز الاعبن 

ملزيد من البطولت اخلارجية.
نادي  لإدارة  ال�سكر  الكعبي  ووج��ه 
للبطولة،  ا�ست�سافتها  على  العن 
ودعمها امل�ستمر لأن�سطة وبطولت 

وفعاليات الحتاد.
البطولة  .. تنطلق  اآخر  من جانب 
الأط����ب����اق والتي  ل��رم��اي��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
ي���ن���ظ���م���ه���ا احت��������اد ال�����رم�����اي�����ة ي����وم 
اجلمعة املقبل وت�ستمر حتى الأحد 
والرماية  للفرو�سية  العن  بنادي 
بعدها  ي��غ��ادر  اأن  ع��ل��ى  واجل���ول���ف، 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل���ل���رج���ال اإىل 
كاأ�س  بطولة  يف  للم�ساركة  قر�س 
العامل للرماية والتي �ستقام خال 

الفرة من -8 19 مار�س املقبل.
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يختتم اليوم الدور التمهيدي لبطولة كاأ�س دبي الذهبية 2022 والتي 
تقام برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
املالية على ماعب  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دبي  نائب حاكم 
نادي ومنتجع احلبتور بدبي لند و�سوف يت�سمن برنامج اليوم الأربعاء 
فريقي  ب��ن  الأوىل  جتمع  الثانية  املجموعة  مباريات  �سمن  مباراتن 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  بقيادة  الم���ارات 
الثانية  ال�ساعة  اآل مكتوم وتقام عند  ال�سيخة عليا  ام بقيادة  ايه  وفريق 
من بعد ظهر اليوم فيما جتمع املباراة الثانية بن فريق ذئاب دبي كافو 

بقيادة حبتور احلبتور وفريق ابوظبي بقيادة فار�س اليبهوين .
وي�سعى اليوم فريق الإمارات للفوز لي�سيف اىل ر�سيده فوزه الثالث على 
التوايل لينفرد ب�سدارة جمموعته ومن ثم ي�سمن التاأهل اىل الدور قبل 
النهائي مبا�سرة ومينح الاعبن واخليول فر�سة ذهبية للراحة وميلك 
الفريق عنا�سر قوية وان مل ي�سل حتى الآن اإىل التجان�س املطلوب حيث 
ي�سم كل من �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم ولوكا�س 

مونتيفرد وتومي بري�سفورد وكروتو وهم رباعي ل ي�ستهان به .
ويف املقابل فاإن فريق ايه ام بقيادة ال�سيخة عليا اآل مكتوم ومعها الثاثي 
بابلو اوركويزا وبنيامن واليجاندرو ميلك من املهرة والقوة ما ميكنه 
من املناف�سة اإل اأنه افتقد التفاهم والتوفيق خال املباراتن املا�سيتن 
جراحه  ت�سميد  ي��ح��اول  ال��ف��ري��ق  ف���اإن  ول��ذل��ك  خ�سومه  كفة  فرجحت 

وجتميل �سورته بعد اأن فاته قطار الدور قبل النهائي .
اأما املباراة الثانية وموعدها الرابعة ع�سرا فاإنها �سوف جتمع بن فريق 
اأبوظبي وقد جمع كل منهما فوزا واح��دا لذلك  ذئاب دبي كافو وفريق 
اأم�����س احل��اج��ة لها  ال��ي��وم حا�سمة للفريقن وك��ل منهما يف  ف��اإن م��ب��اراة 
املعدة  القرعة  يف  نف�سه  ت�سكن  ثم  وم��ن  جمموعته  يف  موقعة  لتحديد 
املركز  �ساحب  ب�سفته  الفائز  الفريق  يلعب  اأن  املنتظر  من  حبث  �سلفا 
الثاين يف جمموعته مع الفريق �ساحب املركز الثالث يف املجموعة الأوىل 

يوم ال�سبت املقبل .
وفريق ذئاب دبي كافو ي�سم حبتور احلبتور وكوين وكارلو�س وكابيلا 
بينما ي�سم فريق اأبوظبي كل من فار�س اليبهوين ودي كاريل وامادوري 

و�سنتياجو .

اإدارة النادي كرمتهم على اإجنازهم

�سقور الإمارات لألعاب القوى يحققون 51 ميدالية 
يف بطولة الدولة الفرقية املقامة بال�سارقة 

ابن فطي�ض يحرز لقب البطولة الثانية لـ »الإ�سكيت« .. وعائ�سة اليا�سي تتوج بلقب »الرتاب«

الإمارات يلتقي »اإيه اإم« والذئاب تواجه »اأبوظبي« 
يف ختام »متهيدي« كاأ�ض دبي الذهبية 

بلغ العماق الأمريكي جون اإي�سرن الدور الثاين من دورة اأكابولكو املك�سيكية الدولية 
بفوزه على الإ�سباين املخ�سرم فرناندو فردا�سكو 7-5 و6-7 )4-7( و6-7 )3-7( 
���س��اع��ات و13 دقيقة  اإىل ث��اث  اإي�����س��رن )2،08 م(  . واح��ت��اج  يف م��ب��اراة م��اراث��ون��ي��ة 
ثاث  يف  عاما" وال��ث��اين   38" فردا�سكو  على  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  ف���وزه  لتحقيق 

مواجهات.
الريطاين  مع  الثاين  ال��دور  يف  موعدا  عاما   36 العمر  من  البالغ  اإي�سرن  و�سرب 
كامرون نوري ال�ساد�س وبطل دورة ديلراي بيت�س الأمريكية الأحد اأو الأملاين دانيال 

األتماير ال�ساعد من الت�سفيات.
قبل  الأح��د  الأمريكية  دال���س  دورة  اأوبيلكا، بطل  رايلي  الآخ��ر  الأم��ريك��ي  وان�سحب 

اأن  املا�سي وو�سيف بطل دورة ديلراي بيت�س، من الدورة املك�سيكية حيث كان مقررا 
ياقي الإ�سباين رافايل نادال الرابع.

وا�ستفاد دني�س كودل، اخلا�سر املحظوظ، من ان�سحاب مواطنه ليلتقي مع املاتادور يف 
اأول مواجهة بينهما.

