
   

ال�ض�ؤون الإ�ضالمية تبحث التح�ضريات لربنامج 
العلماء �ضي�ف �ضاحب ال�ضم� رئي�س الدولة

•• ابوظبي-الفجر:

باإ�صراف وزارة �صوؤون الرئا�صة ومتابعة من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة بحث �صعادة 
الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�س الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية 
والأوقاف بح�صور مدير عام الهيئة وفريق عمل الربنامج التح�صريي 
والإع��داد لتنفيذ برنامج العلماء �صيوف �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة – حفظه اهلل.   )التفا�صيل �س5(

الإمارات تدين ا�ضتهداف م�ضفاة الريا�س بطائرة م�ضرية
•• اأبوظبي -وام:

ل�صتهداف  ال�صديدين  وا�صتنكارها  اإدانتها  عن  الإم���ارات  دول��ة  اأعربت 
م�صفاة الريا�س يف اململكة العربية ال�صعودية من خالل طائرة م�صرية.

والتعاون  اخلارجية  وزارة  �صادر عن  بيان  الإم���ارات يف  دول��ة  واع��ت��ربت 
ال���دويل اأن ه��ذا الع��ت��داء عمل اإره��اب��ي ج��ب��ان وج��رمي��ة ح��رب تتطلب 
ل��ك��ل م��ا ي��ه��دد اأم���ن و���ص��الم��ة امل��دن��ي��ن وامل�����ص��ال��ح احليوية،  رداً رادع����اً 
وت�صتدعي من املجتمع الدويل دعم الإجراءات والتدابري التي تتخذها 
وامل�صالح  املدنية  الأع��ي��ان  ا�صتهداف  لوقف  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
الوزارة  واع��ت��ربت  واملنطقة.  للمملكة  التهديدات  وردع  الإقت�صادية، 
النفط  واأ���ص��واق  الطاقة  اإم���دادات  وا�صتقرار  ما جرى تهديدا لأم��ن 

العاملية يف وقت يواجه فيه املجتمع الدويل حتديات كبرية.
وجددت الوزارة ت�صامن دولة الإم��ارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
تهديد  كل  واح��د معها �صد  والوقوف يف �صف  الإرهابية،  الهجمات 
يطال اأمنها، ودعم كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�صالمة 
الإمارات  اأم��ن  اأن  البيان  واأك��د  اأرا�صيها.  على  واملقيمن  مواطنيها 
العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�صعودية كل ل يتجزاأ، واأن اأي 

تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديدا لها.

متظاهرون يحت�صدون يف العا�صمة ال�صودانية مطالبن بحكم مدين  

اإميانويل ماكرون مر�صح اجلمهورية اىل المام

�سمح باإر�سال مقاتلني من ال�سرق الأو�سط اإىل اأوكرانيا

ب�تني يتحدث عن حت�لت اإيجابية يف املحادثات مع اأوكرانيا

ت�ضعيد يف اخلرط�م بعد مقتل 3 واإ�ضابة الع�ضرات
•• اخلرطوم-وكاالت:

ق���ت���ل 3 حم���ت���ج���ن ع���ل���ى الأق������ل 
واأ�صيب الع�صرات يف الحتجاجات 
ال�صودانية  العا�صمة  عمت  ال��ت��ي 
اخل�������رط�������وم وع����������دد م������ن امل������دن 
الأخرى، يوم اخلمي�س، للمطالبة 
باحلكم املدين. وا�صتخدمت قوات 
الأمن ال�صودانية الر�صا�س احلي 
بكثافة  ل��ل��دم��وع  امل�����ص��ي��ل  وال���غ���از 

لتفريق املتظاهرين.
اخلرطوم  اأح��ي��اء  معظم  و�صهدت 
عدد  اأغلقت  حيث  ليليا،  ت�صعيدا 
باملتاري�س  الرئي�صية  ال�صوارع  من 
امل�صتعلة،  ال�������ص���ي���ارات  واإط��������ارات 
للتيار  وا������ص�����ع  ان����ق����ط����اع  و�����ص����ط 
الت�صعيد  هذا  وياأتي  الكهربائي. 
اجل���دي���د ب���ال���ت���زام���ن م���ع اإع����الن 
الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي 
حلل  الهادفة  مبادراتهما  توحيد 
منذ  البالد  يف  امل�صتفحلة  الأزم��ة 

اأكرث من 4 اأ�صهر.
 و�صدد كل من حممد ح�صن ولد 
الإفريقي  الحت���اد  مبعوث  ل��ب��ات 
اخلا�س  املبعوث  بريت�س  وفولكر 
لالأمن العام لالأمم املتحدة على 
�صرورة وقف العنف وتهيئة املناخ 
الدولية  اإجن��اح اجلهود  اأج��ل  من 

على  ي���اف��ق  ال�ضني  ب��رمل��ان 
اجلي�س م��ي��زان��ي��ة  زي�����ادة 

•• بكني-وكاالت:

وافق املجل�س الوطني لنواب ال�صعب 
زيادة  على  اجلمعة  اأم�س  ال�صيني 
كبرية يف الإنفاق الع�صكري، وذلك 
النعقاد  ل����دورة  الأخ����ري  ال��ي��وم  يف 
ال�صنوي للمجل�س يف بكن.   ووافق 
اآلف   3 ح���وايل  بح�صور  املجل�س 
احلكومة  �صيا�صات  ع��ل��ى  م��ن��دوب، 
الق��ت�����ص��ادي��ة ع���الوة ع��ل��ى م�صروع 
 % ب�7.1  ك��ب��رية  زي����ادة  يت�صمن 
اأك��رب زي��ادة يف  يف ميزانية اجلي�س، 
يف  �صنوات.   3 يف  الدفاعي  الإنفاق 
اإجمايل  ينمو  اأن  املتوقع  من  حن 

الإنفاق بن�صبة %%3.9 فقط.  
على  ال������ت������ط������ور  ه����������ذا  وي���������اأت���������ي 
القيادة  م���ن  ال���ت���ه���دي���دات  خ��ل��ف��ي��ة 
تايوان  �صد  ال�صن  يف  ال�صيوعية 
ال�صينية  والنزاعات  الدميقراطية 
ع��ل��ى الأرا������ص�����ي م���ع ج���ريان���ه���ا يف 
ب����ح����ري ج����ن����وب ال�������ص���ن و����ص���رق 
ال�صن.   وجدد امل�صوؤولون، خالل 
ت��اأك��ي��د الطموح  امل��وؤمت��ر ال�����ص��ن��وي، 
ال�������ص���ي���ن���ي اجل���ي���و����ص���ي���ا����ص���ي جت���اه 
ال�صيوعية  القيادة  وتعترب  تايوان. 
عن  املنف�صلة  اجلزيرة  اأن  بكن  يف 
1949، جزءاً  الرب الرئي�صي منذ 

من اأرا�صيها.

والإقليمية، واأكدا اأن احلل �صيكون 
باأيدي ال�صودانين اأنف�صهم.

ال�صودان  اأن  لبات من  ول��د  وح��ذر 
ي�صتدعي  مما  خطري  بو�صع  مير 
ت�صريع احلوار، والو�صول اإىل حل 

ير�صي جميع الأطراف.
ع�صوية  اإن  ل����ب����ات  ول������د  وق�������ال 
الإفريقي  الحت�����اد  يف  ال�������ص���ودان 
العودة  ح��ن  اإىل  معلقة  �صتكون 

ل���ل���و����ص���ع ال����د�����ص����ت����وري وامل�������ص���ار 
منذ  ال�صودان  ويعي�س  النتقايل. 
اأكتوبر  م��ن  والع�صرين  اخلام�س 
بعد  حادة  �صيا�صية  اأزمة   2021
الإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا قائد 
اجلي�س عبدالفتاح الربهان والتي 
اأججت موجة من الحتجاجات يف 

ال�صارع.
الأمنية  ال���ص��ط��راب��ات  وانعك�صت 

الأداء  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ا  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
القت�صادي حيث تدهورت العملة 
خالل  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  ال��وط��ن��ي��ة 
اأكرث  وف��ق��دت  املا�صين  اليومن 
من 30 يف املئة من قيمتها، حيث 
جرى تداول الدولر الواحد بنحو 
امل���وازي  ال�����ص��وق  يف  جنيه   600
مقارنة مع نحو 430 جنيها قبل 

اأحداث اأكتوبر.

مل جتد طريقًا دون مواجهة مقاومة من الف�سائل الداعمة للدبيبة

با�ضاغا يعدل عن اإدخال قافلة م�ضلحة اإىل طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  ال����وزراء  لرئي�س  تابعة  م�صلحة  قافلة  حت��رك��ت 
تعاود  اأن  قبل  طرابل�س  �صوب  با�صاغا  فتحي  اجل��دي��د 
البحث عن  فيه  ال��ذي يحاول  الوقت  لياًل، يف  اأدراج��ه��ا 
�صبيل ملمار�صة �صلطته يف العا�صمة على الرغم من رف�س 
رئي�س حكومة الوحدة عبداحلميد الدبيبة التخلي عن 
ال�صلطة. واأدى رئي�س الوزراء فتحي با�صاغا اليمن اأمام 
الربملان قبل اأ�صبوع، وقال يوم الثالثاء، اإنه �صي�صل اإىل 
طرابل�س يف غ�صون يومن متعهداً باأداء مهامه كرئي�س 

للحكومة هناك �صلمياً.
العا�صمة  اإىل  ب��ا���ص��اغ��ا  لإدخ�����ال  حم��اول��ة  اأي  اأن  غ��ري 
له  ال��داع��م��ة  امل�صلحة  الف�صائل  ب��ن  ال��ق��ت��ال  تفجر  ق��د 
وليته  املنتهية  احلكومة  رئي�س  تدعم  اأخ��رى  وف�صائل 
ال���ذي اختري  ال��دب��ي��ب��ة،  وي��ق��ول  ال��دب��ي��ب��ة.  عبد احلميد 
اإنه لن يرتك  قبل عام لرئا�صة حكومة وحدة انتقالية، 

من�صبه اإل بعد اإجراء انتخابات.
وذكرت م�صادر ع�صكرية لوكالة رويرتز اأن قافلة با�صاغا 
حتركت اأم�س من م�صراتة، لكنها مل جتد طريقاً لدخول 
الداعمة  الف�صائل  من  مقاومة  مواجهة  دون  طرابل�س 

للدبيبة. من جهته، قال مكتب با�صاغا اإن القافلة كانت 
اإىل  واإنها ع��ادت  اأمنية ل ت�صعى للدخول يف ح��رب،  قوة 
دولين  اأ���ص��دق��اء  ملطالب  ا�صتجابة  ال�صابقة  قاعدتها 

واإقليمين.
يف �صياق مت�صل، نقلت وكالة رويرتز عن �صاهد عيان كان 
طرابل�س  من  املتجه  الرئي�صي  ال�صاحلي  الطريق  على 
اإىل م�صراتة، اأنه كانت هناك عربات ع�صكرية ومقاتلون 
مرور  حركة  لكن  ال��ط��ري��ق،  على  اأم��اك��ن  يف  يتمركزون 
على  موؤ�صرات  ول  طبيعي  ب�صكل  ت�صري  كانت  ال�صيارات 

حدوث ا�صتباكات.
اإىل ليبيا  يف �صياق مت�صل، قال �صفري الوليات املتحدة 
ريت�صارد نورلند يف تغريدة اأم�س، اإنه حتدث اإىل با�صاغا 
وال�صعي  اليوم  التوتر  لتهدئة  ا�صتعداده  على  به  واأ�صاد 
املفاو�صات  خ��الل  من  احل��ايل  ال�صيا�صي  اخل��الف  حلل 

ولي�س القوة.
وكانت بعثة الأمم املتحدة اخلا�صة بليبيا قد عربت يف 
وقت �صابق اخلمي�س عن القلق اإزاء ما قالت اإنها تقارير 
عن تعبئة القوات وحترك قوافل �صخمة من املجموعات 
التوتر يف طرابل�س  ت�صاعد حدة  اإىل  اأدى  امل�صلحة مما 

وحولها.

ال��ه��ن��د ت��ط��ل��ق ���ض��اروخ��ا 
ب��اخل��ط��اأ ن��ح��� ب��اك�����ض��ت��ان

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأطلق اجلي�س الهندي عن طريق 
اخلطاأ �صاروخا باجتاه باك�صتان، 
الدفاع  وزارة  اأع���ل���ن���ت  ح�����ص��ب��م��ا 
الهندية اجلمعة معربة عن اأ�صف 

بالغ.
وقالت يف بيان اإنه يف اإطار �صيانة 
اإىل  ف��ن��ي  ع��ط��ل  اأدى  روت��ي��ن��ي��ة، 
اإطالق �صاروخ عن طريق اخلطاأ 
يف  و�صقوطه يف منطقة  الرب��ع��اء 
باك�صتان موؤكدة فتح حتقيق على 

م�صتوى عال.

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

مواقــيت ال�صالة
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�إك�سبو يف �أ�سبوع .. �حتفاء عاملي باملر�أة.. 
وجل�سة �أممية لدعم ح�سورها يف قطاع �لأعمال

�أخبار �لإمار�ت

حتديات �قت�سادية .. �لعامل 
يدفع فاتورة �حلرب يف �أوكر�نيا

عربي ودويل

�ليوم كال�سيكو �أبوظبي.. حتت �سعار 
»ل بديل عن �لفوز « للوحدة و�لعني

�لفجر �لريا�سي

فاطمة بنت مبارك: الإمارات ت�ا�ضل ت�ضطري مالمح 
واأركان من�ذجها املتميز يف دعم ومتكني املراأة

•• دبي- وام:

قمة  العام،  الن�صائي  الحت��اد  مع  بالتعاون  للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة  ا�صت�صافت 
رفيعة امل�صتوى حول الهدف اخلام�س من اأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة، 
املعني بتحقيق امل�صاواة بن اجلن�صن جلميع الن�صاء والفتيات، والتي مت تنظيمها يف 

معر�س اإك�صبو 2020 دبي، وذلك تزامناً مع اليوم العاملي للمراأة.
واألقى معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س، كلمة �صمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  رئي�صة الحتاد  بنت مبارك  ال�صيخة فاطمة 
يف  الإمارات"،  "اأم  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة 
افتتاح فعاليات قمة الهدف اخلام�س من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة.

باملتحدثن ،مقدرًة م�صاركتهم الرثية،  ال�صيخة فاطمة بنت مبارك  ورحبت �صمو 
التي حتمل اأهدافاً نبيلة لتوفري الحتياجات الأ�صا�صية لل�صالمة والكرامة وامل�صاواة 
جلميع الب�صر، داعيًة اجلميع ملوا�صلة العمل مًعا من اأجل م�صتقبل م�صتدام ي�صتند 

على املعرفة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا املتقدمة.    )التفا�صيل �س3(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن اجلمعة عن 
حتولت اإيجابية يف املحادثات بن رو�صيا واأوكرانيا، 
اأ�صبوعن من بدء هجوم مو�صكو على جارتها.  بعد 
وقال بوتن لنظريه البيالرو�صي األك�صندر لوكا�صنكو 
خالل لقاء متلفز يف مو�صكو هناك حتّولت اإيجابية 
امل��ف��او���ص��ون م��ن جانبنا.  ب��ه  اأبلغني  اأك��ي��دة، ه��ذا م��ا 
واأفاد باأن املفاو�صات جتري حاليا ب�صكل �صبه يومي 

بن الطرفن.
القومي  الأم���ن  جمل�س  م��ع  اجتماعاً  ب��وت��ن  وع��ق��د 
تقودها  ال��ت��ي  الع�صكرية  العملية  لبحث  ال��رو���ص��ي 

بالده يف اأوكرانيا.
ال�صماح  �صيتم  اأن����ه  الج��ت��م��اع  خ���الل  ب��وت��ن  واأك����د 
للمتطوعن الراغبن بالقتال بالذهاب اإىل اأوكرانيا، 
يف وقت اأكد فيه وزير الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو 
األف متطوع من ال�صرق الأو�صط م�صتعدون   16 اأن 

للقتال يف منطقة دونبا�س النف�صالية يف اأوكرانيا.
بت�صهيل  بوتن  اأم��ر  رو�صية،  اإع��الم  و�صائل  وبح�صب 
اإىل  اإر�صال املقاتلن املتطوعن من ال�صرق الأو�صط 

اأوكرانيا للقتال.
النظام  عّرابي  م��ربرة لأن  اأن هذه اخلطوة  واأ�صاف 
الأوك������راين ال��غ��رب��ي��ن ل ي����درون ح��ت��ى م��ا يفعلون 
اأنحاء العامل  ويجمعون عالنية مرتزقة من جميع 
لإر�صالهم اإىل اأوكرانيا. وكانت اأوكرانيا قد اأعلنت عن 

ت�صكيل فيلق من املتطوعن الأجانب مدمج يف قواتها 
يف  اأرا�صيها.  على  الرو�صية  القوات  ملحاربة  امل�صلحة 
�صياق مت�صل، اأعرب بوتن عن دعمه لقرتاح تقدم 
به �صويغو بنقل اأ�صلحة اإىل النف�صالين يف منطقة 
اأوك���ران���ي���ا. وواف����ق ب��وت��ن ع��ل��ى ت�صليم  دون��ب��ا���س يف 
اإىل  م��وؤخ��راً  عليها  ال�صتيالء  مت  �صاروخية  اأنظمة 

النف�صالين املدعومن من رو�صيا.
الأمريكي  الرئي�س  اإن  قال م�صدر مطلع  ذل��ك،  اإىل 
التجارية  ال��ع��الق��ات  اإن��ه��اء  اإىل  �صيدعو  ب��اي��دن  ج��و 
الر�صوم  لزيادة  الطريق  وميهد  رو�صيا  مع  العادية 

اجلمركية على الواردات الرو�صية.
اإج����راءات  ب��اي��دن �صيعلن  اإن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  وق���ال 
ملوا�صلة حما�صبة رو�صيا على حربها غري املربرة على 
اإن هذا الإعالن �صريكز  اأحد امل�صادر  اأوكرانيا وقال 

على اإلغاء المتيازات التجارية لرو�صيا.
من  ل�صغط  ت�صعيد  اأح����دث  اخل��ط��وة  ه���ذه  ومت��ث��ل 
على  لل�صغط  وحلفائها،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ج��ان��ب 
الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن لإنهاء اأكرب حرب 

يف اأوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.
ه���ذا وو���ص��ع اجل��ي�����س ال��رو���ص��ي اجل��م��ع��ة ه��ج��وم��ه يف 
اوكرانيا وق�صف لأول مرة مدينة دنيربو وا�صتهدف 
م��ط��اري��ن ع�����ص��ك��ري��ن يف غ���رب ال��ب��الد يف ح��ن بداأ 

اخلناق ي�صيق حول العا�صمة كييف.
كانت دنيربو املركز ال�صناعي الواقع على نهر دنيرب 
لرو�صيا  جزئًيا  امل��وايل  اأوكرانيا  �صرق  بن  الفا�صل 

وباقي البالد، هدًفا لغارات اأ�صفرت عن مقتل �صخ�س 
على الأقل وفًقا لل�صلطات املحلية.