وبلغ الدور الثاين اأي�سا الأمريكي الآحر تايلور فريتز ال�سابع بتغلبه على الفرن�سي 
بفوزه  الثامن  بو�ستا  كارينيو  بابلو  الآخ��ر  6-3 و6-3، وال�سباين  اأدري��ان مانارينو 
دو�سان  وال�سربي  و4-6،   2-6 الت�سفيات  من  ال�ساعد  اأوت��ه  اأو�سكار  المل��اين  على 
والأملاين  و5-7،  و6-4   4-6 ك��وردا  �سيبا�ستيان  الأمريكي  على  بتغلبه  ليوفيت�س 

بير غويوفت�سيك بفوزه على الأمريكي براندون ناكا�سيما 6-4 و4-6.

اإي�سرن اإىل الدور الثاين بدورة اأكابولكو
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ل�سيد  دب��ي  بطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  مناف�سات  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ت��ب��داأ 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  ينظمها  والتي   2022 الأ�سماك 
 2022-2021 ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م  وف��ع��ال��ي��ات  اأج��ن��دة  �سمن 

وت�ستمر حتى يوم ال�سبت املقبل.
واأهداف  اإنطاقا من خطط  �سنويا  البطولة  النادي لهذه  تنظيم  وياأتي 
اأفراد  جلميع  �سانحة  فر�س  توفري  على  اإدارت���ه  جمل�س  وحر�س  النادي 
املجتمع ملمار�سة الأن�سطة يف ظروف مثالية وفق �سروط ومعايري تنظيمية 

اجلن�سيات يف  الدولة وخمتلف  اأبناء  الدولة من  ال�سيد يف  ه��واة  لتجمع 
اأجواء جمتمعية تناف�سية وترفيهية.

 165 البحرية عن تخ�سي�س مبلغ  الدويل للريا�سات  نادي دبي  واأعلن 
األف درهم كمجموع جوائز للفائزين يف اجلولة الأوىل بواقع 135 األف 
درهم لأ�سحاب املراكز من الأول وحتى العا�سر يف فئة �سمك الكنعد )كينيغ 
30 األف درهم للفائزين من املركز الأول وحتى الثالث يف  في�س( ومبلغ 

فئة ال�سكل "كوبيا".
الأول  اأم�س   اأول من  ي��وم  الت�سجيل  ب��اب  اأعلن عن فتح  النادي قد  وك��ان 
الثنن عر البوابة الإلكرونية وعر احل�سور ال�سخ�سي ل�ستام اأرقام 

لكل  الت�سجيل  ر�سوم  ودف��ع  البحرية  الو�سيلة  اأوارق  اإب���راز  بعد  امل�ساركة 
م�ساركة.

اأن   كما اأعلن النادي اأن باب امل�ساركة مفتوح للجميع وفق ال�سروط على 
وبالطعم  "الت�ساخيط"  فقط  اجل��ر  هي  لل�سيد  واح��دة  بطريقة  ي�سمح 
احلي ول ي�سمح بال�سباك والأقفا�س واملن�سلة حيث �سيتم اإحت�ساب النتائج 
ح�سب وزن ال�سمكة الواحدة ويف حال الت�ساوي بن امل�ساركات يتم احت�ساب 

الطول بعد التدقيق على ا�ستيفاء ال�سروط ومنها توثيق "الفيديو".
وحددت اللجنة املنظمة مرفاأ ال�سيادين يف جمريا "بي اآند اأو ماريناز-اأم 
�سقيم 2" مكانا ل�ستام امل�ساركات يوميا حتى موعد ختام احلدث ال�سبت 

عدا   ، م�ساء  الثامنة  وحتى  ع�سرا  ال��راب��ع��ة   ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  املقبل 
اليوم اخلتامي واملقرر يوم ال�سبت  القادم الذي �سي�سهد مرا�سم التتويج 
ملطالعة  جمريا  �سواطئ  ل��رواد  الفر�سة  �ستتاح  حيث  م�ساءا  اخلام�سة  يف 

الأ�سماك يف م�سرح خا�س مت تركيبه ل�ستقبال م�ساركات املت�سابقن.
2

ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية جولتن يف بطولة دبي ل�سيد 
الأربعاء  ال��ي��وم  الأوىل  اجل��ول��ة  تبدا  حيث  وال�سكل"  "الكنعد  الأ���س��م��اك 
من  الفرة  يف  الثانية  اجلولة  �ستقام  فيما  القادم  ال�سبت   حتى  وت�ستمر 

املقبل. مار�س   13-9

الأندية  لئحة  اىل  نابويل  ان�سم 
ت��ع��رثت يف املرحلة  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
الدوري  من  والع�سرين  ال�ساد�سة 
الإي�����ط�����ايل ل���ك���رة ال����ق����دم، وذل����ك 
ب��ت��ع��ادل��ه يف ال���رم���ق الأخ�����ري على 
ُيبقي  م���ا   ،1-1 ك��ال��ي��اري  اأر������س 

ميان وحيداً يف ال�سدارة.
املرحلة  يوفنتو�س  افتتح  وبعدما 
على  الدربي  يف  بالتعادل  اجلمعة 
اأر����س���ه م���ع ج����اره ت��وري��ن��و 1-1، 
بالتعادل  ال�����س��ب��ت  م��ي��ان  اك��ت��ف��ى 
غرار  على   2-2 �سالرينيتانا  مع 
م��ع �سيفه فريونا  امل��ت��ع��ادل  روم���ا 
يحقق  اأن  ق��ب��ل  ذات���ه���ا،  بالنتيجة 
املفاجاأة  وف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ���س��ا���س��وول��و 
-1�سفر  اأتالنتا  باإ�سقاط  الأح��د 
-2�سفر  ال���ل���ق���ب  ح���ام���ل  واإن�������ر 
على  لت�سيو  ت��ع��رث  فيما  ت��وال��ي��اً، 

اأر�س اأودينيزي 1-1.
نابويل  م���وع���د  ك�����ان  والث�����ن�����ن، 
تنتهي  اأن  ك��ادت  مباراة  يف  للتعرث 
كانون   22 منذ  الأوىل  بهزميته 
الأول-دي�����س��م��ر ح��ن �سقط على 
يف  �سفر1-  �سبيتي�سا  اأم��ام  اأر�سه 
اأن  قبل  ع�����س��رة،  التا�سعة  امل��رح��ل��ة 

فيكتور  النيجريي  البديل  ينقذه 
اأو�سيمهن بهدف راأ�سي يف الدقيقة 
الرتغايل  من  متريرة  بعد   87