اأن��ه يف وقت  واأعلنت خ��دم��ات ال��ط��وارئ الأوك��ران��ي��ة 
غارات  ل��ث��الث  امل��دي��ن��ة  تعر�صت  اجلمعة  م��ن  مبكر 
اأط���ف���ال وم��ب��ن��ى �صكنًيا  ج��وي��ة ا���ص��ت��ه��دف��ت ح�����ص��ان��ة 
حريق.  فيه  اندلع  طابقن  من  لالأحذية  وم�صنعا 

وقتل �صخ�س.

�صتة يف ق�صف  واأ�صيب  اأوكرانيان  قتل جنديان  كما 
على مطار لوت�صك الع�صكري �صمال غرب البالد.

وقال يوري بوهيلياكو امل�صوؤول يف الدارة القليمية 
على تطبيق تلغرام عند ال�صاعة 05،45 )03،45 
ت غ( اط��ل��ق��ت ارب��ع��ة ���ص��واري��خ وف��ق��ا خل��دم��ات��ن��ا من 
لوت�صك  مطار  على  الرو�صي  للجي�س  تابعة  مقاتلة 

الع�صكري.

بوتن يرتاأ�س اجتماًعا مع اأع�صاء جمل�س الأمن عرب رابط فيديو يف الكرملن  )رويرتز(
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•• بريوت-وكاالت:

باإدانة  بلبنان  اخلا�صة  الدولية  املحكمة  قرار  اأن  ال�صنيورة،  فوؤاد  الأ�صبق،  اللبنانية  رئي�س احلكومة  اعترب 
املتهمن ح�صن عني�صي وح�صن مرعي بامل�صاركة يف اغتيال رئي�س احلكومة الأ�صبق رفيق احلريري، يك�صف 

تورط حزب اهلل يف اجلرمية. تاأتي ت�صريحات  ال�صنيورة يف بيان �صادر عن موقعه الر�صمي، اأم�س.
واأ�صاد ال�صنيورة بالقرار ال�صادر عن املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان والذي ق�صى بالإجماع باإدانة املتهمن 
ح�صن ح�صن عني�صي وح�صن حبيب مرعي بجرمية امل�صاركة والتدخل يف جرمية اغتيال رفيق 
احلريري، وذلك بعدما ف�صخت احلكم ال�صادر عن غرفة الدرجة الأوىل يف 18 اأغ�صط�س )اآب( 

بتربئتهما. القا�صي   2020
وقال اإن قرار املحكمة ُي�صوب البو�صلة من جديد ويك�صف تورط حزب اهلل يف اغتيال الرئي�س 
رفيق احلريري، ويف�صح زيف ادعاءات وممار�صات هذا احلزب �صد لبنان واللبنانين، وهو ما 

يحتم على احلزب ت�صليم املجرمن اإىل العدالة دون اأي تاأخري.
ِلُيثِبَت �صحة املوقف الذي اتخذه لبنان يف اعتماد  اأن التطور ياأتي اليوم  واعترب ال�صنيورة 
املحكمة الدولية ملحاكمة املجرمن الذين وقفوا خلف هذه اجلرمية النكراء وحماكمتهم .

الحتجاز بالعا�صمة �صنعاء والواقعة حتت �صيطرة احلوثين ومت نقلهما اإىل العا�صمة املوؤقتة 
عدن ومن ثم اإىل الريا�س. ونقلت وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س(، عن املتحدث الر�صمي با�صم 
وزارة الدفاع العميد تركي املالكي قوله: باأنه امتداداً لل�صراكة املتينة باإطار التعاون الع�صكري 
والتن�صيق الأمني امل�صرتك بن حكومتي اململكة والوليات املتحدة الأمريكية، فقد مت حترير 

فتاتن اأمريكيتن من الحتجاز بالعا�صمة �صنعاء والواقعة حتت �صيطرة احلوثين.
وكذلك  لل�صرعية  املوالية  القيادات  وممتلكات  اأم���وال  نهب  احلوثي  ميلي�صيا  وتوا�صل  ه��ذا 
اإذ ا�صتولت على عدد من املنازل وامل��زارع واملحالت  النازحن يف عدد من املحافظات اليمنية، 

التجارية التي تعود ملكيتها لزعماء قبائل من حمافظة البي�صاء.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع ال�صعودية، اأم�س اجلمعة، حترير مواطنتن اأمريكيتن بعد تقييد حريتهما 
ومت  احلوثين  �صيطرة  حتت  الواقعة  �صنعاء  اليمنية  بالعا�صمة  املعاملة  ل�صوء  وتعري�صهما 

نقلهما اإىل العا�صمة املوؤقتة عدن ومن ثم اإىل الريا�س.
ونقلت وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س(، عن املتحدث الر�صمي با�صم وزارة الدفاع العميد تركي 
املالكي قوله: باأنه امتداداً لل�صراكة املتينة باإطار التعاون الع�صكري والتن�صيق الأمني امل�صرتك 
من  اأمريكيتن  فتاتن  حترير  مت  فقد  الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  اململكة  حكومتي  بن 

احل�ثي ينهب ممتلكات النازحني.. وحترير اأمريكيتني من قب�ضة امللي�ضيات

الحتاد الأوروبي يعلن ت�قف 
الإي��راين الن�وي  مفاو�ضات 

•• فيينا-وكاالت:

م�صوؤول  ب����وري����ل  ج����وزي����ب  ق�����ال 
بالحتاد  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
الأوروبي اأم�س اجلمعة، اإن الن�س 
التفاق  ب��اإح��ي��اء  املتعلق  النهائي 
اإيران  بن   2015 لعام  النووي 
ب�صكل  ال��ع��امل��ي��ة ج��اه��ز  وال���ق���وى 
اأ�صا�صي وعلى الطاولة لكن هناك 
املحادثات  يف  وق��ف��ة  اإىل  ح��اج��ة 

ب�صبب عوامل خارجية.
على  ح�صابه  ع��ل��ى  ب��وري��ل  وك��ت��ب 
�صاأ�صتمر  من�صقا  ب�صفتي  تويرت 
ال���ت���وا����ص���ل مع  ف���ري���ق���ي يف  م����ع 
العمل  خطة  يف  امل�صاركن  جميع 
امل�����ص��رتك��ة ال�����ص��ام��ل��ة وال���ولي���ات 
الو�صع  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  امل���ت���ح���دة 

احلايل والنتهاء من التفاق.
مرحلة  املفاو�صات  بلغت  وبعدما 
املعنيون  واأك����د  ن��ه��ائ��ي��ة  اع��ت��ربت 
بها حتقيق تقدم على رغم تبّقي 
ن��ق��اط ت��ب��اي��ن م����ع����دودة، ب����دا اأن 
ي��واج��ه �صعوبات  ب���داأ  ال��ت��ف��او���س 

اإ�صافية يف الأيام املا�صية.
اإيرانيون  م�صوؤولون  حتدث  فقد 
وا�صنطن  ت���ق���دم  ع���ن  اخل��م��ي�����س 

بطلبات جديدة.
وك���ت���ب وزي�����ر خ���ارج���ي���ة الحت����اد 
ج��وزي��ب ب��وري��ل ع��رب ت��وي��رت ثمة 
مباحثات  يف  وق���ف���ة  اىل  ح���اج���ة 

فيينا، نظرا لعوامل خارجية.

يف ظّل اجلمهورية اخلام�سة
�ضباق الأليزيه: حملة رئا�ضية 

غريبة وغري م�ضب�قة!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

ال��ف��رن�����ص��ي الث��ن��ن ع��ن لئ��ح��ة املر�صحن  ال��د���ص��ت��وري  امل��ج��ل�����س  ك�صف 
املفرو�صة  توقيع   500 على  ح�صلوا  ال��ذي��ن  الرئا�صية  لالنتخابات 
يف  �صي�صاركون  مر�صحا   12 اأن  واأعلن  الرئا�صي.  ال�صباق  يف  للم�صاركة 
بزيادة مر�صح واحد عن  اأي  ن�صاء،  8 رجال و4  بينهم  ال�صتحقاق  هذا 

النتخابات الرئا�صية الأخرية عام 2017. 
املفرو�صة  التوقيعات  جمع  من  البارزين  املر�صحن  جميع  متكن  وق��د 
وهم: الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون، ومر�صحة اليمن اجلمهوري 
ومر�صح  هيدالغو،  اآن  ال�صرتاكي  احل��زب  ومر�صحة  بيكري�س،  فالريي 
فرن�صا املتمردة جان لوك ميلين�صون، ومر�صحة التجمع الوطني مارين 
لوبان، ومر�صح حزب ا�صتعادة فرن�صا اإيريك زمور، ومر�صح حزب اخل�صر 
يانيك جادو، ومر�صح احلزب ال�صيوعي فبيان رو�صيل. واإ�صافة لهوؤلء، 
ل�صال،  وج���ان  دوب��ون-اإي��ن��ي��ان،  نيكول  م��ن  ك��ل  الن��ت��خ��اب��ات  �صيخو�س 

وناتايل اأرتو، وفيليب بوتو.                      )التفا�صيل �س11(
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اأخبـار الإمـارات

»�ضح��ة« ت���ل��ي اأهمي��ة كبي��رة مل��ر�ض�ى الك�ل���ى
الربيتوين،  ال��ك��ل��ى  غ�����ص��ي��ل  اإىل 
التخطيط  اإىل  م�����ص��ط��راً  فل�صت 
امل��واع��ي��د، وق�صيت  ل��وق��ت��ي ح���ول 

وقتاأ ممتعاً.
الكلى  غ�صيل  اأن  بالذكر  اجلدير 
ل�صتبدال  و���ص��ي��ل��ة  ه���و  ال���دم���وي 
با�صتخدام  الكلى  وظ��ائ��ف  بع�س 
اإذ  وت��ن��ظ��ي��ف��ه  ال����دم  لت�صفية  اآل����ة 
مت ���ص��خ ال���دم خ���ارج اجل�����ص��م عرب 
اأنبوب يف وعاء دموي اأو اإبر تو�صع 
فيوريد كبري اإىل اجلهاز حيث يتم 
متريره عرب �صل�صلة من الأنابيب 
تر�صيحها  ي��ت��م  ال���ت���ي  ال��دق��ي��ق��ة 
"جهاز  اأو  ا�صطناعية"  يف"كلية 
غ�صيل" وهذا النوع من الغ�صيل ل 
ويتطلب  املنزل  اإج���راوؤه يف  ميكن 
اأو  للم�صت�صفى  م��ت��ك��ررة  زي�����ارات 
العيادة، يف العادة ت�صل اإىل ثالث 

مرات يف الأ�صبوع .
الربيتوين  ال���ك���ل���ى  غ�����ص��ي��ل  اأم������ا 
فيقدم نهجاً خمتلفاً اإذ يتم اإدخال 
ق�صطرة طرية دائمة اإىل جتويف 
ج�صم  واأع���������ص����اء  ال���غ�������ص���اء  ب����ن 

وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور اأمين 
"�صحة  العمليات يف  املدين مدير 
الكلى  غ�صيل  اإن  الكلى"،  لرعاية 
جديداً  ع��الج��ا  لي�س  ال��ربي��ت��وين 
الوعي  لزيادة  حاجة  هناك  ولكن 
املري�س  به  يقوم  كعالج  بفوائده 
الكلى  غ�����ص��ي��ل  مي��ّك��ن  اإذ  ب��ن��ف�����ص��ه 
ال�����ربي�����ت�����وين الأ�����ص����خ����ا�����س من 
موا�صلة حياتهم العتيادية اأثناء 
ت��ل��ق��ي ال��ع��الج ال����الزم م��ن خالل 
الربيتوين  ال��ك��ل��ى  غ�صيل  اإج����راء 
املري�س نف�صه،  املنزل من قبل  يف 
املخت�صن  اأح������د  مب�������ص���اع���دة  اأو 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  م��ن 
اإىل  م��ت��ك��ررة  زي����ارات  يتطلب  ول 
م��رك��ز ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة وهذا 
ميكن املر�صى من متابعة حياتهم 

والعي�س براحة اأكرب.
الكلى  غ�������ص���ي���ل  اأن  واأ���������ص��������اف 
ال���ربي���ت���وين ي���ع���د ع����الج����اً اأك����رث 
فعالية من حيث التكلفة والنتائج 
امل�صتمر  الكلى  يوفرغ�صيل  لأن���ه 
بالتحكم  ل��ل��م��ر���ص��ى  ي�����ص��م��ح  مم���ا 

الزيارات  ع��دد  وتقليل  للمر�صى 
ميكن  اإذ  ال�صحية  الرعاية  ملراكز 
للمري�س اأن يقوم بعملية الغ�صيل 
مكتبه،  اأو  م���ن���زل���ه  يف  ب��ن��ف�����ص��ه 
وخالل ال�صفر. واأكد الربوفي�صور 
التنفيذي  امل��دي��ر  هولت  �صتيفن 
التزام  ال��ك��ل��ى،  ل��رع��اي��ة  ل�����ص��ح��ة 
ثابت  م�صتوى  بتقدمي  "�صحة" 
من اخلدمات ذات امل�صتوى العاملي 
مع  متا�صياً  وذل���ك  الكلى  ملر�صى 
على  ي��رك��ز  "�صحة" ال����ذي  ن��ه��ج 
"�صحة  ان  او����ص���ح  و  امل���ري�������س. 
الرعاية  ت��وف��ر  الكلى"  ل��رع��اي��ة 
1300 مري�س  ال�صحية لقرابة 
ال��ك��ل��ى جلميع  وت���اأم���ل يف زراع�����ة 
املر�صى الذين يعانون من الف�صل 
قد  امل��ر���ص��ى  بع�س  لكن  ال��ك��ل��وي، 
يكونوا غري ماأهلن �صحياً لعملية 
الزرع اأو قد ل يكون لديهم متربع 
احلالة  ه��ذه  ويف  منه،  كليه  لنقل 
بحاجة  املر�صى  من  الكثري  يبقى 
الكلى  غ�صيل  خ���الل  م��ن  ل��ل��ع��الج 

للبقاء ب�صحة جيدة.

ال���زائ���دة يف اجل�صم،  ال�����ص��وائ��ل  يف 
اأكرب  ب�صهولة  اأمالحالدم  وبع�س 
القلب  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ط  تقليل  م��ع 

والأوعية الدموية.
اأنه  املدين  اأمين  الدكتور  واأو�صح 
والتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ����الل  م���ن 
غ�صيل  ف���اإن  للمر�صى  املنا�صبن 
اآمناً  الكلى الربيتوين يعد بدياًل 
تهدف  اإذ  ال��ك��ل��ى،  لغ�صيل  وف��ع��اًل 
لتح�صن  الكلى"  لرعاية  "�صحة 
ن��وع��ي��ة ح��ي��اة امل��ر���ص��ى م��ن خالل 
ت���ق���دمي ع���الج���ات مي��ك��ن دجمها 
حياتهم  يف  اأك����������رب  ب�������ص���ه���ول���ة 

اليومية.
ع��ن مم��ي��زات غ�صيل  ويف ح��دي��ث��ه 
ال���ك���ل���ى ال����ربي����ت����وين ق������ال م���اك 
الكلى:  م���ر����ص���ى  اأح������د  ت���وم���ا����س 
اإ�صابتي  ت�صخي�س  مت  "عندما 
الذهاب  علَيّ  ك��ان  كلوي،  مبر�س 
اإىل العيادة اأكرث من ثالث مرات 
يف الأ�صبوع، وق�صاء �صاعات هناك 
دمي،  بت�صفية  الآل���ة  تقوم  بينما 
النتقال  ق���رار  ات��خ��اذ  بعد  والآن 

•• اأبوظبي-وام: 

اأب��وظ��ب��ي للخدمات  ���ص��رك��ة  ت���ويل 
كبرية  اأهمية  "�صحة"  ال�صحية 
ملر�صى الكلى وحتر�س على توفري 
رعاية �صحية عالية امل�صتوى لهم، 
با�صتخدام اأحدث التقنيات واأف�صل 

الو�صائل والطرق العالجية.
لتقدمي  ا�صرتاتيجيتها  اإط��ار  ويف 
تقدم  للمر�صى  متكاملة  رع��اي��ة 
اإحدى  الكلى"  ل��رع��اي��ة  "�صحة 
خدمات  "�صحة"  �صركة  من�صاآت 
�صريرية عالية امل�صتوى من خالل 
ثالثة مراكز متخ�ص�صة وجمهزة 
ب���اأح���دث الأج���ه���زة وال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
مواقع مهمة، و 10 عيادات داخل 
يف  املنت�صرة  "�صحة"  م�صت�صفيات 

جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
مر�صى  "�صحة"  ���ص��رك��ة  وت��وع��ي 
الكلى  غ�����ص��ي��ل  ب���ف���وائ���د  ال���ك���ل���ى 
بغ�صيل  م����ق����ارن����ة  ال�����ربي�����ت�����وين 
الغ�صيل  ميتاز  اإذ  ال��دم��وي  الكلى 
الربيتوين بتح�صن نوعية احلياة 

عرب  البطن  م��ن  ال�صفلي  اجل���زء 
اإجراء جراحي ب�صيط.

غ�صيل  اأ�صكال  من  نوعان  وهناك 
الأول  امل��ت��اح��ة،  ال��ربي��ت��وين  الكلى 
ال�صفاقي  ال���ك���ل���ى  "غ�صيل  ه����و 
يدوي  خيار  امل�صتمروهو  املتنقل 
ب�����دون اآل�����ة ي��ت��م اإج���������راوؤه اأث���ن���اء 
لأن�صطته  امل����ري���������س  مم����ار�����ص����ة 
العادية والثاين هو"غ�صيل الكلى 

الغ�صيل  ���ص��ائ��ل  وب�����ص��خ  الإن�����ص��ان 
املخلفات  متر  التجويف  ه��ذا  اإىل 
وبعد  ال�����ص��ائ��ل  اإىل  اجل�����ص��م  م���ن 
ال�صائل  �صحب  ي��ت��م  ���ص��اع��ات  ع���دة 
امل��خ��ل��ف��ات ويبدل  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي 
يدخل  ح��ي��ث  ج��دي��د  اآخ���ر  ب�صائل 
���ص��ائ��ل ال��غ�����ص��ي��ل ال���ربي���ت���وين اإىل 
ال��ت��ج��وي��ف ال��ربي��ت��وين ث��م يخرج 
يف  و�صعها  يتم  ق�صطرة  عرب  منه 

ي�صتخدم  الذي  الآيل،  الربيتوين 
�صائل  ل��ت��و���ص��ي��ل   cycler اآل�����ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��ف ث���م ت�����ص��ري��ف��ه، وع����ادة 
م��ا ي��ت��م ذل���ك يف ال��ل��ي��ل اأث��ن��اء نوم 
املري�س. ويقدم الفريق الكخت�س 
"العالج  الكلى  "�صحة لرعاية  يف 
املنا�صب للمري�س وين�صح بغ�صيل 
الكلى الربيتوين باعتباره عالجاً 

جيداً واأف�صل للج�صم.

ال�ضحة جتري 332,599 فح�ضا ك�ضفت عن 382 اإ�ضابة 
جديدة بفريو�س ك�رونا و1,093 حالة �ضفاء 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطن   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�صاعات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�صا   332،599 اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  املا�صية على   24 ال� 
والفح�س يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س  تقنيات 
عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  الدولة 
382 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 

وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�صجلة 884،736 حالة.   واأعلنت الوزارة عدم ت�صجيل 
الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية،  �صاعة   24 ال���  خ��الل  وف��اة  اأي حالة 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   2،302 ال��دول��ة  يف 
متنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
بالتباعد الجتماعي  بالتعليمات واللتزام  مع اجلهات ال�صحية والتقيد 
�صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع. واأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،093 حالة 
جديدة مل�صابن بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من 

امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 849،123 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 12,798 جرعة من 
لقاح ك�فيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   12،798 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعات   24،306،708 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 245.76 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد- 19" و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س " كوفيد19- ".

م�ؤ�ض�ضة تنظيم ال�ضناعة الأمنية ت�ضارك 
يف معر�س القمة ال�ضرطية 

•• دبي -وام:

ت�صارك موؤ�ص�صة تنظيم ال�صناعة الأمنية للمرة الأوىل يف معر�س القمة ال�صرطية 
ال�صرطة وجهات  اأجهزة  الأو�صط لإع��داد  ال�صرق  الأول من نوعه يف منطقة  وهو 
اإنفاذ القانون للتحديات ال�صرطية النا�صئة، و يقام من 14 اإىل 17 مار�س اجلاري 
يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�صبو 2020 دبي. تاأتي م�صاركة املوؤ�ص�صة بهدف تبادل 
اخلربات يف املجال الأمني مع خمتلف اجلهات الأمنية املحلية والدولية ، وتعر�س 
التي  والإج����راءات  الطرق  وكيفية  الأمنية  الأنظمة  اأح��دث  من�صتها  يف  املوؤ�ص�صة 
ت�صاعد على احلد من اجلرمية. يعد احلدث مبثابة من�صة رفيعة امل�صتوى لأجهزة 
اإنفاذ القانون من اأجل التعاون وتبادل الأفكار حول اأحدث احللول املطلوبة لتعزيز 
ال�صالمة العامة والأمن يف مواجهة التهديدات املتزايدة واملتعّددة، مبا فيها منو 

ال�صبكات الإجرامية الدولية واجلرائم الإلكرتونية عرب احلدود.

من�ض�ر بن زايد يعزي علي بن 
�ضبت اخلييلي يف وفاة زوجته

•• العني-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  قدم 
وزير �صوؤون الرئا�صة واجب العزاء اأم�س اإىل علي حممد بن �صبت اخلييلي 
يف وفاة املغفور لها زوجته، وذلك خالل الزيارة التي قام بها �صموه ملنزله 

مبنطقة رماح يف العن.
ومبارك  وحممد  وه��ادف  م�صلم  الفقيدة  اأبناء  اىل  العزاء  �صموه  قدم  كما 
و�صيف وجابر، واأعرب �صموه عن �صادق تعازيه وخال�س موا�صاته، داعيا اهلل 
ي�صكنها ف�صيح جناته  واأن  بوا�صع رحمته  الفقيدة  اأن يتغمد  القدير  العلي 

واأن يلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان.

وفد الأر�ضيف واملكتبة ال�طنية يزور الأر�ضيف الإ�ضرائيلي.. ويبحثان مد ج�ض�ر التعاون
•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد الأر�صيف واملكتبة الوطنية برئا�صة �صعادة عبد 
زيارته  ب��الإن��اب��ة خ��الل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اآل علي  م��اج��د  اهلل 
والتوثيق  الأر���ص��ف��ة  اأ�صاليب  على  الإ�صرائيلي  الأر���ص��ي��ف 
التي ي�صتخدمها يف جمع  والفهر�صة، والتقنيات املتطورة 
الوثائق وحفظها ومعاجلتها واإتاحتها واأهم املعايري التي 
الوثائق  حفظ  بخ�صو�س  الإ�صرائيلي  الأر�صيف  يتخذها 

و�صريتها والإفراج عنها.
وب��ح��ث وف���د الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ع الأر�صيف 
اخلربات،  ت��ب��ادل  �صعيد  على  ال��ت��ع��اون  �صبل  الإ�صرائيلي 
وال�صتفادة من التجارب الناجحة، واإمكانية تبادل الوثائق 
التقنيات املتطورة والأ�صاليب  التاريخية، وال�صتفادة من 
الوثائق  الأر�صيفية وحفظ  املهام  اأداء  املجدية واملتبعة يف 

وال�صجالت التاريخية ب�صكلها التقليدي والرقمي.
الأر�صيف  اإدارة  على  القائمن  بالإنابة  العام  املدير  ودع��ا 
الإ�صرائيلي لزيارة دولة الإمارات وامل�صاركة يف كوجنر�س 
املجل�س الدويل لالأر�صيف الذي ت�صت�صيفه اأبوظبي كاأكرب 
�صعار  2023م، حت��ت  اأك��ت��وب��ر  ع��امل��ي يف  اأر���ص��ي��ف��ي  ح���دث 

املعرفة".  جمتمعات  "متكن 
الذي  الدور احليوي  �صي�صتعر�س  الكوجنر�س  اأن  واأو�صح 
ال��ق��رن احلادي  الأر���ص��ي��ف يف جمتمع  خ��دم��ات  ب��ه  ت�صهم 
للجهود  ال�صطناعي  الذكاء  دع��م  خ��الل  من  والع�صرين 
املقومات  م��ن  بو�صفها  امل�صتدامة  وامل��ع��رف��ة  الأر�صيفية، 
الأ�صا�صية للتنمية امل�صتدامة، وحماية الأدلة يف الأر�صيفات 
ت��واج��ه��ه��ا م���ن و���ص��ائ��ل التوا�صل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 

الجتماعي.
واأكد اأن الأر�صيف واملكتبة الوطنية والأر�صيف الإ�صرائيلي 

الأر�صيفية  امل����واد  ج��م��ع  ع��ن  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��م��ا  ي��ل��ت��ق��ي��ان يف 
واإتاحتها  القادمة،  لالأجيال  وحفظها  ال��دول��ة  ملوؤ�ص�صات 
التاريخ.    ب��درا���ص��ة  وامل��ه��ت��م��ن  والأك���ادمي���ي���ن  ل��ل��ب��اح��ث��ن 
واأطلع �صعادة املدير العام بالإنابة القائمن على الأر�صيف 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى اأداء الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
الإمارات،  داخل  والر�صمية  احلكومية  الأر�صيفات  تنظيم 
وعلى اخلدمات اجلليلة التي يقدمها للباحثن يف تاريخ 

الإمارات ومنطقة اخلليج.
الأر�صيف  ع���ن  م��ف�����ص��ل  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال���وف���د  وا���ص��ت��م��ع 
الأر�صيفية  امل��واد  جمع  �صعيد  على  ومهامه  الإ�صرائيلي 
وحفظها  ومعاجلتها  الإ�صرائيلية،  املوؤ�ص�صات  جميع  من 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، وم��ا ل��ه��ذه ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي يحر�صون 
�صعيد  وعلى  واإداري����ة،  قانونية  اأهمية  م��ن  حفظها  على 

ال�صتفادة منها يف توثيق البحث العلمي. 

زايد العليا ووزارة ال�ضباب امل�ضرية تعلنان نتائج تطبيق ج�ض�ر الأمل 2021 يف م�ضر
•• اأبوظبي -وام:

العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  ام�س  اأعلنت 
و"القاب�صة"  ال��ه��م��م  لأ����ص���ح���اب 
ا�صتثمارية  ����ص���رك���ة   ،  ADQ
قاب�صة يف اإمارة اأبوظبي، عن حجم 
الإجناز للعام 2021 من برنامج 
اإىل  يهدف  الأمل" الذي  "ج�صور 
ع��ل��ى مدى  م����رك����زاً   60 ت��ط��وي��ر 
ثالثة اأعوام يف قرى م�صرية عدة 
توفر من خاللها خدمات متكاملة 

وبلغ  م�������ص���ري���ة،  حم���اف���ظ���ة   12
امل�صتفيدين  الهمم  اأ���ص��ح��اب  ع��دد 
3153 �صاحب هّمة، كما �صاهمت 
امل�صرية  والريا�صة  ال�صباب  وزارة 
ب��دع��م ال��ربن��ام��ج يف ا���ص��ت��ح��داث 9 
وظ��ائ��ف ج��دي��دة يف ك��ل م��رك��ز من 
تاأهيلها  اإع���ادة  التي ج��رى  امل��راك��ز 
منهم  م���وظ���ف���اً،   175 ب���اإج���م���ايل 
خا�صة  ت��رب��ي��ة  اخ�����ص��ائ��ي   100
و40  ن��ف�����ص��ي��ا،  اخ�����ص��ائ��ي��ا  و15   ،
اإداري����ا، و20 م��دي��را، اإ���ص��اف��ة اإىل 

الهمم  اأ����ص���ح���اب  ل���دع���م ومت���ك���ن 
اخلا�صة  ال����ق����درات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ال��ه��م��م يف م�صر،  اأ���ص��ح��اب  ل��دع��م 
ال�صباب  وزارة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
وال���ري���ا����ص���ة امل�������ص���ري���ة، يف اإط�����ار 
م�صاركة الإمارات ممثلة باملوؤ�ص�صة 
"حياة  اإح��دى مرتكزات مبادرة  يف 
حم���اور  ���ص��م��ن  وذل�����ك  كرمية" ، 
ت�صتهدف  التي  الإن�صانية  التنمية 

كافة فئات املجتمع.
ومت اإع����ادة ت��اأه��ي��ل 20 م��رك��زاً يف 

برنامج  ويقدم   . متطوعاً   152
توعوية  برامج  الأمل"،  "ج�صور 
الهمم  اأموراأ�صحاب  واأولياء  لأ�صر 
تطويرها،  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ب��امل��راك��ز 
وتهدف اإىل تنمية مهاراتهم حول 

كيفية التعامل مع اأبنائهم.
العاملن  م��ن  ف��ري��ق  �صيقوم  ك��م��ا 
الج��ت��م��اع��ي��ن والخ�����ص��ائ��ي��ن يف 
عمل  ور����س  بتنظيم  النطق  ع��الج 
لتحديد �صعوبات التعلم والعقبات 
وذلك  تواجههم،  التي  والتحديات 

التخ�ص�صية  باملهارات  لتزويدهم 
اإ�صافة  ع��ل��ي��ه��ا،  للتغلب  ال���الزم���ة 
اإىل تنفيذ برامج م�صممة لتوفري 
والجتماعي.  ال��ن��ف�����ص��ي  ال���دع���م 
العليا  زاي�����د  م��وؤ���ص�����ص��ة  و���ص��ت��ع��م��ل 
اآليات  و�صع  على  الهمم  لأ�صحاب 
امل��ع��رف��ة واخل�����ربات لتقدمي  ن��ق��ل 
امل��زي��د م��ن ال��دع��م لأ���ص��ر اأ�صحاب 
ال���ه���م���م حت����ت اإ������ص�����راف اجل���ه���ات 
و  ال�����ص��ب��اب  وزارة  م���ع  امل��خ��ت�����ص��ة 

الريا�صة.

م�ظف� الرقابة الن�وية يح�ضل�ن على �ضهادة اعتماد م�ضغل مفاعالت اأول
•• اأبوظبي-وام:

الهيئة  ثمانية موظفن يف  ح�صل 
على  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  الحت��ادي��ة 
اأول"  م��ف��اع��الت  "م�صغل  ���ص��ه��ادة 

بالتعاون مع �صركة نواة للطاقة.
املكثف  التدريبي  الربنامج  ه��دف 
اإىل  اأ�صبوعاً   25 ا�صتمر ملدة  الذي 
ومهارات  امل�صاركن  معرفة  تعزيز 
التفتي�س يف حمطة براكة للطاقة 

ال�صلمية لتحقيق  النووية  للطاقة 
اأه�����داف ال���دول���ة ال��ط��م��وح��ة. كما 
املكثف  ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج  اأن 
ي���ك���م���ل ج����ه����ود ال���ه���ي���ئ���ة لإع��������داد 
خ��رباء اإم��ارات��ي��ن اأك��ف��اء يقومون 
ال���رق���اب���ي يف حمطة  ب����الإ�����ص����راف 
وي�صطلع  النووية."  ال���ط���اق���ة 
م�صغل مفاعل اأول مبهام الإ�صراف 
املفاعل  مل�صغلي  والتوجيه  املبا�صر 
يف غرفة التحكم الرئي�صية ف�صاًل 

و�صيقوم  واأن���ظ���م���ت���ه���ا.  ال���ن���ووي���ة 
الهيئة  باإك�صاب موظفي  الربنامج 
باملهارات الالزمة للقيام بالإ�صراف 

الرقابة يف املحطة.
مدير  فيكتور�صن،  كري�صرت  وق��ال 
للرقابة  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام 
بناء  يف  ال�صتثمار  "اإن  ال��ن��ووي��ة: 
ق�������درات ال�����ك�����وادر الإم����ارات����ي����ة يف 
ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة ي���ع���د اأول����وي����ة 
ل�صمان ا�صتدامة برنامج الإمارات 

عن م�صئولياتهم يف توفري املعرفة 
وم���ه���ارات ال��ق��ي��ادة ل��ل��ح��ف��اظ على 

ت�صغيل حمطة الطاقة النووية.
مفاعالت  م�صغل  برنامج  ويتاألف 
ن��ظ��ري��ة عن  اأول م��ن حم��ا���ص��رات 
ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة واأن���ظ���م���ة عمل 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ة 
ف�����ص��اًل ع���ن ال��ت��دري��ب ع��ل��ى نظام 

حماكاة للمحطة يف �صركة نواة.
وتنفيذ  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ق���وم 

الكوادر  لتطوير  تدريبية  ب��رام��ج 
ا�صتدامة  ل�����ص��م��ان  الإم����ارات����ي����ة 
ال��ربن��ام��ج ال���ن���ووي. وي��ع��م��ل لدى 
موظًفا   245 م��ن  اأك����رث  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإماراتين  م��ن  منهم   %  72  ،
منا�صب  ي�صغلون  منهم  والعديد 
ال�صالمة  يف  رئي�صية  متخ�ص�صة 
ال��ن��ووي��ة والأم����ن ال��ن��ووي وحظر 
الن��ت�����ص��ار ال���ن���ووي واحل��م��اي��ة من 

الإ�صعاع.
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة ال�ضارقة تناق�س نتائج م�ؤ�ضرات الأجندة ال�طنية و املبادرات ال�ضرتاتيجية

•• ال�صارقة-وام: 

نتائج   ، ال�صارقة  �صرطة  ع��ام  قائد  ال�صام�صي  ال��زري  �صيف  اللواء  �صعادة  ناق�س 
موؤ�صرات الجندة الوطنية واملبادرات ال�صرتاتيجية للعام 2021 وذلك خالل 
اإدارة الأداء املوؤ�ص�صي الذي عقد بنادي �صرطة ال�صارقة بح�صور العميد  اإجتماع 
و ذوي  والإدارات  العموم،  العام، وم��دراء  القائد  نائب  عبداهلل مبارك بن عامر 

الخت�صا�س.
املوؤ�صرات  لكافة  ونتائج  م�صتهدفات  ما حتقق من  على  ال�صام�صي  اللواء  واطلع 
تنفيذها  وخ��ط��ط  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع  وامل���ب���ادرات  وال��ف��رع��ي��ة  الرئي�صية 
احلياة  ج��ودة  على  نتائجها  واإنعكا�س  تطويرها  مت  التي  املوؤ�ص�صية  وال��ق��درات 

الأمنية ملجتمع الإمارات.
و مت خالل الجتماع الوقوف على جاهزية فرق العمل كل يف جمال اإخت�صا�صه 
تطويرها  ومتابعة  وامل��وؤ���ص��رات  امل�صتهدفات  ك��اف��ة  يف  ال��ت��ق��دم  حتقيق  ملوا�صلة 
املتقدمة  وامل��راك��ز  املكت�صبات  على  واحل��ف��اظ  ممنهجة  خطط  وف��ق  وتنفيذها 
والنتائج املتميزة التي حتققت والبناء عليها ل�صمان اإ�صتمرارية الريادة يف ظل 

التناف�صية.
ووجه قائد عام �صرطة ال�صارقة ال�صكر والتقدير جلميع الإدارات ال�صرطية على 
روؤية  يحقق  مبا  اجلهد  م�صاعفة  اإىل  اإياهم  داعياً  املحققة  الإيجابية  النتائج 
وزارة الداخلية يف اأن تكون دولة الإمارات من اأف�صل دول العامل يف حتقيق الأمن 

وال�صالمة.

�ضهرين  يف  اخلري  بيت  اإنفاق  درهم  ملي�ن   14.4
•• دبي -وام: 

اخلريية  امل�صاريع  على  اخل��ري  بيت  جمعية  اإنفاق  جمموع  بلغ 
مليون   14.4 املا�صن  وفرباير  يناير  �صهري  خالل  املختلفة 
�صهر  ل�صتقبال  ت�صتعد  وه��ي  طيبة  بنتائج  يب�صر  مم��ا  دره���م 
رم�صان املبارك الذي تخطط لأن يكون متميزا بعطائه ليليق 
تنفذها  التي  امل�صاريع  من  حزمة  خالل  من  الف�صيل  بال�صهر 
يف  فروعها  ع��رب  املح�صنن"  م��ن  "لنكن  الرم�صانية  حملتها 
بهدف دعم وم�صاعدة  والفجرية  وراأ���س اخليمة وعجمان  دبي 
بيانات  قاعدة  يف  م�صجلة  وحالة  اأ�صرة  األ��ف   56 عن  يزيد  ما 

اجلمعية.

"بيت  اأن  اإىل  املا�صين  ال�صهرين  عن  اجلمعية  تقرير  وي�صري 
3.6 مليون درهم  النقدي لالأ�صر  الدعم  اخلري" اأنفقت على 
ومت توزيع م�صاعدات طارئة بقيمة 5.6 مليون درهم بالإ�صافة 

اإىل دعم عالج املر�صى بقيمة 688 األف درهم.
كما دعمت اجلمعية الأيتام واأ�صرهم مبا يزيد عن 1.4 مليون 
192 األف درهم وقدمت  درهم ودعمت اأ�صحاب الهمم بقيمة 

م�صاعدات للطلبة املع�صرين بقيمة 595 األف درهم.
الأ�صر  لإ�صعاد  الإ�صايف  الغذائي  دعمها  اخلري"  "بيت  وتابعت 
اأخ��رى مببلغ  األ��ف دره��م و�صاندت جهات خريية   800 بقيمة 
امل�صاريع  بع�س  على  الإن��ف��اق  ا�صتمر  فيما  دره��م  األ��ف   140

الأخرى مبا يزيد عن 200 األف درهم.