ماريو روي.
�سباليتي  لوت�سانو  امل����درب  ودف���ع 
ال���ك���ث���رية التي  ال���ت���غ���ي���ريات  ث��م��ن 
ا�ستعداداً  ت�سكيلته  على  اأج��راه��ا 
الإ�سباين  ب��ر���س��ل��ون��ة  ل���س��ت�����س��اف��ة 
اخلمي�س يف اإياب امللحق الإق�سائي 
"يوروبا  م�����س��اب��ق��ة  م���ن  ال��ف��ا���س��ل 
ليغ" الذي تعادل الفريق اجلنوبي 

يف ذهابه خارج ملعبه 1-1.
وبعد �سوط اأول اأ�سيب فيه مدافع 
لورنت�سو  دي  ج��وف��اين  ال�سيوف 
احلقيقية  ال��ف��ر���س  ع��ن��ه  وغ���اب���ت 
تاألق  روي  ملاريو  واح��دة  با�ستثناء 
احلار�س األي�سيو كرانيو يف �سدها، 
فاجاأ كالياري �سيفه بهدف رائع يف 
الدقيقة 58 �سجله الأوروغوياين 
غا�ستون برييرو من خارج املنطقة 
ال���زاوي���ة  ب��ت�����س��دي��دة ق��و���س��ي��ة اىل 

اليمنى الأر�سية.
ووجد �سباليتي نف�سه جمراً على 
ت�سكيلته  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ات  اإج�����راء 
والإ�سباين  اأو���س��ي��م��ه��ن  ب��ا���س��راك 

فابيان روي�س واجلزائري اآدم ونا�س 
دفعة واح��دة بحثاً عن العودة اىل 
اللقاء )67(، وقد حتقق له ذلك 
رفع  الذي  اأو�سيمهن  متاأخراً عر 
اأه��داف يف الدوري   7 ر�سيده اىل 

هذا املو�سم.
النيجريي  جنمه  �سباليتي  وه��ن��اأ 
ال����ذي اُت����ِخ����َذ ق����رار اإ����س���راك���ه "يف 
م�سيفاً  الأخرية"،  ال���ل���ح���ظ���ات 

"كانت مباراة معقدة ومل ننجح يف 
ا�ستام زمام الأمور. كان كالياري 
)نقطة  ذل���ك  م���ن  اأك����رث  ي�ستحق 

التعادل(".
وب����ه����ذا ال���ت���ع���ادل ����س���د ف���ري���ق مل 
�سوى  ن��اب��ويل  ع��ل��ى  ال��ف��وز  يحقق 
مواجهة  م��رة واح��دة يف اآخ��ر 24 
يف  �سباليتي  رج���ال  ف�سل  بينهما، 
ال�سدارة،  اىل  مب��ي��ان  ال��ل��ح��اق 

ال��ث��ال��ث بر�سيد  امل��رك��ز  ف��ب��ق��وا يف 
عن  نقطتن  وب��ف��ارق  نقطة   54
وبنف�س  امل��ت�����س��در  "رو�سونريي" 
ع����دد ن���ق���اط اإن�����ر ال���ث���اين ال���ذي 
مي��ل��ك م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة. وم���ن بن 
الأوائ���ل، مل يفز  الع�سرة  الأن��دي��ة 
ال�����س��اب��ع حالياً  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ���س��وى 
التعادل  ك���ان  فيما  اأت��الن��ت��ا،  ���س��د 
بالن�سبة  املرحلة  عنوان  واخل�سارة 

لاأندية الأخرى بدءاً من ميان 
تورينو  اىل  و������س�����وًل  امل���ت�������س���در 

العا�سر.
بر�سلونة  ا����س���ت�������س���اف���ت���ه  وب����ع����د 
اخل��م��ي�����س، ���س��ي��ك��ون ن���اب���ويل اأم���ام 
اخ��ت��ب��اري��ن ���س��اق��ن يف ال����دوري اإذ 
العا�سمة  على  �سيفاً  الأح��د  يحل 
اأن  قبل  ال�ساد�س  لت�سيو  ملواجهة 

ي�ست�سيف ميان بعدها باأ�سبوع.
وعلق �سباليتي لقناة "دازون" على 
ال��ث��اث القادمة،  امل��واج��ه��ات  ه��ذه 
اإث�����ارة  ه���ن���اك  "�ستكون  ب���ال���ق���ول 
مع  نواجههم  اأن  ناأمل  بالتاأكيد. 
لأنهم  ب���دن���ي���اً  ج���اه���زي���ن  لع���ب���ن 
وعلى  ال��غ��ائ��ب��ون  "الاعبون  ه��م 
من  اإن�سينيي"  لورنت�سو  راأ���س��ه��م 
ناأمل  ال���ك���رة.  ع��ل��ى  ي�����س��ت��ح��وذون 
ت�سرفنا".  يف  جميعاً  ي��ك��ون��وا  اأن 
"هذه مباريات عندما تعود  وتابع 
بها  اأن��ت حتلم  اأي���ام طفولتك  اإىل 
بال�سكل  ت��خ��ت��ره��ا  اأن  وع���ل���ي���ك 
باأكملها  ح��ي��اة  ان��ت��ظ��رت  امل��ن��ا���س��ب. 
اإ�سارة  يف  مواجهتهم"،  اأج���ل  م��ن 
بر�سلونة  مب��ك��ان��ة  ف���رق  اىل  م��ن��ه 

وميان وبدرجة اأقل لت�سيو.

ت�صتمر 4 اأيام اعتبارا من اليوم الأربعاء

165 األف درهم جوائز الفائزين يف بطولة دبي ل�سيد الأ�سماك
تناف�ض �صاخن للح�صول على اأعلى وزن لفئتي الكنعد وال�صكل

مرحلة للن�صيان بالن�صبة للكبار   

ان�سمام نابويل اإىل ركب املتعرثين بالدوري الإيطايل 

•• دبي-وام:

لأ�سحاب  وال�سهم  للقو�س  الوطني  منتخبنا  لعب  خور�سيد  غام  اأك��د 
امل�سابقات  انطاق  " قبل  دبي  للم�ساركة يف" مونديال  الهمم جاهزيته 
التمهيدية م�سريا اإىل اأن اكت�ساب اخلرة هدفه الأول هو وجميع زمائه 

يف ظل وجود اأبطال لهم وزنهم واأ�سحاب خرات يف اللعبة.
خمتلفة  م��دار���س  م��ع  "الحتكاك   : ل��ه  ت�سريحات  يف  خور�سيد  ق��ال  و 
�سيكون له املرود الإيجابي على الاعبن واملع�سكر الذي اأقامه املنتخب 
املونديال وفق  اأهدافه ونتطلع لتقدمي كل ما عندنا يف  بال�سارقة حقق 

اخلطة املو�سوعة.