فاطمة بنت مبارك: الإمارات ت�ا�ضل ت�ضطري مالمح واأركان من�ذجها املتميز يف دعم ومتكني املراأة
•• دبي- وام:

املتحدة  الأمم  هيئة  ا�صت�صافت 
ل���ل���م���راأة، ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد 
الن�صائي العام، قمة رفيعة امل�صتوى 
حول الهدف اخلام�س من اأهداف 
التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة، 
امل���ع���ن���ي ب��ت��ح��ق��ي��ق امل���������ص����اواة بن 
اجلن�صن جلميع الن�صاء والفتيات، 
معر�س  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  وال���ت���ي 
اإك�صبو 2020 دبي، وذلك تزامناً 

مع اليوم العاملي للمراأة.
واأل���ق���ى م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
ال�صيخة  �صمو  كلمة  وال��ت��ع��اي�����س، 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
افتتاح  الإمارات"، يف  "اأم  الأ�صرية 
اخلام�س  ال���ه���دف  ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 

امل�صتدامة.
فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  ورح���ب���ت 
،مقدرًة  باملتحدثن  م��ب��ارك  بنت 
حتمل  ال��ت��ي  ال��رثي��ة،  م�صاركتهم 
الحتياجات  لتوفري  نبيلة  اأهدافاً 
والكرامة  ل��ل�����ص��الم��ة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
داعيًة  ال��ب�����ص��ر،  جلميع  وامل�����ص��اواة 
من  م��ًع��ا  العمل  ملوا�صلة  اجلميع 
ي�صتند  م�����ص��ت��دام  م�صتقبل  اأج����ل 
والعلوم  وال��ث��ق��اف��ة  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 

والتكنولوجيا املتقدمة.
�صعادتها  ع���ن  ���ص��م��وه��ا  واأع����رب����ت 
ب���ان���ع���ق���اد ه�����ذه ال���ق���م���ة امل���ه���م���ة يف 
لالحتفاء   ،2020 اإك�����ص��ب��و  ق��ل��ب 
ل��ل��م��راأة، وملناق�صة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
للقطاع  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وو�����ص����ع 
القت�صادي  ل��ل��ت��م��ك��ن  اخل���ا����س 
التمكن  اأن  اإىل  م�صرية  ل��ل��م��راأة، 
حيويا  ج�����زءا  ي��ع��د  الق���ت�������ص���ادي 

البارزين نخبة من كبار امل�صوؤولن 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ن م������ن ال���������ص����رك����ات 
واملوؤ�ص�صات متعددة اجلن�صيات مبا 
وديلويت  يونيليفر  �صركة  ذلك  يف 
باور  مان  و�صركة  الأو�صط  ال�صرق 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط وب���ي دب��ل��ي��و �صي 

وجامعة زايد.
التنفيذيون  ال���روؤ����ص���اء  وع���ر����س 
التنفيذين،  امل�������ص���وؤول���ن  وك���ب���ار 
ال�صبل  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن خم��ت��ل��ف 
لت�صريع  الرئي�صية  والإج������راءات 
التقدم على �صعيد تعزيز دور املراأة 
يف اأماكن العمل والقت�صادات من 
والقيادة  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ح��ول  خ��الل 
ودع���م  ال��ت��م��وي��ل  اإىل  وال���و����ص���ول 
ت�صمنت  ك���م���ا  الأع�����م�����ال.  ري�������ادة 
اإىل  اللتزامات  حتويل  املناق�صات 
اإج��������راءات ف��ع��ل��ي��ة، وال��ت��ك��ي��ف مع 
التحديات التي نتجت عن جائحة 
كوفيد19-. وُقدمت عدة عرو�س 
من  امل����راأة  متكن  ح��ول  تقدميية 
وزيادة  القيادية  ل��الأدوار  الو�صول 

متثيلها داخل القطاع اخلا�س.
احلكومة  من  ممثلون  �صارك  كما 
وال���ق���ط���اع اخل���ا����س م���ن خمتلف 
جل�صة  يف  ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
منظور  م����ن  ال����ص���ت���ث���م���ار  ح������ول 
منطقة  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال����ن����وع 
اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
املتاح  التمويل  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
واملتو�صطة  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات 

اململوكة للن�صاء.

القائد  رح��ي��ل  "بعد   : واأ����ص���اف���ت 
امل��وؤ���ص�����س ال���ذي حقق م��ا وع��د به، 
و�صعبها  ل�����الإم�����ارات  اهلل  ���ص��خ��ر 
ب��رئ��ا���ص��ة �صاحب  ق��ي��ادة ح��ك��ي��م��ة، 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل"و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل" و�صاحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
 ، امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
حكام  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
الإمارات، والذين يقودون امل�صرية 
داخلياً  كافة  امل��ج��الت  يف  باقتدار 
الإمارات  دولة  لتوا�صل  وخارجياً، 
واأرك��ان منوذجها  ت�صطري مالمح 
اإمكانات  اأط���ل���ق  ال�����ذي  امل��ت��م��ي��ز، 
الإم���ارات���ي���ة، وع���زز دعمها،  امل����راأة 
لتكون  وا�صعة،  اآفاقاً  اأمامها  وفتح 
م�صاهماً فاعاًل يف م�صرية التنمية 

وبناء الوطن".
اأن  "ناأمل  ���ص��م��وه��ا:  واخ��ت��ت��م��ت 
ي�صتمر قادة املجتمع يف العمل مًعا 
الأ�صا�صية  الأه����داف  ه��ذه  لتاأكيد 
ال���������ص����ام����ي����ة، لإزال�����������ة احل����واج����ز 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة يف 
تعزيز  ي�صمن  مب��ا  امل���راأة،  م�صرية 
اأ�صا�صية  ك��رك��ي��زة  احل��ي��وي  دوره���ا 
اأكرث  مل�صتقبل  والنماء  التنمية  يف 

ازدهاراً وتقدماً العامل".

يف ال��ه��دف اخل��ام�����س م��ن اأه���داف 
التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة، 
امل�صاواة  لتحقيق  ي�صعى  وال����ذي 
الن�صاء  ومت���ك���ن  اجل��ن�����ص��ن  ب���ن 
هذا  حتقيق  �صي�صكل  اإذ  والفتيات، 
ال��ه��دف ن���واة ق��وي��ة مل��ع��اجل��ة باقي 
ال�16  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف 
2030، الأم��ر الذي  بحلول ع��ام 
جميع  من  وجهًدا  تفانًيا  يتطلب 

القادة املحلين والعاملين.
واأكدت �صموها، اأن القائد املوؤ�ص�س 
الراحل املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه، 
تبدت رجاحة عقله وعلو همته يف 
تبني الأولويات، والذي نادى منذ 
باأ�صباب  ب��الأخ��ذ  الأوىل  اللحظة 
التعليم  ون�صر  وال��ت��ط��ور،  التقدم 
ون�صاًء،  رج�����اًل  ���ص��ع��ب��ه  اأب���ن���اء  ب���ن 
وو���ص��ع اأول��وي��ة بناء امل��واط��ن دون 
لتمثل  وامل���راأة،  الرجل  بن  متييز 
توفري  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  احل��ا���ص��ن��ة 
والقت�صادية،  الت�صريعية،  البيئة 
الداعمة  والثقافية  والجتماعية 
لإجن�������������ازات واإب��������داع��������ات امل��������راأة 
م�صاركة  ي�صمن  مب��ا  الإم��ارات��ي��ة، 
امل��راأة الكاملة والفعالة يف م�صرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة ب����الإم����ارات، 
وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س ال��ق��ي��ادي��ة على 
تتوافق  وال��ت��ي  امل�����ص��ت��وي��ات،  ك��اف��ة 
الرئي�صية  الأه����داف  م��ع  جميعها 
ل���ل���ه���دف اخل���ام�������س م����ن اأه������داف 
التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة.

وق���ال���ت ال�����ص��ي��دة اأن���ي���ت���ا ب��ه��ات��ي��ا : 
يف  الأج��ور  فجوات  �صد  "�صيوؤدي 
الأ�����ص����واق ال��ن��ا���ص��ئ��ة ل��ت��ع��زي��ز دخل 
 %  20 اإىل  ت�صل  بن�صبة  ال��ف��رد 
 ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  اأك�����رث  اأو 
% من   49.6 ال��ن�����ص��اء  وت�����ص��ك��ل 
ي�صكلن  ل  اأنهن  اإل  العامل،  �صكان 
�صوى 40.8 % من �صوق العمل 
ال���ع���امل���ي ال���ر����ص���م���ي الأم�������ر ال����ذي 
القت�صادية  اإمكانياتهن  اأن  يعني 

والإنتاجية غري م�صتغلة".
" ندرك يف هيئة الأمم  واأ�صافت: 
التمكن  اأه��م��ي��ة  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة 
كق�صية  ل����ل����م����راأة  الق����ت���������ص����ادي 
امل�صي  ي��ت��ع��ن  واأن������ه  حم�����ص��وم��ة، 
قدمها للدفع بها. ول ميكن اإنهاء 
القت�صاد  يف  امل�����راأة  ���ص��د  ال��ت��ح��ي��ز 
والتعاون  احل����وار  خ���الل  م��ن  اإل 
وال�صراكات، لذلك ن�صيد باملعنين 
واخلا�س  احلكومي  القطاعن  يف 
فعاليتنا  يف  اإلينا  ان�صموا  الذين 
التي مت تنظيمها يف اإك�صبو 2020 
حول  ت�صوراتهم  على  ونثني  دب��ي 
ال��ن��ه��و���س ب��ال��ه��دف اخل��ام�����س من 
وعلى  امل�صتدامة،  التنمية  اأه��داف 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د دفع 
ثم  وم��ن  ب��ن اجلن�صن،  امل�����ص��اواة 
اإىل  القت�صادي  بالتمكن  الدفع 
الأمام. نحن بحاجة اإىل احلفاظ 
ال���زخ���م وع����دم ت�صييع  ع��ل��ى ه���ذا 
امل�صتغلة  غ��ري  ال��ك��ب��رية  ال��ف��ر���ص��ة 
ومهارات  اإمكانات  من  لال�صتفادة 

رفيع  ال���ق���م���ة مت���ث���ي���اًل  و����ص���ه���دت 
امل�������ص���ت���وى م����ن دول�������ة الإم���������ارات 
وممثلن من القطاعن احلكومي 
افتتح  وال��ذي  باملنطقة،  واخلا�س 
امللكي  ال�صمو  �صاحبة  جل�صاتها 
ب��ن عبد  الفي�صل  ل��ول��وة  الأم���رية 
رئي�س  ن��ائ��ب��ة  ���ص��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز 
جمل�س الأمناء وامل�صرف العام على 
جامعة عفت، ومعايل اأنيتا بهاتيا، 
الأم�������ن ال����ع����ام امل�������ص���اع���د ل����الأمم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ون��ائ��ب  امل��ت��ح��دة 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة. وكان 
م��ن ب��ن ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ن الذين 
الدكتورة  �صعادة  القمة  يف  �صاركوا 
دينا ع�صاف املن�صقة املقيمة لالأمم 
املتحدة يف دولة الإمارات، و�صعادة 
رمي بن كرم، مديرة موؤ�ص�صة مناء 
اأندريا  ل��الرت��ق��اء ب��امل��راأة، و���ص��ع��ادة 
الأوروبي  الحت��اد  �صفري  فونتانا، 
، و���ص��ع��ادة الدكتورة  ال��دول��ة  ل��دى 
املندوبة  احل��و���ص��ن��ي  خليفة  ن���وال 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ل���دى  ال��دائ��م��ة 

للطاقة املتجددة "اأيرينا" .
القطاع  دور  ع��ل��ى  ال��ق��م��ة  ورك����زت 
ت���خ���ط���ي احل����واج����ز  اخل�����ا������س يف 
وتعزيز فر�س التمكن القت�صادي 
نقا�س  جل�صات  وت�صمنت  للمراأة. 
ا تقدميية  رفيعة امل�صتوى وعرو�صً
حول ت�صهيل الو�صول اإىل التمويل 
وتعزيز  الن�صائية،  الأعمال  وريادة 
القطاع  يف  وقيادتها  امل���راأة  متثيل 
اخلا�س، وكان من بن املتحدثن 

امل��������راأة وت����اأم����ن م�����ص��ت��ق��ب��ل اأك����رث 
ا�صتدامة للجميع".

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ���ص��ع��ادة ن���ورة 
العامة  الأمينة  ال�صويدي،  خليفة 
اإن  ال�����ع�����ام،  ال���ن�������ص���ائ���ي  ل����الحت����اد 
التي  املتوا�صلة  العاملية  النجاحات 
حتققها دول��ة الإم����ارات يف جمال 
مبختلف  اجلن�صن  ب��ن  ال��ت��وازن 
كافة،  امل�صتويات  وعلى  القطاعات 
�صمن  امل��ل��ف  ه���ذا  اأول���وي���ة  تعك�س 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ترتجم 
الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤية 
ب����ت����ع����زي����ز ال�����������دور الج����ت����م����اع����ي 
للمراأة،  وال�صيا�صي  والقت�صادي 
�صاحب  ق���رار  �صمنها  م��ن  ول��ع��ل 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأج����ور  مب�������ص���اواة  اخل���ا����س  اهلل"، 
القطاع  يف  ب����ال����رج����ال  ال���ن�������ص���اء 
التوازن  اأن  يوؤكد  وال��ذي  اخلا�س، 
الدولة  بن اجلن�صن يف قطاعات 
ك����اف����ة، ه����و ن���ه���ج ث���اب���ت يف روؤي�����ة 
حلكومة  وطنية  واأولوية  القيادة، 
دولة الإم��ارات، وذلك من منطلق 
احلر�س على تعزيز غايات الهدف 
التنمية  اأه�������داف  م���ن  اخل���ام�������س 

امل�صتدامة.
واأ��������ص�������ادت ب����ال����دع����م وال����رع����اي����ة 
ت��ق��دم��ه��ا �صمو  ال���ت���ي  ال��ك��ب��ريي��ن 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ص��ي��خ��ة 
الإم����ارات  داخ���ل  الن�صائي  للعمل 
�صموها  ج��ه��ود  مثمنة  وخ��ارج��ه��ا، 
ال��ك��رمي��ة يف ت��ع��زي��ز ق�����درة امل�����راأة 
للتعامل  واحتياجاتها  الإماراتية 
امل�صتجد  ال����واق����ع  م���ع  وال��ت��ك��ي��ف 
ال�صتثنائية  ال����ظ����روف  ظ����ل  يف 
ت��داع��ي��ات فريو�س  ال��ن��اج��م��ة ع���ن 

كورونا امل�صتجد.
يف  "بدورنا  ���ص��ع��ادت��ه��ا:  وت��اب��ع��ت 
بتوجيهات  العام  الن�صائي  الحتاد 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  من  كرمية 

ب���ن���ت م�����ب�����ارك، ح���ري�������ص���ون على 
احلكومية  ال��ت��وج��ه��ات  ا���ص��ت��ق��راء 
واح��ت��ي��اج��ات امل������راأة وال��ع��م��ل من 
اأجل �صمان ا�صتمرارية الإجنازات 
لأف�صل  وفقاً  امل�صتقبل،  لالأجيال 
متكن  جمال  يف  الدولية  املعايري 
املوؤ�صرات اخلا�صة  �صيما  املراأة ول 
ب���ال���ه���دف اخل���ام�������س م���ن اأه�����داف 

التنمية امل�صتدامة".
ح�صر القمة و�صارك فيها العديد 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  اأع�������ص���اء  م���ن 
وو�صائل  الأك��ادمي��ي��ة  والأو����ص���اط 
واأع�صاء  املدين  واملجتمع  الإع��الم 
بينهم  وم��ن  الن�صائية،  املنظمات 
املوقعن على مبادئ متكن املراأة /

WEPs/ واأع�صاء حتالف تغيري 
الإعالنات،  يف  النمطية  ال�����ص��ورة 
ك��م��ا ����ص���ارك ���ص��رك��اء ه��ي��ئ��ة الأمم 
اأنحاء  جميع  م��ن  للمراأة  املتحدة 
العوائق  ح���ول  ب��ال��ن��ق��ا���س  ال���ع���امل 
والقت�صادية  الثقافية  والفر�س 
والل����ت����زام����ات لإح�������راز ت���ق���دم يف 
ال����ه����دف اخل���ام�������س م����ن اأه������داف 
الإ�صارة  امل�صتدامة. جتدر  التنمية 
اإىل اأن هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
للمراأة  العاملي  باليوم  احتفلت  قد 
"امل�صاواة  ع��ن��وان  حت��ت   2022
اأج��ل غد  اليوم من  بن اجلن�صن 
م�صتدام"، لت�صليط ال�صوء على اأن 
املراأة قائدة فعالة و�صانعة التغيري 
مع  التكيف  مبعاجلة  يتعلق  فيما 
املناخ والتخفيف من اآثاره واإيجاد 
الن�صاء  تتمتع  اأن  ويجب  احللول. 
بفر�س مت�صاوية يف احل�صول على 
املهارات  على  وال��ت��دري��ب  التعليم 
ال���الزم���ة ل��ل��ق��ي��ادة وامل�����ص��اه��م��ة يف 
للم�صتقبل،  امل�����ص��ت��دام  الق��ت�����ص��اد 
ت�صميم  يف  ي�صاركن  اأن  يجب  كما 
ال�صتجابة  اإج����������راءات  وت��ن��ف��ي��ذ 
املناخية ل�صمان امل�صاواة يف تقا�صم 

املنافع.

املتحدة  الأمم  اأهداف  من  اخلام�س  الهدف  قمة  ي�ضت�ضيفان  الن�ضائي  والحتاد  للمراأة  املتحدة  الأمم  •  هيئة 
للتنمية امل�ضتدامة التي ركزت على التمكني القت�ضادي للمراأة

اخلا�س  القطاع  دور  ح�ل  امل�ضت�ى  رفيعة  ملناق�ضات  واخلا�س  احلك�مي  القطاعني  يف  امل�ض�ؤولني  كبار  •  �ضارك 
يف دعم متثيل املراأة وم�ضاركتها القت�ضادية

�ضرطة اأب�ظبي وبالتعاون مع اجلمارك حتبطان 1.5طنًا من الهريوين بقيمة 150 ملي�ن درهم  
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن م���ع���ايل ال���ل���واء رك����ن طيار 
ف��ار���س خ��ل��ف امل���زروع���ي ق��ائ��د عام 
�صرطة  عن متكن  اأبوظبي  �صرطة 
 1.5 تهريب  اإحباط  من  اأبوظبي 
طناً من خمدر الهريوين بالتعاون 
العامة  الإدارة  م���ع  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

جلمارك اأبوظبي . 
حتريات  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو������ص�����ح   
م����دي����ري����ة م���ك���اف���ح���ة امل�����خ�����درات 
ب�صرطة اأبوظبي ك�صفت عن و�صول 
�صحنة م�صبوهة من اإحدى الدول 
اإىل ميناء خليفة متهيداً   املجاورة 

واحدة  تعد  العملية  اأن هذه  واأك��د 
من اأبرز  عمليات املكافحة الناجحة 
ال��ت��ي ت��ع��زز ق��وة الأج��ه��زة الأمنية 

اإح�����دى  اإىل  ت�����ص��دي��ره��ا  لإع��������ادة 
ال���دول الأوروب���ي���ة وك��ان��ت العيون 
ب��امل��ر���ص��اد وعملت  ل��ه��ا  ال�����ص��اه��رة 
املخطط  اإف�����ص��ال  على  باحرتافية 

الدويل لعملية التهريب. 
 ولفت معاليه اإىل اأنه وفور و�صول 
املعلومات الأمنية  �صكلت مديرية 
العامة  مكافحة املخدرات والإدارة 
م�صرتكا  فريقا  اأبوظبي  جلمارك 
لر�صد وتفتي�س ال�صحنة امل�صبوهة 
التي  الكمية  اأ�صفر عن �صبط  مما 
ت���ق���ارب ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ص��وق��ي��ة 150 
ت�صديرها  واإح��ب��اط  دره��م  مليون 

للخارج .