اأن��ه ب��داأ م�سريته لعب رفعات قوة وزام��ل حممد  و ك�سف خور�سيد عن 
تاريخ  يف  ل���اإم���ارات  م��ي��دال��ي��ة  اأول  ���س��اح��ب  ال��ب��ارامل��ب��ي  بطلنا  خمي�س 
يف  اإ�سابته  بعد  وال�سهم  القو�س  اإىل  ليتحول  الباراملبية"  م�ساركاتها 

الكتف.
من ناحية اأخرى ارت�سمت عامات التفاوؤل على وجه فان�سو ايبو مدرب 
للمناف�سة  دب��ي  اإىل  ج��اء  ب���اده  منتخب  اأن  اأك���د  ال���ذي  فرن�سا  منتخب 
الفرن�سي ي�سم  املنتخب  اأن  اإىل  التتويج، م�سريا  اإىل من�سات  والو�سول 
يف �سفوفه 5 لعبن عاملين �سارك 4 منهم يف دورات" باراملبية " 3 يف 
ريو  دورة  يف  الآخر  تواجد  فيما  الن�سخة الأخرية ل�" باراملبية" طوكيو 

دي جانريو.

التتويج  من�سات  اإىل  الو�سول  �سعار  رف��ع  الفرن�سي  "املنتخب  ق��ال:  و 
ويتطلع لتحقيق ميداليتن ملونتن يف دبي خ�سو�سا اأن م�ستواه الذي 

ظهر به خال الفرة املا�سية يوؤهله لذلك".
و �سدد املدرب الفرن�سي على قوة املناف�سة يف " املونديال " يف اأعقاب تواجد 
نخبة من الأبطال، واأن جميع املنتخبات يف قمة جاهزيتها خلو�س حتدي 
دبي. وقال : "املنتخب مل ي�ستطع احل�سول على اأية ميدالية يف الن�سخة 
لذا فهو ميلك   2017 ببكن عام  اأقيمت  التي  العامل  املا�سية لبطولة 

�سغفا كبريا لتحقيق اإجناز".
من جانبها اأكدت �سارلوت بريق�س مدربة منتخب بريطانيا اأن املع�سكر 
التح�سريي الذي اأقامه منتخب بادها ملدة 12 يوما يف دبي ا�ستعدادا 

للم�ساركة يف بطولة العامل حقق اأهدافه، خا�سة يف ظل الأجواء الرائعة 
بدبي.

و قالت: "اختيار دبي لإقامة املع�سكر اخلارجي مل ياأت من فراغ ، لكنه 
البطولة  يف  اإيجابية  نتائج  نحقق  لأن  ونتطلع  طويلة  درا���س��ة  بعد  مت 

وال�ستفادة من املكا�سب التي حققها املع�سكر".
املقايي�س،  بكل  التتويج �سعب  اإىل من�سات  الو�سول  "طريق  اأ�سافت:  و 
يف وجود اأبطال العامل ما يتطلب من جميع امل�ساركن م�ساعفة اجلهد 
اأن  بعد  للبطولة  ا�ستعداداته  اأكمل  ومنتخبنا  ملونة،  ميداليات  حل�سد 
التحدي  ه��ذا  يف  النخبة  مل��ق��ارع��ة  طويلة  مبع�سكرات  جاهزيته  اخ��ت��ر 

العاملي الكبري".

لعبنا خور�سيد :»منتخب القو�ض وال�سهم« جاهز للمونديال و اخلربة الدولية على راأ�ض الأولويات

•• املنامة-وام:

يد�سن "فر�سان الإرادة" من جنوم منتخب الإمارات لأ�سحاب الهمم يف 
"األعاب القوى" م�سوار املناف�سة على امليداليات امللونة، يف الن�سخة الثالثة 
خال  م��ن   ،"2022 "البحرين  الباراملبية  اآ���س��ي��ا  غ��رب  األ��ع��اب  ل���دورة 
باملنامة،  ال��دويل  خليفة  با�ستاد  الأرب��ع��اء   اليوم  تنطلق  التي  املناف�سات 
القوة" غداً اخلمي�س بجامعة بوليتكنك  "رفعات  فيما تنطلق مناف�سات 

مبدينة عي�سى.
ميثل لعبو ولعبات األعاب القوى ورفعات القوة، العمود الفقري ملنتخب 
الإمارات لأ�سحاب الهمم امل�سارك حالياً يف باراملبية غرب اآ�سيا بالبحرين، 
ال��ق��وى، و11 يف  األ��ع��اب  26 يف  37 لع��ب��اً ولع��ب��ة م��ن بينهم  ب��وج��ود 

مناف�سات رفعات القوة.

وي���رز م��ن ب��ن كوكبة جن��وم األ��ع��اب ال��ق��وى ورف��ع��ات ال��ق��وة العديد من 
الأبطال اأ�سحاب الإجنازات الأوملبية اأمثال حممد خمي�س، و�سارة اجلنيبي 
�ساحبة اأول ميدالية اأوملبية ن�سائية يف دورة الألعاب الباراملبية يف ريودي 
جانريو 2016، وت�سم القائمة اأي�ساً اأ�سماء اأخرى مثل مرمي املطرو�سي، 
ومرمي الزيودي، ونورة الكتبي، وذكرى الكتبي، ورا�سد الزيودي، و�سعيد 

املهري، ويحيى البلو�سي، واأحمد املازمي، وبدر احلو�سني.
جاهزية  الإم����ارات،  ملنتخب  القوى  األ��ع��اب  مدربة  خمي�س،  نايلة  واأك���دت 
وقالت  اآ�سيا  غ��رب  يف  امل�ساركة  مل�سوار  اجلنيبي  �سارة  الباراملبية  البطلة 
العام  الثانية يف  اآ�سيا يف ن�سختها  ال�سابقة للجنيبي يف غرب  "امل�ساركة   :
رقما جديدا  ميداليتن وحتقيقها  بح�سدها  خري  فاأل  كانت   ،2019
ل  الإجن�����ازات،  م�ستوى  على  اأف�سل  املرتقبة  امل�ساركة  ت��ك��ون  اأن  ون��اأم��ل 
�سيما واأن املناف�سة احلالية تعد حمطة للم�ساركة الأهم يف دورة الألعاب 

بطولة  يف  بعدها  وم��ن  املقبل،  اأكتوبر  يف  بال�سن  الآ�سيوية  الباراملبية 
العامل".