احرتافيتها   وت����وؤك����د   ب�����الإم�����ارة 
الت�صدي  ال��ع��ال��ي��ة  يف   وق��درات��ه��ا 

للع�صابات الدولية . 
الآفة  اأن حماربة هذه  اإىل  واأ�صار   
تتطلب  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت���دم���ر  ال���ت���ي 
القدرات  وتطوير  اجلهود  ت�صافر 
لتواكب  ب���ا����ص���ت���م���رار  ال�����ص��رط��ي��ة 
امل�صتحدثة  الإج��رام��ي��ة  الأ�صاليب 
خا�صة يف ظل التطور التكنولوجي 

يف الع�صر احلديث. 
�صرطة  ح�����ر������س  اإىل   ول�����ف�����ت   
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
الر�صيدة  للقيادة   ال�صرتاتيجية  
ينعم  جم��ت��م��ع   اإىل  ال���و����ص���ول  يف 

ب��الأم��ن والأم����ان يف رب���وع الوطن 
مو�صحاً اأن هذه العملية امل�صرتكة 
التي  التفاهم  ملذكرة  تاأتي ترجمة 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت��ه��ا 
اأبوظبي مع الإدارة العامة جلمارك 
بنودها  �صمن  من  والتي  اأبوظبي 
ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات مما 
العمليات  اأثمر عن حتقيق  جن��اح 

امل�صرتكة بن اجلانبن. 
ووجه معاليه ال�صكر لكل من اأ�صهم 
م��ث��م��ن��ا اجلهود  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  يف 
املكافحة   رج����ال  وح����ث  امل���ب���ذول���ة  
املزيد من اجلهود  على م�صاعفة  
واملثابرة يف خدمة الوطن الغايل .

انطالق فعاليات معر�س و م�ؤمتر تي�ض�ل اأريبيا العاملي يف دبي
•• دبي -وام:

اأحمد  ب��ن  حممد  بنت  م��رمي  ال�صيخة  ام�����س  افتتحت 
اأريبيا  "تي�صول  وم��وؤمت��ر  معر�س  مكتوم  اآل  جمعة  بن 
العاملي" الذي ت�صت�صيفه دبي و ي�صتمر حتى 13 مار�س 
بح�صور  والتعليم  الرتبية  وزارة  رعاية  حتت  اجل��اري 

خرباء مناهج تعليم اللغة الإجنليزية يف العامل .
�صيتم خالل الفعاليات عقد حلقات وور�س عمل تخت�س 
العلمية والعملية بن  املعارف  املبتكرة، وتبادل  بالعلوم 
التعليمية  امل���ج���الت  ال��ع��ام��ل��ن يف  اخل����رباء  و  ال��ط��ل��ب��ة 
والعلمية والفنية والتخ�ص�صية من خمتلف دول العامل 
العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  على  لالطالع  فر�صة  هو  و 
وت�صخري ما ميكن تطبيقه خلدمة الوطن، ورفع كفاءة 
اىل  بال�صافة  ال��دول��ة  يف  املتخ�ص�صة  العلوم  جم��الت 
�صتى  يف  والعملية  العلمية  وال��درا���ص��ات  البحوث  تبادل 
و  العامل  يف  العلمية  التجارب  على  والتعرف  املجالت، 
العاملي  امل�صتوى  اآفاق وقنوات توا�صل جديدة على  فتح 
لأ�صحاب املبادرات العلمية وامل�صاريع املبتكرة و ي�صاحب 
والربامج  امل��ن��اه��ج  ب��اأح��دث  للتعريف  معر�س  امل��وؤمت��ر 

التعليمية املتنوعة.
ل�صركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ص��ربي  ب�صار  ران��ي��ا  ذك���رت  و 
اإك�صل  و�صركة  التعليمية  لال�صت�صارات  ببك�صلز  اإك�صل 
بيك�صلز للن�صر والتوزيع من�صقة املوؤمتر وع�صو جمل�س 
اإدارة ومدير تنفيذي ب�صركة "تي�صول" انه �صيتم خالل 
هذا احلدث العلمي الكبري اإطالق مبادرة ُتعَنى بالعلم 
يف  متثلت  التي  النبيلة  للقيم  تخليًدا  وذل��ك  واملعرفة، 

زايد  ال�صيخ  الدولة  وموؤ�ص�س  والقائد  الوالد  �صخ�صية 
" طيب اهلل ثراه" وحر�صه على  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
َخلق  ه��و  ا�صتثمار  اأف�����ص��ل  اأن  م��وؤك��داً  والتعليم،  العلم 

اأجيال من املتعلمن واملثقفن.
و اأ�صافت اإننا ن�صعى اأن تكون انطالقة املوؤمتر ال�صاد�س 
ب�����ص��ك��ل �صنوي  ي��ع��ق��د  اأن  ع��ل��ى  دب�����ي،  وال��ع�����ص��ري��ن م���ن 
وم�صتدام؛ لت�صليط ال�صوء يف كل عام على حماور ذات 
اأهمية ق�صوى تهدف اإىل ا�صتثمار العلم يف توجيه عقول 

ال�صباب لالرتقاء مب�صتوى الدولة.
و قال امل�صت�صار الإعالمي للموؤمتر الدكتور حممد اأبو 
الفرج �صادق اأن املوؤمتر �صي�صهد م�صاركة وزراة الرتبية 
الرتبية  ووزارة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  والتعليم 
والتعليم يف �صلطنة عمان، وكذلك دولة الكويت ومملكة 
البحرين ودولة اأوزبك�صتان . و يهدف املوؤمتر اإىل تنمية 
الرائدة  العلمية  باملمار�صات  معارفها  وتعزيز  العقول 
الذي  املجتمع  خلدمة  وت�صخريها  منها،  وال���ص��ت��ف��ادة 
الإماراتي  ال�صباب  فكر  تطوير  على  اإيجاباً  �صينعك�س 
ا�صرتاتيجية  ع��الق��ات  ب��ن��اء  و  العلمي  الف�صول  وخ��ل��ق 
والأكادمييات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  ق��وي��ة 
العاملية، وال�صتفادة من املبادرات الإيجابية وت�صخريها 
خلدمة املجال العلمي والعملي. بال�صافة اإىل ت�صخري 
التكنولوجيا مبا ين�صّب يف زيادة الوعي واملعرفة خلدمة 
اأن  و  َكمة  حُمْ عاملية  علمية  ا�صرتاتيجية  وف��ق  ال��دول��ة 
تكون دولة الإمارات العربية املتحدة الوجهة الرئي�صية 
م��ن جتاربها  وال���ص��ت��ف��ادة  ب��ه��ا،  ال��ع��امل  دول  ل�صرت�صاد 

وممار�صتها يف �صتى املجالت العلمية.
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية لله�ية واجلن�ضية واجلمارك واأمن املنافذ 

تطلع على مبادرات خمترب ابتكار �ضرطة العني
•• اأبوظبي- وام:

التطويرية  اخلطط  على  العن  يف  املنافذ  واأم�ن  واجل��م��ارك  واجلن�صية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  من  وف��د  اطلع 
واملبادرات الإبداعية التي تبنتها مديرية �صرطة العن بقطاع الأمن اجلنائي يف �صرطة اأبوظبي، واأبرز ممار�صات 
بالوفد  املديرية  الكعبي مدير  العميد جمعة �صامل  املديرية. ورحب  املبدعن من منت�صبي  خمترب البتكار ودعم 
الزائر برئا�صة املقدم عبداهلل حممد الأحبابي رئي�س ق�صم �صوؤون اخلدمات امل�صاندة بالهيئة، وجرى خالل اللقاء 
حر�س  العن  �صرطة  مديرية  مدير  واأك��د  اجلمهور.  خدمة  يف  ت�صاهم  التي  واملعرفية  ال�صرطية  اخل��ربات  تبادل 
�صرطة اأبوظبي على دعم وت�صجيع املبدعن وتنمية مهاراتهم الإبداعي�ة لتقدمي اأف�صل اخلدمات ال�صرطية املتميزة 

للجمهور، حتقيقاً لروؤية احلكومة يف اأن ت�صبح مب�صاف احلكومات الأكرث ابتكاراً على م�صتوى العامل.

وزارة الدولة ل�ض�ؤون ال�طني الحتادي تنظم الندوة الثانية �ضمن مبادرة جمال�س الأحياء

ال���ي���وم من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه يف الرت���ق���اء ب��ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات م���ن خالل 
الأمثل  ال�صتثمار  على  واحلر�س  والطاقات  لالإمكانات  الأمثل  التوظيف 
بقدرات اأبنائها الذين تنظر اإليهم اأنهم الرثوة الأغلى لها والقوة الفاعلة 
التي متكنها من حتقيق تطلعاتها وموا�صلة الإجنازات والنجاحات لتعزيز 

مكانتها الريادية وتبوء املراتب الأوىل عاملياً.
وقال الدكتور املن�صوري اإن القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات حتر�س ب�صكل 
دائم على تطوير التجربة والرتقاء بها �صمن منظومة التنمية وم�صرية 
خطاب  و�صكل  امل��ج��الت  جميع  يف  الإم����ارات  دول���ة  ت�صهدها  ال��ت��ي  التطور 

املجل�س  بانتخابات  املتعلقة  والدقيقة  التف�صيلية  املعلومات  احل�صول على 
الوطني الحتادي املقبلة وت�صجعهم على امل�صاركة فيها.

ومن جهته اأكد الدكتور اأحمد املن�صوري- املخت�س يف القانون والعالقات 
وثقافة  املجتمع  لأف��راد  ال�صيا�صي  الوعي  تعزيز  اأهمية  للح�صور  الدولية 
امل�صاركة ال�صيا�صية ومبا يعزز من م�صاركتهم الفاعلة يف انتخابات املجل�س 
وواجباتهم  مب�صوؤولياتهم  تعريفهم  خالل  من  املقبلة  الحت��ادي  الوطني 

جتاه املكت�صبات الوطنية التي حققتها دولة الإمارات يف العمل الربملاين.
تقدم  الر�صيدة  قيادتها  روؤي��ة  وبف�صل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  املن�صوري  وب��ن 

•• دبي-وام:

الثانية  ندوتها  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزارة  نظمت 
يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة  وزي��ادة  التمكن  "برنامج  عنوان  حتت  الأول  اأم�س 
يف  بدبي  اخلوانيج  مبجل�س  الحتادي" وذل��ك  الوطني  املجل�س  انتخابات 
اإطار جهودها لن�صر ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية والتوعية بانتخابات املجل�س 
اخلام�صة  بالن�صخة  اخلا�صة  فعالياتها  و�صمن  املقبلة  الحت��ادي  الوطني 
من مبادرة "جمال�س الأحياء" وقال �صعادة �صامي حممد بن عدي الوكيل 
امل�صاعد لقطاع اخلدمات امل�صاندة يف وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني 
الحتادي اإن متكن املواطن كان ومازال �صمن اأوىل اهتمامات قيادة دولة 
الإمارات لأنها توؤمن باأن عملية التنمية ال�صاملة تقت�صي اأن يتفاعل معها 
انتخابات  يف  الفاعلة  امل�صاركة  وت��اأت��ي  وموؤ�ص�صاته  فئاته  بجميع  املجتمع 
املجل�س الوطني الحتادي لت�صكل جت�صيدا عمليا حلر�س اأبناء الوطن من 
امل�صاركة يف م�صرية التطور التي ت�صهدها دولة الإمارات يف جميع املجالت 

وامل�صاهمة الفاعلة يف خدمة الوطن ورفعته.
التنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��ري��ز  ب��ن  امل��ر  ح��ري��ز  ذك��ر  جهته  وم��ن 
الأحياء  جمال�س  ان  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  يف  الجتماعية  والرعاية 
تلعب دورا مهما يف تعزيز الوعي املجتمعي بالق�صايا التي تهم الأفراد من 
خمتلف املجالت وا�صتقطاب اهتمامهم للق�صايا الوطنية املهمة التي توؤثر 

على م�صتقبل التنمية الوطنية.
الوطني  املجل�س  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  ال��ن��دوة  ا�صت�صافة  باأهمية  ون���وه 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ال�صيا�صية  امل�����ص��ارك��ة  لتو�صيع  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الحت����ادي 
اإم����ارة دب���ي ح��ي��ث تعترب املجال�س  ال��وط��ن��ي الحت����ادي يف جم��ال�����س اأح��ي��اء 
املن�صة الأمثل لتحقيق هدف ن�صر الوعي كما تتيح لأهايل مناطق الأحياء 

الدولة  اآل نهيان- رئي�س  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  التمكن ل�صاحب 
 2005 عام  يف  والثالثن  الرابع  الوطني  اليوم  اهلل" مبنا�صبة  "حفظه 
ا�صتمرارا عمليا وتفعيال لنهج امل�صاركة ال�صيا�صية املتاأ�صل يف نظام احلكم يف 
دولة الإمارات. واأ�صاف اأن برنامج التمكن �صكل خطة عمل وطنية �صاملة 
املجل�س  دور  تفعيل  وت�صمن  الإم��ارات  دولة  ال�صيا�صية يف  امل�صاركة  لتعزيز 
الوطني الحتادي ليكون �صلطة م�صاندة ومر�صدة لل�صلطة التنفيذية واأن 
يكون جمل�صاً اأكرث الت�صاقاً بق�صايا الوطن وهموم املواطنن وترت�صخ من 

خالله قيم امل�صاركة ونهج ال�صورى عرب م�صار متدرج ومنتظم.
امل�صاركة  تعزيز  على  تعمل  الإم�����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  اأن  امل��ن�����ص��وري  واأو���ص��ح 
الفاعلة  امل�صاركة  على  املواطنن  وح��ث  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  ال�صيا�صية 
لأفراد  ال�صعادة  وحتقيق  ال�صاملة  التنمية  لتعزيز  القرار  �صنع  عملية  يف 
املجل�س  انتخابات  يف  للم�صاركة  الكبرية  الأهمية  ت��ربز  هنا  وم��ن  املجتمع 
للمواطن  وعملية  فاعلة  م�صاهمة  ت�صكل  لأنها  املقبلة  الحت��ادي  الوطني 
املجل�س  انتخاب من ميثله حتت قبة  وامل�صاهمة يف  القرار  يف عملية �صنع 
العمل  التعريف باحتياجاته ومتطلباته والأق��در على  الأق��در على  ويكون 

لتلبية جميع تطلعاته ورغباته.
خالل  �صهدت  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  اأن  املن�صوري  واأف���اد 
ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة الأرب�����ع ال�����ص��اب��ق��ة حت���ولت ن��وع��ي��ة ع���ززت من 
التجربة الربملانية لدولة الإمارات ور�صخت اأهمية التنمية ال�صيا�صية التي 
تعك�صها امل�صاركة الوا�صعة لأبناء ال�صعب الإماراتي ووعيهم مبمار�صة حقهم 
حتققت  التي  املكت�صبات  اإىل  بالإ�صافة  املجل�س  يف  ميثلهم  من  اختيار  يف 
القطاعات مما  انعك�صت على خمتلف  والتي  الربملاين  العمل  عرب م�صرية 
اإىل تعزيز مكانة دولة الإم��ارات وريادتها على ال�صعيدين الإقليمي  يقود 

والعاملي.

ي�ستمر 9 اأ�سهر مع نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني 

»تريندز « و »حممد بن زايد للعل�م الإن�ضانية« يد�ضنان برنامج الباحثني ال�ضباب يف دورته الثانية 

من  ال�����ص��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ن  و�صتمّكن 
اإمكانياتهم  وت��ع��زز  البحث  اأدوات 
الإمارات  متثيل  م��ن  ميّكنهم  مب��ا 
وطرح روؤيتها اأمام املحافل العلمية 

العاملية بكل ثقة واقتدار.
ال�صاملي، مدير  ق��ال حممد  ب��دورة 
يف  وال����ت����دري����ب  ال���ت���ط���وي���ر  اإدارة 
الرئي�صي  ال��ه��دف  اإن  "تريندز" 
ال��ربن��ام��ج ه��و خلق جيل من  م��ن 
الباحثن،  وم�����ص��اع��دي  ال��ب��اح��ث��ن 
�صيا�صية  اأوراق  كتابة  على  قادرين 
يف  العلمية  املنهجية  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
جم�����الت م��ت��خ�����ص�����ص��ة. وق�����ال اإن 
تنظمها  التي  التدريبية  ال��ربام��ج 

التعاون  اأن يحقق هذا  اإىل  تطلعه 
نقلة نوعية معرفية تخدم الوطن 
واملجتمع و�صّناع القرار، مثمناً يف 
هذا ال�صدد جهود "جامعة حممد 
بن زايد للعلوم الإن�صانية" يف ن�صر 
ج�صور  وم��د  ال�صحيحة،  املفاهيم 
واحل�صاري،  الإن�����ص��اين  التوا�صل 
بن  البحثي  ال��ت��ع��اون  اأن  م���وؤك���داً 
واجل����ام����ع����ة  "تريندز"  م����رك����ز 
مع  يت�صق  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 
�صراكات  بناء  "تريندز" اإىل  �صعي 

بحثية وعلمية فاعلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور خليفة 
الظاهري، مدير مكتب امل�صت�صارين 

زايد"، و"تاريخ الأديان"، مو�صحاً 
للتدريب  "تريندز"  ب���رام���ج  اأن 
جمالت  ث��الث��ة  ت�صم  وال��ت��ط��وي��ر 
البحثي"،  "املجال  ه��ي:  رئي�صية 
و"التدريب  الإداري"،  و"التدريب 

التخ�ص�صي".
البحثي  ال�����ربن�����ام�����ج  وي���������ص����م����ل 
البحث  مناهج  هي:  عدة  م�صاقات 
وتقنياته،  ال��ن��وع��ي  الج��ت��م��اع��ي 
وتركز على الأ�ص�س املعرفية ملناهج 
وال�صتنتاجية،  النظرية  البحث 
الجتماعي  ال���ب���ح���ث  وع���ن���ا����ص���ر 
واأ�صاليب  وخ����ط����وات����ه،  ال���ن���وع���ي 
امل���ن���اه���ج ال���ن���وع���ي���ة، وامل���الح���ظ���ة 

للباحثن  البحثي  الربنامج  ه��ذا 
ال�صباب يف دورته الثانية جاء ثمرة 
وا���ص��ح��ة ل��ل��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة بن 
واملوؤ�ص�صات  العلمي  البحث  مراكز 
"جامعة  يف  مم��ث��ل��ة  الأك���ادمي���ي���ة، 
حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية"، 
التعاون ي�صكل  اأن هذا  اإىل  م�صرياً 
تتكاتف  ح���ي���ث  م��ت��م��ي��زة  حم���ط���ة 
اجل���ه���ود ال��ب��ح��ث��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
�صباب  م��واط��ن��ن  باحثن  لإي��ج��اد 
التطورات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
وا�صت�صراف  الراهنة،  وامل�صتجدات 
وامل�صاركة  ب��ل  امل�صتقبل،  م�����ص��ارات 
يف ���ص��ن��ع��ه.  واأع����رب د. ال��ع��ل��ي عن 

وكذلك  بنوعيتها،  تتميز  الإدارة 
ت�������ص���م���ي���م���ه���ا مبا  ب���خ�������ص���و����ص���ي���ة 
املتدربن  م�صتويات  م��ع  يتنا�صب 
تدريبهم  وغ��اي��ات  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
املجتمعات  ي��رف��د  مب��ا  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
يرتقي  اأو  واع����دة  ���ص��اب��ة  ب��ط��اق��ات 
باأداء الطاقات العاملة يف املوؤ�ص�صات 

املختلفة.
م�صاقات  اإىل  ال�����ص��امل��ي  وت���ط���رق 
التدريب يف الربنامج البحث التي 
ت�صمل: "منهاج البحث الجتماعي 
وتقنياتهما"،  وال��ك��م��ي  ال��ن��وع��ي 
معا�صرة"،  ق�����ص��اي��ا  و"م�صاقات 
و"اإرث  والتعاي�س"،  و"الت�صامح 

يف "جامعة حممد بن زايد للعلوم 
برنامج  ت��د���ص��ن  اإن  الإن�صانية" 
التعاون  ي���وؤك���د  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
امل����ث����م����ر ب�����ن اجل����ام����ع����ة وم����رك����ز 
الت�صامح  ف��ك��ر  لن�صر  "تريندز" 
الإن�صانية.  ة  والأُخ�������وَّ وال��ت��ع��اي�����س 
ح�صيلة  هو  الربنامج  اأن  واأ���ص��اف 
عمل وجهد م�صرتك، وهو برنامج 
ف���ك���ري ر����ص���ن، ف���ري���د م���ن نوعه 
من  وحما�صرون  خ��رباء  �صيقدمه 
بن  حممد  و"جامعة  "تريندز" 
م�صرياً  الإن�صانية"،  للعلوم  زاي��د 
�صتكون  الت�صعة  الأ���ص��ه��ر  اأن  اإىل 
والفكر،  وال��ب��ح��ث  ب��ال��ع��ل��م  ث���ري���ة 

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  د����ص���ن 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  وال�صت�صارات" 
للعلوم  زاي��د  بن  حممد  "جامعة 
"البحث  ب���رن���ام���ج  الإن�صانية" 
يف  ال�صباب"  ل��ل��ب��اح��ث��ن  ال��ع��ل��م��ي 
ي�صتمر  ال������ذي  ال���ث���ان���ي���ة،  دورت�������ه 
جيل  اإي���ج���اد  ب��ه��دف  اأ���ص��ه��ر  ت�صعة 
املتمر�صن،  ال�صباب  الباحثن  من 
القادرين  ال��ب��اح��ث��ن  وم�����ص��اع��دي 
تقوم  ب��ح��ث��ي��ة  اأوراق  اإع������داد  ع��ل��ى 
الوازنة،  العلمية  املنهجية  ع��ل��ى 
وذلك مب�صاركة نخبة من اخلرباء 

واملتخ�ص�صن من املوؤ�ص�صتن. 
وميتد الربنامج الذي يعقد يف مقر 
مركز "تريندز" يف اأبوظبي من 7 
 ،2022 دي�����ص��م��رب   5 – م���ار����س 
ال�صباب،  الباحثن  برنامج  �صمن 
يف  تتمثل  خم��رج��ات  اإىل  وي�صعى 
ام���ت���الك امل���ت���درب���ن ال���ق���درة على 
الأفكار  وب��ل��ورة  والكتابة،  التعبري 
وتطوير  وت��ق��اري��ر،  ملخ�صات  يف 
امل���ه���ارات وامل��ع��رف��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
القيم  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث 
زاي�����د  ال�������ص���ي���خ  لإرث  ال���ع���ظ���م���ى 
الت�صامح  قيم  وتر�صيخ  الإن�صاين، 
والتعاي�س لدى الباحثن ال�صباب.

عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
العلي، الرئي�س التنفيذي ل� "مركز 
تريندز للبحوث وال�صت�صارات" اإن 

ودرا�صة احلالة وحتليل امل�صمون.
الكمي  ال���ب���ح���ث  م���ن���اه���ج  وت����رك����ز 
البحث  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  وت��ق��ن��ي��ات��ه 
وخطواته،  وع���ن���ا����ص���ره  ال��ع��ل��م��ي 
م�صكلة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب 
يتناول  فيما  حت��دي��ده��ا،  وكيفية 
ومفهوم  معا�صرة،  ق�صايا  م�صاق 
القوة  ومفهومي  الوطني،  الأم��ن 
والذكاء  القوى،  وت��وازن  ال�صاملة، 
ال�صطناعي، والتطرف والإرهاب، 
ال�صيا�صي،  الإ�����ص����الم  وج���م���اع���ات 
وا�صت�صراف  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��ه��وي��ة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل. وي���وؤك���د م�����ص��اق تاريخ 
اأهمية كل دين واحرتامه  الأدي��ان 
وت����ق����دي����ره م����ن ِق����ب����ل ال���دي���ان���ات 
الأخرى، وتنمية ال�صلوك الب�صري 
التعاي�س،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت���وج���ي���ه���ه 
زاي���د  اإرث  ي���رك���ز حم����ور  ح���ن  يف 
"طيَّب  ب��ن�����ص��اأت��ه  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
احلكم،  يف  وم���ب���ادئ���ه  ثراه"  اهلل 
جمال  يف  وع��امل��ي��اً  حملياً  ومكانته 
ال��ت��ع��اي�����س وال���ت�������ص���ام���ح، والإمل�������ام 
الت�صامح  مل��ف��ه��وم  وف��ك��ره  ب��روؤي��ت��ه 
اأم����ا م�صاق  ال�����ص��ل��م��ي.  وال��ت��ع��اي�����س 
اإىل  فيهدف  والتعاي�س  الت�صامح 
تو�صيح املفاهيم واملعارف النظرية 
والتعاي�س،  ب��ال��ت�����ص��ام��ح  اخل��ا���ص��ة 
مو�صوعات  ك����ذل����ك  وي���ت�������ص���م���ن 
والفل�صفة  الإن�صانية،  العلوم  مثل 
الإ���ص��الم��ي��ة، وجم��ت��م��ع الإم�����ارات 

والهوية الوطنية.

نادي تراث الإمارات ينظم حما�ضرة للدكت�ر فهد ال�ضماري
•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م ن���ادي ت���راث الإم�����ارات م�صاء 
زايد  م��رك��ز  م��ق��ر  يف  "اخلمي�س" 
البطن  يف  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات 
»ن���ح���و نظرة  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ص���رة 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ل��ت��اري��خ  ج���دي���دة 
معايل  ف���ي���ه���ا  حت������دث  احل�����دي�����ث« 
الدكتور فهد بن عبداهلل ال�صماري 
امللكي  الديوان  يف  الثقايف  امل�صت�صار 
امللك  دارة  ع����ام  اأم�����ن  ال�����ص��ع��ودي 
ل�مراكز  ال��ع��ام  الأم���ن  عبدالعزيز 
جمل�س  ب��دول  والوثائق  الدرا�صات 

التعاون لدول اخلليج العربية.
�صهد املحا�صرة �صعادة حميد �صعيد 
العام  امل����دي����ر  ال���رم���ي���ث���ي  ب����ولح����ج 
و�صعادة  الإم��������ارات،  ت����راث  ل���ن���ادي 
الدكتور علي بن متيم رئي�س مركز 
اأبوظبي للغة العربية، و�صعادة علي 
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي 
عبد  و�صعادة  والإع���الم،  للدرا�صات 
اهلل حممد جابر املحريبي امل�صت�صار 
يف مكتب املدير العام للنادي، وجمع 

العتماد  ك��ان  املا�صي  اإن��ه يف  وق��ال 
ع��ل��ى امل�����ص��در الج��ن��ب��ي ل��درج��ة اأن 
بع�س الباحثن يقد�س تلك امل�صادر 
بينما  معلوماتها  يف  ق��وة  ويعطيها 
الداخلية،  مكامننا  اإىل  يلتفت  ل 
منوهاً اإىل اأن التاريخ اأ�صبح منفتحاً 
على اجلميع وظهرت اأدوات جديدة 
يقدم من خاللها التاريخ لبد من 
اأن يتم ا�صتيعابها، قبل اأن يت�صاءل: 
وموؤ�ص�صات  كباحثن  ن��ح��ن  "هل 

م�صتعدون لهذا التحول؟".
الهتمام  اإىل  ال�������ص���م���اري  ودع�������ا 
ب��ال��ت��اري��خ ال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي يف 
ال�صيا�صي  ال���ت���اري���خ  ���ص��ي��ط��رة  ظ���ل 
انح�صار  توقع  اأن��ه  اإل  امل�صهد،  على 
ال�صيا�صي  ب���ال���ت���اري���خ  اله����ت����م����ام 
الثقايف  التاريخ  ل�صالح  م�صتقباًل 
�صرورة  اإىل  وخل�س  والجتماعي، 
بكافة  الثقافة  اإىل  امل��وؤرخ��ن  ع��ودة 
تاريخية  ن��ظ��رة  اأج���ل  م��ن  اأ�صكالها 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ل��ت��اري��خ  ج���دي���دة 

احلديث.
ب���اجت���اه مركز  ال�������ص���م���اري  واأ�����ص����اد 

العامة  الأم��ان��ة  باأن�صطة  الدفع  يف 
بدول  والوثائق  الدرا�صات  ل�مراكز 
اخلليج  ل������دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العربية نحو توطيد العالقات بن 
مراكز البحوث اخلليجية وتن�صيق 
تعاونها امل�صرتك مبا يخدم التاريخ 

اخلليجي.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ال����دك����ت����ور فهد 
العربية  اخلليج  دول  اإن  ال�صماري 
ا�صتطاعت يف فرتة ق�صرية اأن تعيد 
تعريف م�صطلح التطوير والتغيري 
حتوًل  هناك  اأن  موؤكداً  التاريخي، 
اليوم  مالحمه  تظهر  ب��داأت  كبرياً 
التطور  ويف  ال���ت���اري���خ،  درا����ص���ة  يف 
ال���ذي ط���راأ على ع��دد م��ن اجلهات 
والأفراد، وقال اإنه على الرغم من 
�صلبي  ب�صكل  للتغيري  البع�س  فهم 
على اأنه تعديل للتاريخ، لكن علينا 
الدرا�صات  يف  التغيري  اأن  نفهم  اأن 
قوياً  و���ص��ي��ك��ون  ق�����ادم  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وموؤثراً.
وقال اإن م�صطلح التغيري والتطوير 
ا�صتخدامات  له  كانت  ظهر  عندما 

من املثقفن واملوؤرخن واملهتمن.
واأل��ق��ت ف��اط��م��ة امل��ن�����ص��وري مديرة 
والبحوث  ل��ل��درا���ص��ات  زاي���د  م��رك��ز 
الإم����ارات،  ت��راث  ن��ادي  با�صم  كلمة 
اأكدت فيها اأن املحا�صرة متثل لقاًء 
الدكتور  زي���ارة  ���ص��رف  على  ثقافياً 
للنادي،  ال�صماري  عبداهلل  بن  فهد 
اأن ع�صوية مركز زايد  م�صرية اإىل 
الأمانة  يف  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات 
والوثائق  الدرا�صات  ملراكز  العامة 
15 �صنة  ال��ت��ي مت��ت��د لأك����رث م���ن 
تراث  ن���ادي  ل��روؤي��ة  جت�صيداً  ت��اأت��ي 
الإمارات يف توطيد اأوا�صر التعاون 
م�����ع اجل�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة ب����ال����رتاث 
والتاريخ يف منطقة اخلليج، موؤكدة 
تاريخية  وح����دة  ت��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة  اأن 
وتراثية متجان�صة ت�صرتك يف اللغة 
والتاريخ وتت�صابه لهجاتها وعاداتها 
وتقاليدها، ول ميكن احلديث عن 
دون  م��ن  دول���ة خليجية  اأي  ت��اري��خ 
الرجوع اإىل تاريخ الدول الأخرى.

املتميزة  ب��الإدارة  املن�صوري  ونوهت 
ال�����ص��م��اري وجهوده  ل��ل��دك��ت��ور ف��ه��د 

التاريخية  امل�����دار������س  يف  ك����ث����رية 
لكن  الأم��ري��ك��ي��ة،  ل�صيما  الغربية 
ا�صتخدام  ي�����ص��يء  اأ���ص��ب��ح  ال��ب��ع�����س 
امل�����ص��ط��ل��ح ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن����ه 
على  يقوم  دقيق  منهجي  م�صطلح 
التاريخية  امل�صادر  يف  النظر  اإع��ادة 
هناك  اأن  اإىل  م��ل��وح��اً  وامل��ع��ل��وم��ات، 
ح��اج��ة ل���ع���ودة ه����ذا امل�����ص��ط��ل��ح من 
جديد اليوم يف ظل �صيطرة ال�صورة 

الب�صرية على النا�س.
الدرا�صات  ال�صماري  الدكتور  و�صّبه 
النفط،  ع��ن  بالتنقيب  التاريخية 
اخرتاق  اإىل  الدرا�صة  حتتاج  حيث 
عدة طبقات من املعلومات وامل�صادر 
داع���ي���اً  امل���ع���ل���وم���ة،  اإىل  ل���ل���و����ص���ول 
امل�صادر،  يف  التعمق  اإىل  الباحثن 
بالإ�صافة  ال��ت��اري��خ  اأن  اإىل  م��ب��ه��اً 
م�صتمرة  دائ����ب����ة  ح����رك����ة  ل���ك���ون���ه 
قراءة  نعي  كيف  يعني  اأي�����ص��اً  فهو 
ع��ل��ى احلاجة  م�������ص���دداً  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
احلا�صر  ع�����ص��رن��ا  يف  ال��ت��اري��خ  اإىل 
الع�صور  اإل��ي��ه يف  نحتاج  اأك���رث مم��ا 

املا�صية.

للعطاء رجاًل ون�صاء".
من جهة ثانية، �صمل برنامج زيارة 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن عبداهلل 
ال�����ص��م��اري ل��ن��ادي ت���راث الإم����ارات، 
جولة م�صاء اأم�س يف معر�س ال�صيخ 
وم�صرية  ل�صرية  يوثق  ال��ذي  زاي��د 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
مكتبة  على  ت��ع��رف  كما  نهيان،  اآل 
تاريخية  م��راج��ع  ت�صم  ال��ت��ي  زاي���د 
م��ه��م��ة ل��ل��ب��اح��ث��ن والأك���ادمي���ي���ن، 

زاي����د ل��ل��درا���ص��ات وال���ب���ح���وث نحو 
ال��ت��وث��ي��ق، وو���ص��ف اإرث امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 
تراثاً  ميثل  ثراه" باأنه  اهلل  "طيب 
اإليه والتعلم منه،  النظر  من جهة 
اإىل  اأي�صاً  وم�صتقباًل لكونه يقودنا 
عليه  ن��ك��ون  اأن  ينبغي  م��ا  م��ع��رف��ة 
"وهذا  م�����ص��ي��ف��اً:  الأي������ام،  ق����ادم  يف 
اأجيالنا ل�صيما يف  يعطي  �صك  بال 
الإمارات الكثري من القوة الدافعة 

الت�صكيلي  املعر�س  جولته  و�صملت 
والفنان  اجل���اب���ري  خ��ل��ود  للفنانة 
مركز  مباين  يف  �صكر  الكرمي  عبد 
زاي����د ل��ل��درا���ص��ات وال���ب���ح���وث، كما 
عند  املحا�صرة  هام�س  على  توقف 
ر�صمتها  ال��ت��ي  اجل���داري���ة  ال��ل��وح��ة 
ال���ف���ن���ان���ة ل��ط��ي��ف��ة حم���م���د خل����ادم 
�صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن 
داخل  ���ص��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

قاعة املحا�صرات يف املركز.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

 " دورة  بتخريج  عجمان،  ل�صرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  احتفت 
 " ال���ص��ت��دللت  الإن�����ص��ان يف مرحلة جمع  ح��ق��وق  �صمانات 
التي نظمها معهد تدريب ال�صرطة يف قاعة الإمارات مببنى 
امل�صيبي  حميد  علي  العميد  �صعادة  بح�صور  ،وذل��ك  القيادة 
نائب مدير عام املوارد واخلدمات امل�صاندة . تناولت الدورة 
التي قدمها كل من النقيب الدكتور حواء يو�صف الرئي�صي، 
حقوق  مبفهوم  التعريف  ال��زرع��وين،  علي  ملياء  الدكتورة  و 
ال��دول��ي��ة يف جم��ال حقوق  والآل���ي���ات  الإن�����ص��ان وخ�صائ�صه، 
ا���ص��ت��ع��را���س واج���ب���ات واخ��ت�����ص��ا���ص��ات ماأموري  و  الإن�������ص���ان، 

املوقوفن  حلقوق  العامة  املبادئ  واأه��م  الق�صائي،  ال�صبط 
ب��ن حقوق  ال��ع��الق��ة  اإىل تبيان  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��رط��ة،  مب��راك��ز 

الإن�صان والجتار بالب�صر.
�صارك يف الدورة 10 منت�صبن من �صف ال�صباط والأفراد 
من خمتلف اإدارات ومراكز �صرطة عجمان، تعرفوا خاللها 
ع��ل��ى ح��ق��وق الإن�������ص���ان واخ��ت�����ص��ا���ص��ات م����اأم����وري ال�صبط 
ال�صرطة  للموقوفن مبراكز  املمنوحة  واحلقوق  الق�صائي، 
والإن�صان. ويف ختام حفل  للمجتمع  يعزز جودة احلياة  مبا 
التخريج قام مدير معهد تدريب ال�صرطة يف القيادة العامة 
ل�صرطة عجمان بتكرمي املحا�صر وقدم ال�صهادات خلريجي 

الدورة متمنياً لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية.