ب�سكل  م�ست  والدولية،  القارية  للم�ساركات  حت�سرياتنا   "  : اأ�سافت  و 
الكبري  الدعم  نتاأثر حتى خال فرة جائحة كورونا يف ظل  جيد، ومل 
درجة  رف��ع  �ساهم يف  م��ا  ه��و  و  امل�سوؤولن  قبل  م��ن  وال��اع��ب��ات  لاعبن 
وفق  امل�ساركة  تاأتي  اأن  يف  اأملها  عن  معربة  كبري"..  ب�سكل  اجلاهزية 
التطلعات، وح�سد اأكرث من ميدالية يف مناف�سات رمي اجللة، والقر�س، 

والرمح على التوايل.
الكاملة  جاهزيتها  اجلنيبي  ���س��ارة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة،  البطلة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 
اأرقام  حتقيق  اإىل  اأتطلع   "  : وقالت  اآ�سيا،  غ��رب  باراملبية  يف  للم�ساركة 
جديدة يف م�ساركتي الثانية على �سعيد غرب اآ�سيا، واأمتنى اأن يحالفني 

التوفيق و زمائي يف حتقيق الطموحات املرجوة".

باراملبية غرب  "األعاب  للبوت�سيا م�ساركته يف  الإم��ارات  ا�ستهل منتخب  و 
اآ�سيا الثالثة"، بنتائج اإيجابية لاأبطال خالد املرا�سدة، وحمدان الكعبي، 
اأم�س ب�سالة مدينة  املناف�سات  انطاقة  الفا�سي، وذلك خال  ورئي�سة 

عي�سى الريا�سية بالبحرين".
على  بتفوقه  ال��ت��وايل،  على  مواجهتن  يف  الفوز  املرا�سدة  خالد  حقق  و 
7-1، فيما  ال�سويدان  اأحمد  وال�سعودي   ،3-4 الوداعي  �سيد  البحريني 
اأن  قبل   ،2-4 بنتيجة  اأده��م  مناف�سه حممد  على  الكعبي  تغلب حمدان 
يخ�سر يف الثانية اأمام ال�سعودي خالد دعبل 3-4، بدورها حققت رئي�سة 

الفا�سي الفوز يف مواجهة واحدة 4-1 واخل�سارة يف الثانية 4-3.
منتخب  ولع��ب��ات  لعبي  م��ن   6 م�ساركة  البوت�سيا،  مناف�سات  و�سهدت 
ورئي�سة  الكعبي،  وح��م��دان  امل��را���س��دة،  خ��ال��د  القائمة  و�سمت  الإم����ارات 

الفا�سي، و�سالح العليلي، ووليد احلمادي، وعمر الفا�سي.

اليوم.. اأبطال »قوى الإمارات« ين�سدون الذهب يف باراملبية غرب اآ�سيا بالبحرين

•• اأبوظبي - وام:

الفائز  الهوائية  للدراجات  الإم��ارات  �سائق فريق  اأكرمان  با�سكال  اأكد 
اأم�س الأول باملرحلة الثانية من طواف الإم��ارات التي  باملركز الثالث 
بدايتها  يف  �سعبة  كانت  املرحلة  تلك  اأن  كم   176 م�سار  على  اأقيمت 
بفعل الرياح ما فر�س عليه التقدم مع الفريق حلماية مركزه طوال 
�سباق  يف  بقوة  انطلق  ال��ري��اح  اجتياز  بعد  اأن��ه  اإىل  م�سريا   .. ال�سباق 
ال�سرعة اإىل جانب زميله ماك�سيمليانو ريت�سيزي، الذي وفر له الدعم 
للحاق بالدراج الريطاين كافنيديت�س �ساحب املركز الأول اإل اأنه مل 

يتمكن من جتاوزه.
النتيجة بعدما متكنا  با�سكال يف ت�سريحات له :" �سعيد بهذه  و قال 
من اإثبات كفاءتنا اأمام اأبرز الدراجن املتخ�س�سن ب�سباقات ال�سرعة 
يف العامل، الأمر الذي يعزز ثقتنا بقدرتنا على اإحراز الفوز يف �سباقات 
ال�سرعة املتبقية. اأما الآن، فنحن نتطلع اإىل التقدم يف ترتيب الت�سيف 

العام يف الأيام املقبلة".
كان الدراج الأملاين قد ان�سم اإىل �سفوف فريق الإمارات هذا العام ومت 
غافرييا  فريناندو  زميله  ل�ستبدال  الأخ��رية  اللحظات  يف  ا�ستدعاوؤه 
الذي كان م�ساباً بفريو�س كوفيد19- اآنذاك. و منذ ان�سمامه، اأظهر 
املتخ�س�سن  ال��دراج��ن  ق��درات كبرية يف وج��ه مناف�سيه من  اأك��رم��ان 

ب�سباقات ال�سرعة.
الثالثة من ط��واف الإم���ارات والتي تعد  وتقام يف وق��ت لح��ق املرحلة 
حا�سمة يف حتديد ترتيب الت�سنيف العام وتت�سمن �سباقاً �سد الزمن 

على م�سار بطول 9كم انطاقاً وانتهاًء يف عجمان.

با�سكال اأكرمان: اأثبتنا 
كفاءتنا اأمام اأبرز الدراجني 

يف العامل بطواف الإمارات
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2022 بالفوز  ا�ستهل نوفاك ديوكوفيت�س امل�سنف الأول عاملياً مو�سمه يف 
دبي  بطولة  يف  و3-6   3-6 بنتيجة  مو�سيتي  لورينت�سو  الإي��ط��ايل  على 

للتن�س.
ومل تظهر اأي عامات على تراجع امل�ستوى اأو التاأثر الذهني بعد النزاع يف 
اأ�سراليا على الاعب البالغ عمره 34 عاماً وح�سم املباراة ب�سهولة ليعر 

اإىل الدور الثاين.
اأ�سراليا  ي�سارك يف  اإذ مل   2022 الأوىل يف  ديوكوفيت�س مباراته  وخا�س 
ب�سبب قراره  11 يوماً،  ا�ستمر  نزاع  بعد  الباد  بعد ترحيله من  املفتوحة 

بعدم اأخذ تطعيم فريو�س كورونا وال�ستثناء املثري للجدل.
وعاد الاعب ال�سربي اإىل املناف�سات يف اأجواء هادئة يف دبي واأظهر ملاذا 

كان املر�سح الأول للفوز يف اأ�سراليا.
ال�سوط  اإر�سال مو�سيتي يف  ديوكوفيت�س  ك�سر  وبعد حتية اجلماهري 