�ضرطة عجمان تخرج منت�ضبي دورة �ضمانات حق�ق الإن�ضان يف مرحلة جمع ال�ضتدللت

•• ابوظبي-الفجر:

اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  ومتابعة  الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  باإ�صراف 
ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة بحث �صعادة الدكتور  نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
والأوق����اف  الإ���ص��الم��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س  الكعبي،  مطر  حممد 
بح�صور مدير عام الهيئة وفريق عمل الربنامج التح�صريي والإعداد لتنفيذ 
برنامج العلماء �صيوف �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

الدولة – حفظه اهلل – 
اجلهود  على  و�صكرهم  باحل�صور  الكعبي  الدكتور  رح��ب  الجتماع  بداية  ويف 
املبذولة، مثمناً هذه املكرمة ال�صنوية من �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة – حفظه 
هذا  ليرثوا  العامل  دول  �صتى  من  العلماء  من  نخبة  �صنوياً  با�صت�صافته   - اهلل 
ال�صهر الف�صيل بالدرو�س واملحا�صرات باللغات املختلفة التي متكن كل اجلاليات 

حملياً وخارجياً من متابعة هذا الربنامج.
مبتكر  برنامج  واإع��داد  متميزة  ا�صرتاتيجية  و�صع  على  الكعبي  الدكتور  واأك��د 

يلبي تطلعات خطة اخلم�صن التنموية حلكومتنا الر�صيدة وي�صعى اإىل حتقيق 
اإجنازات وطنية نوعية، داعياً اإىل ال�صتفادة من التقنية احلديثة وجميع من�صات 
الهيئة التفاعلية يف تنفيذ هذا الربنامج ال�صنوي ومواكبة احتياجات كافة �صرائح 
املجتمع على اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة لتعم الفائدة املرجوة من هذه 
املكرمة ال�صنوية التي �صنها ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه. 
اأن الدعم الكبري الذي حتظى به الهيئة من �صاحب  اأكد الدكتور الكعبي  كما 
–واأخيه  اهلل  –حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
رئي�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
اآل نهيان،  ال��وزراء، حاكم دبي، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  جمل�س 
ويل عهد اأبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو حكام 
الإمارات، مكن الهيئة من الرتقاء بر�صالتها واإي�صال خدماتها للمجتمع باأ�ص�س 
م�صتوى  رفع  يف  و�صاهمت  املجتمع  يف  ا  ور�صً ا�صتح�صاًنا  وجدت  راقية  ح�صارية 
مبوفور  عليها  وينعم  ويحفظها  الر�صيدة  قيادتنا  يوفق  اأن  اهلل  داعياً  �صعادته، 

ال�صحة والعافية، واأن يدمي دولة الإمارات واحة خري ورخاء وا�صتقرار.

•• ال�صارقة-وام: 

اطلعت جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والبلديات والأمن واملرافق العامة 
بنى  م��ن  ال�صمولية  املخططات  على  ال�صارقة  لإم���ارة  ال�صت�صاري  املجل�س  يف 
حتتية واأرا�صي وخدمات اإىل جانب الإ�صتجابة لحتياجات مدن اإمارة ال�صارقة 
ومناطقها خالل وقوفها على كافة اأعمال دائرة التخطيط وامل�صاحة يف حكومة 
ال�صارقة . جاء ذلك خالل زيارة اللجنة ملقر الدائرة �صمن اأعمالها لدور الإنعقاد 
اإطار  يف  ال�صت�صاري  للمجل�س  العا�صر  الت�صريعي  الف�صل  من  الثالث  ال��ع��ادي 

حت�صريها للجل�صة املقبلة واملخ�ص�صة ملناق�صة دائرة التخطيط وامل�صاحة .
�صم وفد اللجنة عبيد عو�س الطنيجي رئي�س اللجنة وعدد من اأع�صاء اللجنة 
دائرة  رئي�س  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن  خالد  املهند�س  �صعادة  ا�صتقبالهم  يف  واك���ان   ..

التخطيط وامل�صاحة و عدد من مدراء الإدارات .
الدائم مع كل  املجل�س  باهتمام  املهريي  املهند�س خالد بن بطي  �صعادة  اأ�صاد  و 
ف�صل ت�صريعي باأعمال الدائرة التي ي�صعدها التواجد حتت قبة املجل�س لتبادل 

الآراء مع املجل�س ال�صت�صاري .
من جهته اأ�صار عبيد عو�س الطنيجي اإىل اأهمية اأعمال الدائرة وحر�س املجل�س 
على الطالع على اأدوارها والعمل على دعمها كونها تعنى بالتخطيط احل�صري 

وارتباطها ب�صوؤون املواطنن ودوائر عدة .
و قدمت دائرة التخطيط وامل�صاحة خالل الجتماع عر�صا مرئيا يو�صح روؤية 
الدائرة ور�صالتها والأه��داف ال�صرتاتيجية وما تعنى مه من اأعمال يف جمال 
تخطيط اإمارة ال�صارقة وروؤيتها ل�صمولية التخطيط حتى عام 2042 بهدف 
لإحتياجات  والإ�صتجابة  املنا�صبة  الإج���راءات  واإعتماد  التنمية  م�صرية  تعزيز 
والإقت�صادية  الإجتماعية  التنمية  يعزز  مبا  املختلفة  ومناطقها  الإم��ارة  مدن 
والإ���ص��ك��ان��ي��ة. و ا���ص��ت��ع��ر���س الإج��ت��م��اع ج��ه��ود ال���دائ���رة يف ت��وط��ن ال��وظ��ائ��ف و 
وتطويره  الأداء  وتقييم  وم��راج��ع��ة  امل�صتمر  التح�صن  جم���ال  يف  �صيا�صاتها 
على  والتعرف  اإليهم  يقدم  فيما  اخل��دم��ات  متلقي  اآراء  �صماع  على  وحر�صها 
احتياجاتهم وال�صتفادة من جتارب الآخرين و كذلك جهودها يف جمال تطبيق 

�صيا�صة التحول الإلكرتوين يف كافة تعامالتها .

•• العني-الفجر: 

فعاليات  الأول،  اأم�س  م�صاء  اختتمت 
القانون  مل����وؤمت����ر   28 ال������  ال��������دورة 
بجامعة  القانون  كلية  ال��ذي  نظمته 
املفو�صية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم�������ارات، 
الأمم  يف  الالجئن  ال�صامية  ل�صوؤون 
"القانون وعامل  املتحدة حتت عنوان 
وقد  التعاي�س".  قيم  اأف�صل  لتعزيز 
اأ�صاد امل�صاركون بالدور الريادي الذي 
 توؤديه دولة الإمارات العربية املتحدة 
ق��ان��ون��ي��ة،  واجتماعية،  بيئة  خلق  يف 
وث��ق��اف��ي��ة، واق��ت�����ص��ادي��ة م��ع��ززة لقيم 
ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ص��ام��ح ب���ن  الأف������راد 
ال�صعيد  ع���ل���ى  �����ص����واء  وامل���ج���ت���م���ع���ات 
ال����دويل، وال��ت��اأك��ي��د  على  اأو  ال��وط��ن��ي 
حماية  يف  الت�صريعي  الإط���ار  اأهمية 
وال��ت�����ص��ام��ح  ب�صورة  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م 

ت��ن��ف��ي��ذ هذه  ال��ف��ع��ال��ي��ة يف  ت�����ص��م��ن 
القيم. 

الب�صتكي،  ج��ن��ان  ال���دك���ت���ورة  واأك�����دت 
البحث  ل�������ص���وؤون  ال��ع��م��ي��د  م�����ص��اع��د 
رئي�صة  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ع��ل��م��ي  والدرا�صات 
املوؤمتر  اأن  للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة 

الق�صايا  ط������رح  يف  ح���ق���ق  جن�����اح�����اً 
الإن�صان  ح��ق��وق  امل��ع��ا���ص��رة يف جم���ال 
املجتمع  يف  وال�����ص��م��ول��ي��ة   والت�صامح 
املعريف املعا�صر وذلك عرب 4  جل�صات 
يومن  م���دار  على  ا�صتمرت  رئي�صية 
م��ت��ت��ال��ي��ن، حت����دث ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 

اأثنى  حيث  ال���دويل،  خ���رباء  القانون 
اأهمية املوؤمتر يف ظل  امل�صاركون على 

 التحديات الراهنة. 
امل�صاركون  اأو���ص��ى  "لقد   : واأ���ص��اف��ت 
ال�صرعية  ال��ف��ت��وى  ح�����ص��ر  ب�����ص��رورة 
انحرافها  م��ن  منعاً  لها  امل��وؤه��ل��ن   يف 
ال�صرع   وقيمه  اإىل م�صادمة مقا�صد 
الأنف�س  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
والأم������وال والأع����را�����س،  ع����الوًة على 
للرد  املوؤهلن  املفتن  توجيه  اأهمية 
ال�����ص��ب��ه��ات  والفتاوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي 
اجلماعات  بها  مت�صكت  التي  ال�صاذة 
م�صوؤولية  اأك���دوا  على  كما  املتطرفة، 
اجلهات وال�صخ�صيات املوؤثرة وو�صائل 
الإعالم بكافة  اأنواعها يف ن�صر الوعي 
ال�صحيح للتعاي�س ال�صلمي، وت�صجيع 
وتعزيز  اإب�����راز  ع��ل��ى  ج��ه��ات  املجتمع 
ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح  مفاهيم 

 والتعاون على الرب والتقوى". 
اأجواء  اإ�صاعة  اأن  امل�صاركون  واأو���ص��ح 
والفكري،  والقبول  العلمي  الت�صامح 
وراأي�������اً، ه���و ال�صالح  ب���الآخ���ر وج�����وداً 
الفعال يف الق�صاء على  ظاهرة الت�صدد 
بات  ال��ذي  والتطرف  والعنف  والغلو 
الب�صرية  باأ�صره،  وعلى  العامل  يهدد 
الن��ت��ق��ال م��ن فكرة الخ��ت��الف الذي 
تفعيل  اىل  العنف  والإق�صاء  يقت�صي 

وجعله  عملي  ب�صكل  الت�صامح  مفهوم 
م�صروعاً  للتعارف والع��رتاف. وحّث 
املوؤ�ص�صات  م���ن  وغ���ريه���ا  اجل��ام��ع��ات 
 التعليمية على تطوير برامج درا�صات 
قيم  درا������ص�����ة  م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف  ع��ل��ي��ا 

 التعاي�س والت�صامح. 
كما اأو�صى امل�صاركون ب�صرورة العمل 
يف  ال�صتباقي  للت�صامح  ال��دم��ج  على 
مثل  احلديثة،  التكنولوجيا  ت�صميم 

يف  ال���ذك���اء  ال�صطناعي،  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يت�صم  الذي  املعا�صر،  املعريف  املجتمع 
كل  يف  واأدوات����ه����ا  ب��ان��ت�����ص��ار  احلو�صبة 
مكان، ويف وقت ي�صهد بروز دور الآلت 
تتطلب  مبهام  للقيام  متزايد   ب�صكل 

حماكاة لوظائف العقل الإن�صاين.  
ويف اخلتام اأكد امل�صاركون على اأهمية 
تطبيقات  يف  تنظيم  ال���ق���ان���ون  دور 
يكفل  مب�����ا  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 

ب����ن  م�صالح  وامل�����وازن�����ة  احل���ي���ادي���ة 
الأف����راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
والتاأكيد  الق��ت�����ص��اد  املعريف.  ن��ط��اق 
هي  والت�صامح  التعاي�س  قيم  اأن  على 
تفعيلها  ي��ج��ب  اإن�����ص��ان��ي��ة  عاملية  ق��ي��م 
وغريهم  الالجئن  حماية  نطاق  يف 
كل  يف  للخطر  ال��ف��ئ��ات  املعر�صة  م��ن 
الأح���وال وال��ظ��روف ويف كل الأماكن 

دون  متييز. 

جلنة املرافق العامة با�ضت�ضاري ال�ضارقة تطلع على خطط دائرة التخطيط حتى 2042)ال�ض�ؤون الإ�ضالمية( تبحث التح�ضريات لربنامج العلماء �ضي�ف �ضاحب ال�ضم� رئي�س الدولة

يف ختام فعاليات املوؤمتر ال�سنوي لكلية القانون  :

 امل�ضارك�ن ي�ضيدون بدور الإمارات يف خلق بيئة قان�نية  معززة لقيم التعاي�س والت�ضامح  

تفعياًل ل�سهر القراءة الوطني

دبي للثقافة تعلن عن برنامج ثري من ال�ر�س القرائية يف مكتباتها العامة 

•• دبي-الفجر: 

بالتزامن مع �صهر القراءة الوطني، اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
غني وممتع من الور�س القرائية والتثقيفية  برنامج  للثقافة" عن  "دبي 
مار�س   31 حتى   13 م��ن  ميتد  ب��دب��ي  العامة  مكتباتها  يف  والرتفيهية 

.2022
وتندرج هذه املبادرة �صمن اإطار حر�س "دبي للثقافة" الدائم على تفعيل 
�صهر القراءة الوطني الذي حتتفي به دولة الإمارات العربية املتحدة يف كل 
عام، والذي اختارت وزارة الثقافة وال�صباب "الإمارات تقراأ" �صعاراً له هذا 
تاأ�صيل  الهيئة يف  تلعبه  ال��ذي  الفاعل  ال��دور  على  تاأكيداً  تاأتي  العام. كما 
دولة  ومقيمن يف  مواطنن  املجتمع من  �صرائح  �صتى  بن  ال��ق��راءة  ع��ادة 

الإمارات، وجعلها اأ�صلوب حياة لديهم.
التثقيفية الرثية  ال��ع��م��ل  م��ن ور����س  م��ت��ن��وع��اً  ال��ربن��ام��ج ط��ي��ف��اً  و���ص��ي��وف��ر 
بالفائدة واملتعة التي من �صاأنها ت�صجيع ال�صغار واليافعن على النخراط 
والإجنليزية،  العربية  باللغتن  ال��ور���س  تتوفر  كما  الكتابة.  ال��ق��راءة  يف 

ان�صجاماً مع الن�صيج املجتمعي يف الإمارة الذي يتميز بثقافاته املتعددة.  
وقد اأعّدت مكتبة هور العنز �صل�صلة من الور�س املبتكرة املوّجهة لالأطفال 
من 6 اإىل 12 عاماً تت�صمن يوماً ثقافياً تراثياً حتت عنوان "الن�صف من 

17 مار�س اجل��اري، ف�صاًل عن ور�صة قراءة عن بر الوالدين  �صعبان" يف 
اإبداعية لتعليم الأطفال كتابة  21 مار�س، وور�صة  تزامناً مع يوم الأم يف 
 17 "يف   ال�صندوق؟  خ��ارج  ق�صة  اأكتب  "كيف  بعنوان  الق�صرية   الق�صة 
"�صرد  اأخرى تتناول  مار�س تقدمها الكاتبة �صباح ديبي، اإىل جانب ور�س 
وتعقد  وفوائد احلجامة.  العربية  باللغة  بال�صل�صال" والكتابة  الق�ص�س 

هذه الور�س جميعها بن ال�صاعة الثانية والثالثة ظهراً.
اأما يف مكتبة ال�صفا للفنون والت�صميم، فال�صغار على موعد يف 13 مار�س 
وذلك  ال�صغار،  الإماراتين  الكتاب  اأب��رز  على  لتعريفهم  غنية  ور�صة  مع 
مبنا�صبة يوم الطفل الإماراتي، ي�صاحبها جل�صة قرائية تفاعلية. وللكبار 
ال�صاعر  م��ع  العربية  باللغة  �صعرية  اأم�صية  فينتظرهم  اأي�����ص��اً،  ن�صيبهم 
الثامنة  ال�صابعة حتى  17 مار�س اجل��اري من  الع�صم يف  اأحمد  الإماراتي 

م�صاًء.
ويتوا�صل الربنامج يف مكتبة الرا�صدية مع طيف متنوع من الور�س املمتعة 
باللغتن العربية والإجنليزية تت�صمن قراءات ق�ص�صية مع الكاتبة مرمي 
جمال، واأن�صطة تراثية يف ور�صة "الن�صف من �صعبان"، ومتثيلية ق�صرية 
عن بر الوالدين مبنا�صبة يوم الأم، اإ�صافة اإىل قراءة لق�صة "كن �صعيداً" 

يف يوم ال�صعادة ي�صاحبها ور�صة فنية.
ويف مكتبة الطوار، �صيتفاعل ال�صغار مع ور�صة "بهجة احلروف" العربية 

الطوار  مكتبة  �صتفعل  كما  م��ار���س.   14 بتاريخ  العربي  اخل��ط  وكتابة 
 31 ولغاية   21 م��ن  ب���دًءا  ال�صاد�صة  دورت���ه  يف  امل�صتعمل  الكتاب  معر�س 
مار�س ويعود ريع الكتب جلهة خريية. تهدف هذه املبادرة جلعل الكتاب يف 

متناول اجلميع والت�صجيع على اقتناء الكتب باأ�صعار زهيدة.
باللغتن  مبتكرة  تفاعلية  ق��راءات  ل�صغارها  املنخول  مكتبة  اأع��ّدت  بينما 
ثمار  والفنانة  الكاتبة  م��ع  فنية  ور���ص��ة  ي�صاحبها  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

�صباحاً. ع�صرة  احلادية  حتى  العا�صرة  من  مار�س  حلواين، وذلك يف 17 
رت لهم مكتبة اأم �صقيم ور�صة  وملحّبي الكتابة الإبداعية والفنون، فقد ح�صّ
الر�صائل  فن كتابة  خاللها  �صيتعّلمون  مار�س   15 يف  الر�صائل"  "كتابة 
ون��ورة خوري،  النجار  نادية  الكاتبتان  الأظ��رف تقدمها كل من  وت�صميم 
اإ�صافة اإىل جل�صة ثقافية يحيي الأطفال خاللها منا�صبة "حق الليلة" يف 
يف "يوم ال�صعادة" تعقدها يف  �صعادتهم  لتعزيز  اأخرى  وجل�صة  مار�س،   20

اجلاري.  مار�س   27
اخلط  اأ�صا�صيات  لتعليم  ور���س  واليافعن  ال�صغار  ينتظر  حتا  مكتبة  ويف 
العربي، واأخرى لإغناء خميلتهم يف التعليق على ال�صور واإثراء مفرداتهم 
للت�صويق مع م�صابقات  الإم��ارات��ي، ع��الوًة على وقت  امل��وروث  بكلمات من 
31 مار�س  28 وي�صتمر حتى  املكتبة من  ثقافية متنوعة. ويبداأ برنامج 

.2022

•• دبي-وام:

و�صائل  على  من�صاتها  عرب  رقمية  تفاعلية  حملة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأطلقت 
التوا�صل الإجتماعي، يف اأول منا�صبة حتتفي فيها دولة الإمارات بيوم الطبيب الإماراتي 
الذي يوافق 11 مار�س بدءاً من العام اجلاري وذلك بناء على توجيهات القيادة احلكيمة 
لدعم م�صرية الأطباء املواطنن والحتفاء بجهودهم وتكرميهم والإ�صادة بف�صلهم ودورهم 

الإن�صاين واإبراز فخر الوطن بهم.
ال�صكر والمتنان للطبيب الإماراتي والقطاع ال�صحي  اإظهار م�صاعر  اإىل  تهدف احلملة 
ب�صكل عام با�صتخدام و�صم" #ي�صتاهل_الطيب" وزيادة تفاعل وم�صاركة اجلمهور بهذه 
املنا�صبة تقديراً للجهود التي بذلها الأطباء الإماراتيون والتي كانت م�صدر طماأنينة وثقة 
بثقة  التعايف  مرحلة  وموا�صلة  الدولة  ق��درات  تعزيز  يف  الفارق  و�صنعت  املجتمع،  لفئات 

وتفاوؤل.