الرابع من املجموعة الأوىل قبل اأن يح�سمها ل�ساحله.
وك�سر ديوكوفيت�س اإر�سال مناف�سه مبكراً يف املجموعة الثانية ب�سربة 

اأمامية.
فر�س  ع��دة  واأنقذ   2-3 تقدمه  عند  قليًا  ديوكوفيت�س  اأداء  وتراجع 

لك�سر اإر�ساله.
واأنهى الاعب ال�سربي املباراة ب�سربة اأمامية قوية من الفر�سة الأوىل 

العاملي حتى  الت�سنيف  �سدارة  ديوكوفيت�س  يفقد  ورمبا  املواجهة.  حل�سم 
لو فاز باللقب يف دبي، لكن هذا يتوقف على ح�سد الرو�سي 

ال��ل��ق��ب يف بطولة  دان��ي��ي��ل م��ي��دف��ي��دي��ف 

اأكابولكو باملك�سيك.
لكن ديوكوفيت�س، الذي تربع على �سدارة الت�سنيف ملدة 361 اأ�سبوعاً وهو 
رقم قيا�سي، ل يفكر يف ذلك يف الوقت احلايل ويريد فقط و�سع النزاع يف 

اأ�سراليا خلف ظهره.
ديفيز  كاأ�س  نهائيات  ر�سمية منذ  يلعب مباراة  الذي مل  ديوكوفيت�س  وقال 
"مرت فرة طويلة منذ اآخر مباراة يل، ا�ستقبال )اجلماهري( كان مذهًا". 
واأ�ساف "فزت مبجموعتن متتاليتن لذا يجب اأن اأكون را�سياً اإذ مل األعب 

مباراة منذ �سهرين اأو ثاثة".
الإذاعة  هيئة  ديوكوفيت�س  اأبلغ  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 
مناه�ساً  لي�س  اأن���ه  )ب��ي.ب��ي.���س��ي(  الريطانية 
للتطعيم لكنه م�ستعد للغياب عن البطولت 

يف مقابل عدم التطعيم.
و���س��ي��ح�����س��ل دي��وك��وف��ي��ت�����س ع��ل��ى ي����وم راح���ة 
اأو  خت�سانوف  ك��اري��ن  ال��رو���س��ي  م��واج��ه��ة  قبل 

الأ�سرايل األيك�س دي مينو.
وبينما مل يواجه ديوكوفيت�س م�سكلة للعب يف 
اإنديان  بطولة  يف  امل�ساركة  ي�ستطيع  فلن  دبي 
ب�ساأن  اأمريكا  يف  ال�سارمة  القيود  ب�سبب  ويلز 
اأ�ستطيع  لن  الآن  "حتى  وق��ال  التطعيم. 
ماذا  ن��رى  دع��ون��ا  لكن  اللعب. 
تتغري  رمب�����ا  ����س���ي���ح���دث. 
الأ�سابيع  يف  الأم������ور 

القليلة املقبلة".

ملك  ك��اأ���س  م�سابقة  م��ن  النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل  ت��اأه��ل��ه  ال��ه��ال  ح�سم 
 1-2 الن�سر  التقليدي  القدم، وذلك بفوزه على غرميه  ال�سعودية يف كرة 
على ملعب مر�سول بارك يف الريا�س، يف ليلة �سهدت ركات جزاء قاتلة يف 

الدقائق الأخرية ح�سمت هوية املتاأهلن اإىل املربع الذهبي.
تالي�سكا،  اأن��در���س��ون  الرازيلي  طريق  عن   17 الدقيقة  يف  الن�سر  وتقدم 
لكن النيجريي اأوديون اإيغالو �سجل هدف التعادل للهال يف الدقيقة 62، 
من   80 الدقيقة  يف  والتاأهل  الفوز  هدف  وي�سجل  الدو�سري  �سامل  ليعود 

ركلة جزاء.
ويتواجه الهال يف الدور ن�سف النهائي مع جاره ال�سباب الذي فاز بدوره 
ركلة  م��ن  و86   49( جونيور  ك��ارل��و���س  للرازيلي  بهدفن  الأه��ل��ي  على 

جزاء(، مقابل هدف للكرواتي فيليب براداريت�س )60(.
وت��ف��ّوق م��درب ال��ه��ال اجل��دي��د-ال��ق��دمي الأرجنتيني رام���ون دي��ا���س الذي 
ح��ل ب��دل م��ن ال��رت��غ��ايل ل��ي��ون��اردو ج���اردمي امل��ق��ال بعد اخل�����س��ارة القا�سية 
اأمام الأهلي امل�سري برباعية نظيفة يف مباراة حتديد املركز الثالث �سمن 

مونديال الأندية، على مواطنه ميغل اأنخل رو�سو مدرب الن�سر.
وقال ديا�س الذي درب الهال بن 2016 و2018 يف فرة اأوىل "ل نلعب 
بالطريقة املثالية التي اأود اأن يقدمها الهال، لكن الاعبن لديهم اخلرة 
واحلنكة. كانت مباراة �سر وقوة اأمام تكتل دفاعي جيد وانعدام م�ساحات 

ا�ستغلها الاعبون ب�سكل جيد".
وكان احلذر عنوان الدقائق الأوىل من مواجهة الدربي، مع اأف�سلية ن�سبية 
للهال وخ�سو�سا على م�ستوى ال�ستحواذ، قبل اأن يفاجئ تالي�سكا اجلميع 
بت�سجيله هدف التقدم للن�سر يف الدقيقة 17 براأ�سية عجز عبد اهلل معيوف 

عن �سدها، عقب عر�سية مميزة من الكامريوين فن�سان اأبو بكر.
تقدمه  على  للحفاظ  الن�سر  تراجع  و�سط  �سيطرته  لفر�س  الهال  وع��اد 
والعتماد على الهجمات املرتدة، لكن دون ت�سكيل خطورة حقيقية يف ظل 
الأول  ال�سوط  لينتهي  الن�سر ويقظة احلار�س وليد عبد اهلل،  دفاع  �سمود 

بتقدم الن�سر بهدف نظيف.
التعادل  ه��دف  ت�سجيل  بغية  كبري  ه��ايل  ب�سغط  الثاين  ال�سوط  وانطلق 
مبكرا، وهو ما جنح فيه عند الدقيقة 62 عقب عر�سية �سعود عبد احلميد 

التي قابلها اإيغالو براأ�سية اخطاأها احلار�س وليد عبد اهلل.
الفريق  �سفوف  اإىل  انتقاله  منذ  الهال  مع  ليغالو  الرابع  الهدف  وه��ذا 

الأزرق يف فرة النتقالت ال�ستوية.
اللقاء الذي زاد اثارة بت�سجيل الهال هدفه الثاين  اأج��واء  واأ�سعل الهدف 

عن طريق ركلة جزاء جنح �سامل الدو�سري يف تنفيذها يف الدقيقة 80.
وانتقد اأبوبكر قرارات احلكم اجلزائري م�سطفى غربال الذي احت�سب ركلة 
جزاء للهال يف نهاية املباراة "مل نراجع )بعد الهدف الأول( لكن قرارات 

احلكم كانت �سلبية واأثرت على املردود يف املباراة".
وتابع هداف كاأ�س اأمم اإفريقيا الأخرية ممتع�سا من اأداء احلكم "اإذا مل�ست 
امل�سرب ولي�س  اأي لعب خ�سم يحت�سب احلكم ركلة ج��زاء. فلنمار�س كرة 
كرة القدم. كرة القدم كلها احتكاكات. قرار احلكم غرّي وجه املباراة. لول 

الظلم التحكيمي لفزنا يف املباراة رمبا، فقد ح�سلنا على الفر�س".
الأخري  فكاد  النتيجة،  تعديل  حم��اول  الهال  مرمى  نحو  الن�سر  واندفع 
فيها  ت��ب��ادل  ال��ت��ي  ال�سريعة  الهجمات  اإح���دى  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف  ي�سيف 
العار�سة  تكفلت  قوية  كرة  الأول  لي�سدد  ايغالو  مع  الكرة  الدو�سري  �سامل 
بالت�سدي لها بدل من وليد عبداهلل، لينتهي اللقاء بتفوق الهال بهدفن 

مقابل هدف.
وقال الدو�سري املكنى "تورنايدو" بعد ت�سجيله هدف الفوز "هذه �سخ�سية 
املطلوب  بال�سكل  امل��ب��اراة  اأدرن���ا  امل��غ��ل��وب..  خ��روج  مباريات  يف  تظهر  الكبار 

وخطوة بخطوة �سنعود اإىل امل�ستوى الذي نريده".
بعدما  ال��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  م��ب��اري��ات  يف  ع��ام��ًا حا�سماً  اجل���زاء  رك���ات  و�سّكلت 
�ساهمت اأي�سا يف تاأهل الفيحاء، الحتاد وال�سباب، بعد ترجمتها اإىل اأهداف 

يف الدقائق الع�سر الأخرية من زمن املباريات.
وانتزع الحتاد بطاقة العبور لن�سف النهائي ب�سعوبة عقب فوزه يف الرمق 
الأخري على �سيفه التعاون 2-1 على ملعب مدينة امللك عبداهلل الريا�سية 
بريدة. وتقدم التعاون بهدف �سميحان النابت )53(، ورد الحتاد بهديف 
عبد العزيز البي�سي )86( واملغربي عبد الرزاق حمداهلل )90+6 من ركلة 

جزاء(.
 1-2 الباطن  الذي فاز على  الفيحاء  النهائي  و�سيواجه الحت��اد يف ن�سف 

بعد التمديد.
و�سجل للفيحاء املقدوين ال�سمايل الك�سندر ترايكوف�سكي )56(، واليوناين 
ليو�سف  ه��دف  مقابل  ج���زاء(،  ركلة  من   117( تاخت�سيدي�س  بانايوتي�س 

اجلبلي )66 من ركلة جزاء(.

الأرجنتن  م��ن��ت��خ��ب  م��ه��اج��م  ق����ال 
"قد  اإن��ه  اأغ��وي��رو  �سريجيو  ال�سابق 
يف  الوطني  الفريق  م��ع  دوراً  يلعب 
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم يف قطر 
هذا العام"، وذلك بعد اجتماعه مع 
رئي�س الحتاد الأرجنتيني كاوديو 

تابيا.
واأعلن اأغويرو "33 عاماً" اعتزاله 
ب�سبب  الأول  -ك���ان���ون  دي�����س��م��ر  يف 
ال�ستار  ل��ي�����س��دل  ال��ق��ل��ب  يف  م�سكلة 
املاعب  يف  ح���اف���ل���ة  م�������س���رية  ع���ل���ى 
خالها  اأح���رز  ع��ام��اً   18 ا�ستمرت 

اأكرث من 400 هدف.
اإن  ال���ن���ج���م الأرج����ن����ت����ي����ن����ي  وق�������ال 
التفاق  لهذا  النهائية  "التفا�سيل 
�سيتم  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  الحت�������اد  م����ع 
املقبلة"،  الأ�سابيع  العان عنها يف 
م�سيفاً اأنه ياأمل يف ح�سور القرعة 
النهائية لكاأ�س العامل يف اأول اأبريل 

-ني�سان.
وق�������ال اأغ�����وي�����رو ل���و����س���ائ���ل اإع�����ام 
ملعرفة  بحاجة  زلنا  "ما  اأرجنتينية 
�ساأكون  لكنني  ال����دور  ه���ذا  طبيعة 
كاأ�س  يف  امل����ع����اون  ال���ف���ري���ق  ���س��م��ن 

العامل".
بع�س  ق�����س��اء  يف  "اأرغب  واأ����س���اف 
الوقت مع الاعبن. �ساأكون هناك 
تربطني  ال���وط���ن���ي.  ال���ف���ري���ق  م����ع 
اأريد  بالاعبن عاقة طيبة جداً. 
وال�ستمتاع  منهم  ق��ري��ب��اً  اأك���ون  اأن 
معهم. اأريد اأن اأجد طريقة ميكنني 

املنتخب  م�������س���اع���دة  خ���ال���ه���ا  م����ن 
الوطني".

41 ه����دف����اً يف  اأج�����وي�����رو  و����س���ج���ل 
منتخب  مع  خا�سها  مباراة   101
الأرج���ن���ت���ن ال�����ذي ����س���ارك م��ع��ه يف 
ث��اث مرات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات 
بكاأ�س  الفريق  تتويج  دورا يف  ولعب 

اأول  2021 وه���و  اأم��ري��ك��ا يف  ك��وب��ا 
لقب يحرزه املنتخب يف 28 عاما.

وت��اأه��ل��ت الأرج���ن���ت���ن ب��ال��ف��ع��ل دون 
العامل  ك����اأ�����س  ل���ن���ه���ائ���ي���ات  ه���زمي���ة 
يف ق��ط��ر وحت��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين يف 
بفارق  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  ت�سفيات 

اأربع نقاط خلف الرازيل.

اأين�ستاين  اأم����رت  م�ست�سفى  اأع��ل��ن 
القدم  كرة  اأ�سطورة  اأن  باولو  �ساو  يف 
الرازيلية بيليه �سي�سطر اإىل متديد 
اإقامته بامل�سّح حيث اأدخل ملدة ثمانية 
ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي، وذل���ك 

ب�سبب التهاب امل�سالك البولية.
 81 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن  وك����ان بيليه 
عاًما اأدخل امل�ست�سفى يف 13 �سباط-
ف���راي���ر مل��وا���س��ل��ة ال���ع���اج م���ن ورم 
اأيلول-�سبتمر  يف  اكت�سف  القولون 

املا�سي.
بعد ثمانية اأيام من دخوله امل�ست�سفى، 
اأع��ل��ن الأخ����ري اك��ت�����س��اف��ه لل��ت��ه��اب يف 
الفحو�سات  اأث��ن��اء  البولية  امل�سالك 
الروتينية، مما اأدى اإىل متديد فرة 
املن�ساأة  وقالت  بامل�سّح.  بيليه  مكوث 
ال�سحية يف بيان "الظروف ال�سريرية 
من  يخرج  اأن  املتوقع  وم��ن  م�ستقرة 

امل�ست�سفى يف الأيام املقبلة".
اأي��ل��ول- م��ن  ال��رب��اع  بيليه يف  وخ�سع 
جراحية  ل��ع��م��ل��ي��ة  امل��ا���س��ي  ���س��ب��ت��م��ر 
ورم  لإزال���������ة  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ن���ف�������س  يف 
الفحو�سات  خال  املكت�سف  القولون 
الروتينية. مكث بعدها ع�سرة اأيام يف 
يعود  اأن  قبل  امل��رك��زة،  العناية  وح��دة 
قليلة  اأي���ام  بعد  وج��ي��زة  ل��ف��رة  اإليها 

ب�سبب �سعوبات يف التنف�س.
امل�����س��ت�����س��ف��ى مرة  اإىل  ب��ي��ل��ي��ه  واأدخ������ل 

كانون  يف  اأ����س���ب���وع���ن  مل�����دة  اأخ��������رى 
الأول-دي�سمر املا�سي لتلقي العاج 

الكيميائي.
الأ���س��ط��وري رقم  ال��رق��م  كانت �سحة 
ال�سنوات  يف  ه�سة  �سيلي�ساو  يف   10
الأخ�������رية ، م���ع دخ�����ول ال���ع���دي���د من 
ُنقل   ،  2019 ع��ام  يف  امل�ست�سفيات. 
اإىل  ُنقل  امل�ست�سفى يف باري�س ثم  اإىل 

�ساو باولو ب�سبب ح�سوات الكلى.

وعانى بيليه، وا�سمه احلقيقي اإد�سون 
م�ساكل  م��ن  نا�سيمينتو،  دو  اأران��ت�����س 
الأخرية،  ال�سنوات  يف  عديدة  �سحية 
ا خال العام 2019، عندما  خ�سو�سً
ُنقل اإىل امل�ست�سفى يف باري�س، قبل ان 
ح�سوات  ب�سبب  باولو  �ساو  اإىل  ُينقل 

يف الكلى.
و���س��ج��ل ب��ي��ل��ي��ه، ال��اع��ب ال��وح��ي��د يف 
العامل  ب���ك���اأ����س  ف����از  ال�����ذي  ال���ت���اري���خ 

و1962   1958( م������رات  ث�����اث 
92 مباراة  77 هدفا يف  و1970(، 
اعتزاله يف  "�سيلي�ساو" قبل  بقمي�س 
1999 من  1977. وقد اختري يف 
كاأحد  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  قبل 
الع�سرين،  ال��ق��رن  ري��ا���س��ي��ي  اأف�����س��ل 
وبعدها بعام كاأف�سل لعب يف القرن 
نف�سه من قبل الحت��اد ال��دويل لكرة 

القدم )فيفا(.

اأغويرو.. من لعب اإىل م�سوؤول 
بالحتاد الأرجنتيني

متديد ا�ست�سفاء بيليه مب�سّح �ساو باولو

الهالل ال�سعودي يتفوق على الن�سر ديوكوفيت�ض يعود للتن�ض بانت�سار يف دبي
ويبلغ ن�سف نهائي كاأ�ض امللك

اأعرب النجم الرازيلي نيمار عن تطلعه للعب يف الدوري 
الكروية يف  انتهاء م�سريته  الأمريكي للمحرفن مبجرد 

اأوروبا، عو�ساً عن العودة للعب يف باده الرازيل.
وميتد عقد نيمار مع باري�س �سان جريمان الفرن�سي حتى 
 132 خ��ال  ه��دف��اً   91 للفريق  �سجل  اأن  بعد   2025
 2017 ع��ام  قيا�سية  اإليه يف �سفقة  انتقاله  م��ب��اراة، عقب 

قادماً من بر�سلونة الإ�سباين.
وقال نيمار ملدونة "فينومينو�س" ال�سوتية "ل اأعرف ما اإذا 
كنت �ساألعب جمدداً يف الرازيل، لدي بع�س ال�سكوك ب�ساأن 
اللعب  اأح��ب  ح��ق��اً،  اأمريكا  يف  اللعب  "اأود  واأ���س��اف  ذلك". 

هناك ملو�سم واحد على الأقل".
وحت����دث ن��ي��م��ار م���ازح���اً ب�����س��اأن ف���وائ���د ال��ل��ع��ب يف ال����دوري 

الأمريكي حيث يعتر املو�سم الكروي هناك اأق�سر من باقي 
�ساأحظى  ل��ذا   ، اأق�سر  لديهم  "املو�سم  اأوروب���ا  ال��دوري��ات يف 

باأجازة ثاثة اأ�سهر".
ميامي  اإن���ر  اأن  �سابق  وق��ت  يف  �سحافية  ت��ق��اري��ر  وذك���رت 
بيكهام  ديفيد  ال�سابق  الإجن��ل��ي��زي  للنجم  جزئياً  اململوك 

ي�سعى ل�سم نيمار.

نيمار يخطط خلتام م�سواره الُكروي 
يف هذا الدوري



األربعاء   23  فبراير    2022  م   -    العـدد   13476  
 Wednesday    23  February   2022   -  Issue No   13476