وزارة ال�ضحة حتتفي بي�م الطبيب الإماراتي 

حياة لديهم   اأ�سلوب  وجعلها  واليافعني  ال�سغار  لدى  القراءة  عادة  •  تاأ�سيل 
وت�سويق وم�سابقات  وت�سميم،  وكتابة  واإبداع،  وفنون  وتراث،  • ثقافة 

• ال�سغار واليافعون من 6 اإىل 14 عامًا مدعوون لق�ساء اأوقات مفيدة وممتعة
ال�سفا للفنون والت�سميم مكتبة  يف  �سعرية  اأم�سية  مع  اأي�سًا  ن�سيبهم  • للكبار 

مركز جمعة املاجد يحتفي 
بالي�م العربي للمكتبات

•• دبي – د.حممود علياء

مبنا�صبة اليوم العربي للمكتبات الذي ي�صادف العا�صر من �صهر مار�س من كل 
عام،وتزامناً مع �صهر القراءة ، الذي تعتربه دولة الإمارات �صهراً وطنياً للقراءة 
، نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي ، حما�صرة افرتا�صية بعنوان 
عبداهلل املطريي ، رئي�صة ق�صم الثقافة  �صيخة  املكتبات" قدمتها  مهن  "تاريخ 

الوطنية والعالقات العامة والإعالم .
يهدف املركز من خالل الحتفال بهذا اليوم اإىل ن�صر الوعي والثقافة املعرفّية 
والهوية  ال��ذاك��رة  حفظ  يف  الكبري  ال��دور  لها  التي  واملكتبات،  الكتب  باأهمية 
اأهمية  عن  احلديث  حما�صرتها  يف  �صيخة  تناولت  ال�صاِعد.  للجيل  الثقافّية 
التاأريخ يف جمال املكتبات، وذكر جمموعة من اأول الأبحاث والر�صائل اجلامعية 
امتداد  باملكتبة على  التاأريخ ملن عمل  اأهمية  ، كما حتدثت عن  املجال  يف هذا 
التاريخ واملهن التي كانت مرتبطة باملكتبة، وكيفية ورود املعلومات التي تت�صمن 
ا�صتعرا�س  جرى  وقد  املكتبات.  درا�صات  كتب  اأو  التاريخ،  كتب  يف  املهن  تاريخ 

َمت اإىل ق�صمن: اإداري، وفني. مهن املكتبات يف ذلك الوقت والتي ُق�صِّ
املكتبات  م��ن متخ�ص�صون يف جم���ال  امل���داخ���الت  م��ن  ع���دد  ال��ل��ق��اء  �صهد  وق���د 
واملعلومات،  والتي دارت يف جمملها حول اأمن املكتبة احلايل واأ�صمائه املختلفة 

واأدواره التي يقوم بها وم�صتقبل هذه املهنة.    
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

العام  ال���ن�������ص���ائ���ي  الحت�������اد  ن���ظ���م 
الداخلية،  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ج���ل�������ص���ة ح������واري������ة حت�����ت ع���ن���وان 
التي  الرقمي،  الع�صر  يف  الرتبية 
باإك�صبو  ف��زع��ة  ج��ن��اح  يف  اأق��ي��م��ت 
برنامج  ���ص��م��ن  دب������ي،   2020
ن�صر  ب��ه��دف  حقوقك"،  "اعريف 
حول  ال��الزم��ة  والتوعية  الثقافة 
لالأبناء  ال�صليمة  الرتبية  مفهوم 
وط������رق ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��م يف ظل 
ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي ي�����ص��ه��ده��ا عامل 

التكنولوجيا احلديثة.
اإط����ار حر�س  وت���اأت���ي اجل��ل�����ص��ة يف 
ال�صطالع  الن�صائي على  الحت��اد 
بدوره يف دعم جهود الدولة جتاه 
ق�صايا امل��راأة والأ���ص��رة يف خمتلف 
بتعزيز  م��ن��ه  واإمي����ان����ا  امل����ج����الت، 
الأ�صري  التما�صك  باأهمية  الوعي 
واأ�صا�صيا  وطنيا  مطلبا  باعتباره 

للخم�صن عاماً القادمة.
خليفة  ن��������ورة  �����ص����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
العامة  الأم����ي����ن����ة  ال���������ص����وي����دي، 
اإن تعزيز  لالحتاد الن�صائي العام، 
وتقوية  الإماراتية  الأ�صرة  مكانة 
ال�صمان  ه��و  ومتا�صكها  ن�صيجها 
احلقيقي ل�صتقرار دولتنا الغالية 

وتر�صيخ هويتنا الوطنية.
ال�صيخة  �صمو  ج��ه��ود  اأن  واأك����دت 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
ان�صبت  الإمارات"،  "اأم  الأ�صرية 
ب�صكل اأ�صا�صي على املراأة ومتكينها 
توؤهلها  التي  وامل��ع��ارف  ب��اخل��ربات 
على  اأطفالها  وتربية  اأ�صرة  لبناء 

الأ�ص�س والقيم الأ�صيلة.
اأن���ه وم���ن ه���ذا املنطلق  واأ���ص��اف��ت 
بف�صل  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت������اد  ع��م��ل 
ال�صيخة  �صمو  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 

فاطمة بنت مبارك، منذ تاأ�صي�صه 
اإىل اليوم على ا�صتحداث املبادرات 

وال�����ربام�����ج وت���ب���ن���ي ال���ع���دي���د من 
املمار�صات الرامية لرفع �صاأن املراأة 

بهدف  وذل����ك  الإم���ارات���ي���ة،  والأم 
تو�صيل املعرفة للمراأة اأينما كانت 

وبناء قدراتها يف ظل ت�صارع وترية 
احلياة، ف�صاًل عن تعزيز اإمكاناته 

الهوية  ق���ي���م  زرع  م����ن  ل��ت��ت��م��ك��ن 
والنتماء والولء والت�صامح لدى 
الركيزة  الأم  تظل  حيث  اأبنائها، 
دفة  اإدارة  ت��وج��ي��ه  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
الأبناء  الأ�صرة مبا ي�صمن �صالح 

واملجتمع ككل.
العقيد  احل���واري���ة  اجل��ل�����ص��ة  اأدار 
املياحي،  حميد  اإبراهيم  الدكتور 
مدير اإدارة الأمن الرقمي يف وزارة 
الداخلية، والتي ت�صمنت حمورين 
املحور  ا�صتعر�س  حيث  رئي�صين، 
الأول الذي يحمل عنوان "البيئة 
واأثرها  والرقمية  التكنولوجية 
عبيد  الدكتور  الأبناء"،  تربية  يف 
تقنية  خ��ب��ري يف  امل���خ���ن،  ���ص��ال��ح 
الإلكرتونية،  واجلرائم  املعلومات 
ف��ي��م��ا ت��ط��رق امل���ح���ور ال���ث���اين اإىل 
وحماية  ت��رب��ي��ة  يف  الأ�����ص����رة  دور 
الهائل يف  التطور  الأب��ن��اء يف ظل 
مب�صاركة  وذل����ك  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
رئي�س  ال��را���ص��دي،  ح��ام��د  فاطمة 

والإر�صاد  والتوعية  الوقاية  ق�صم 
حلماية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  مب��رك��ز 
ال��ط��ف��ل. وجت���در الإ����ص���ارة اإىل اأن 
الذي  حقوقك"،  "اعريف  برنامج 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  اأط��ل��ق��ه الحت�����اد 
كرمية  رعاية  حتت   ،2009 ع��ام 
م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الثقافة  ن�����ص��ر  يف  ي�صهم  م���ب���ارك، 
من  امل����راأة  متكن  ال��ت��ي  القانونية 
واإيجاد  ال��ت��ح��دي��ات  على  ال��ت��ع��رف 
ال���ط���ري���ق���ة الأن���������ص����ب حل����ل هذه 
امل�����ص��ك��الت، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
����ص���رك���ائ���ه ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ن من 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
املجتمع  وم���وؤ����ص�������ص���ات  وامل��ح��ل��ي��ة 
بهدف  معها  والت�صبيك  امل����دين، 
ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء، وال���ص��ت��ف��ادة من 
ج���م���ي���ع الإم�����ك�����ان�����ات واخل�������ربات 
ل�صمان حتقيق الأه��داف املرجوة 
قاعدة  وت��و���ص��ي��ع  ال���ربن���ام���ج  م���ن 

امل�صتفيدات منه.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

اأن جناحها يف منطقة  اإل  اأ�صغر دول��ة يف العامل،  اأنها ثالث  دول��ة ن��اورو مع 
التنقل يحظى بح�صور مكثف يف اأك�صبو 2020، فمع �صغر م�صاحتها التى 
ل تتجاوز الع�صرون كيلو مرت مربع وعدد �صكانها ع�صرة الف ن�صمة، اإل اأن 
وجودها بن الدول امل�صاركة يف احلدث العظيم يجرب اجلميع على احرتامها 
والبحث عن تاريخها والملام بثقافتها وموقعها على اخلريطة اجلغرافية، 
فكونها جزيرة يف املحيط الهادىء وتبتعد عن ا�صرتاليا بحوايل 3 الف كيلو 
مرت، ويحر�س اجلمهور على البحث عن عاداتها وتقاليدها واإرثها الثقايف 
والرتاث، فطبيعة اجلزر دائما ما تكون خالبة وجميلة وتتمتع بهدوء وبيئة 
نظيفة ومتجددة وغالباً ما يكون الإعتمكاد الكلي يف الطعام على ال�صماك 

والطيور واحليوانات الربية.
ويتما�صى  املعروفة،  وبيئتها  طبيعتها  عن  معرباً  اخلارجي  ت�صميمها  ياأتي 
مع ال�صعار الذي ا�صتلهمته من وجودها بن الدول امل�صاركة، فكان اختيارها 
الزدهار،  عتبة  على  �صغرية  ا�صتوائية  جزيرة  اأنها  على  بنف�صها  تعرف  باأن 

وهي بالفعل جزيرة واعدة ملا تعر�صه يف جناحها باأك�صبو 2020، فمع بداية 
رحلة الزائر داخل اجلناح، �صيجد املدخل وا�صع وبالواجهة منوذج على �صكل 
والأوراق  بال�صجار  ت�صبعت  واجل��دران  الرتحيب  كلمات  عليه  دائ��رة  ن�صف 
ومناظر  وال��ت��اري��خ  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  التعريفية  وال��ل��وح��ات  اخل�����ص��راء 
م�صحوبة  ع��ب��ارات  اإىل  بالإ�صافة  وغ��ريه��ا،  ال�صياحية  امل��واق��ع  من  متعددة 
م�صتدام  ح�صر   ( تقول  ع��ب��ارة  منها  ومناظرها  ملوقعها  تعبريية  بلقطات 
الناعمة  والرمال  العالية  الأ�صجار  ت�صم  اأخرى  ولوحة  مزدهر(  وم�صتقبل 
على ال�صاطئ املمتد ) م�صوؤولية ت�صاركية فر�س فتية( وكاأنها دعوة �صريحة 
جلذب ال�صياح وامل�صتثمرين لفتح م�صاريع وان�صاء افت�صاد واعد بها، خا�صة 
واأنها تتمتع برثوة هائلة من املعادن الطبيعية التى ت�صكل اقت�صادها القادم 
من  الكثيفة  الأ�صجار  وج��ود  عن  ف�صال  واملنجنيز،  والكوبالت  النيكل  من 
ال��زوار مبنظر خالب  اخ��رى ت�صتقبل  املورقة ولوحة  اجل��وز هند والنباتات 
لزرقة مياه املحيط والرمال وال�صجار وعبارة ) �صغرية يف م�صاحتها كبرية 
الداعمة  الإيجابية  والعبارات  املبهرة  اللوحات  تعددت  هكذا  ابت�صامتها(  يف 
املعتدل  مبناخها  وال�صتمتاع  ال��واق��ع  اأر����س  على  لزيارتها  ال�صياح  جل��ذب 

وم�صاهدها الرائعة.
اأك��رث من مو�صع  ن��اورو املعتمد وال��ذي و�صع يف  ومن �صعارات جناح جزيرة 
تلخ�س  الفل�صفية  العبارة  ه��ذه  الب�صيطة(  الأ�صياء  يف  املتعة  عن  البحث   (
احلياة يف كلمات معدودة، حيث اأن املتعة احلقيقية يجدها الزائر يف الأ�صياء 
واملقتنيات واللوحات واملناظر الب�صيطة التى ل ت�صبب زخماً ول ازعاجاً بل 
اأن ت�صميم اجلناح جاء بالت�صاع وكاأن الزائر على من قارب اأو ي�صري على 
اأ�صجار اجلوز هند امل�صهورة  اأن تكون هناك  �صاطئ اجلزيرة، فاجلناح راعى 
بها وهذا وا�صح جلياً يف اجلدار املقابل للمدخل، حيث اأن اجلدار ر�صم عليه 
كما  م��ب��دع،  منظر  يف  ن�صفن  اإىل  مق�صمة  وه��ى  الهند  اجل��وز  وث��م��رة  ورق 
راعى الت�صميم الداخلي �صهولة التجول واملرور بن املقتنيات، حيث و�صعت 
�صناديق زجاجية على قواعد خ�صبية ت�صم مقتنيات من تراث ناورو ما يدل 
املوجودة بها والتى  الأثنى ع�صر  القبائل  على تاريخها الطويل، وتعرب عن 
يتكون منها الن�صيج املجتمعي، واملده�س اإن اجلزيرة تتحدث بلغتها املحلية 
الوافدين  تتعامل مع  �صياحية  اأنها جزيرة  الإجنليزية بحكم  اللغة  وتدقن 
اإليها بلغتهم، وكونها من الدول التى تعتمد على املعادن ال�صرورية يف جمال 

اقت�صادها  بان بحدث حت��وًل يف  املحللون  لها  يتنباأ  والتى  النظيفة  الطاقة 
وجتعلها نقطة جذب لال�صتثمار.

خ�ص�س جناح ناورو جل�صة كجل�صات ال�صفن الكربى يتو�صطها �صكل خمروطي 
بالر�صومات  امل��زودة مب�صغولت يدوية، وتزينت اجل��دران  الأرف��ف  به بع�س 
ال��ف��ن��ون وال��ف��ن��ان��ن والرق�صات  ل���وح���ات ت��ر���ص��د  ال��ب��ي��ئ��ة وو���ص��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا 
الفلكلورية اخلا�صة باجلزيرة، والريا�صين الذين يجيبون العامل ويتنقلون 
بن املدن الكربى والعوا�صم، كما خ�ص�صت لوحة ت�صري اإىل اأن ناورو ت�صبو 
اإىل م�صتقبل ي�صهد م�صاهمات اجلميع من اأفراد و�صركات وكيانات مب�صاركة 
هناك  لتكون  املواطنن  جلميع  م�صتدام  معي�صي  م�صتوى  لتوفري  حكةمية 
ا�صرتاتيجية وطنية للتنمية امل�صتدامة، بالإ�صافة مناظر من اعماق املحيط 
و�صبل ال�صيد وريا�صة التى ميار�صها املواطن من غط�س و�صباحة وغريها، 
ويف نهاية اجلناح خ�ص�س ركن للهداية والت�صوق لقتناء امل�صغولت اليدوية 
وامل�صنوعة من  وابتكار  اإب���داع  م��ن  ن���اورو  امل���راأة يف  التى متار�صها  واحل���رف 
وانتقال  الثقايف  الإرث  واح��دة من  تعد  التى  البيئة،  امل��وج��ودة يف  اخل��ام��ات 

الرتاث لالأجيال املتعاقبة 

•• دبي اإك�صبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

دبي،   2020 اإك�صبو  يف  الوطني  بيومها  وتوباغو  ترينيداد  جمهورية  احتفلت 
بح�صور �صعادة في�صنو دانبول، املفو�س ال�صامي لرتينيداد وتوباغو لدى اململكة 
الر�صمية  ملرا�صم  اأُجريت  ال�صمالية، حيث  واأيرلندا  العظمى  املتحدة لربيطانيا 
لرفع علمي دولة الإمارت العربية املتحدة وترينيداد وتوباغو يف �صاحة الو�صل 
الأيقونية، مع عزف الن�صيدين الوطنين للدولتن، واإلقاء الكلمات الرتحيبية، 
الرق�س  م��ن  ف��ق��رات فنية  �صمل  ب��احل��ي��اة،  ناب�س  ث��ق��ايف  ع��ر���س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

والغناء، وجتربة الكرنفال ال�صعبية يف البالد. 
وكان �صعادة �صلطان حممد ال�صام�صي، م�صاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ال�صامي  املفو�س  دانبول،  في�صنو  �صعادة  ا�صتقبال  يف  الدولية،  التنمية  ل�صوؤون 

لرتينيداد وتوباغو لدى اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�صمالية. 
وتوباغو  ترينيداد  جمهورية  "ت�صارك  ال�صام�صي:  حممد  �صلطان  �صعادة  وق��ال 
2020 دبي، حيث  اإك�صبو  تنوعها الثقايف واأبرز �صناعاتها وابتكاراتها مع زوار 

توفر لهم ملحة عما ميكنها تقدميه اإىل العامل."
بجمهورية  جتمعنا  ال��ت��ي  الثنائية  بالعالقات  ن�صعد  "اإننا  �صعادته:  واأ���ص��اف 
ترينيداد وتوباغو، ونتطلع اإىل ا�صتك�صاف فر�س توطيد التعاون يف املجالت ذات 

الهتمام امل�صرتك، مثل التجارة الثنائية والتبادل الثقايف والطاقة املتجددة."
وتوباغو هنا  ترينيداد  تتواجد  اأن  املهم جدا  "من  دانبول:  في�صنو  �صعادة  وقال 
اأعمال جتارية مع دولة الإم��ارات العربية  2020 دبي. نتطلع لبدء  اإك�صبو  يف 
املتحدة، ورمبا لفتح �صفارة هنا ذات يوم. اقت�صادنا مفتوح، ونتميز بالت�صدير. 
ونقدم نحن البحر الكاريبي ال�صناعي، كما نقدم اجلانب ال�صياحي من البحر 
الكاريبي. ي�صعدنا اأن نكون هنا لنقدم ترينيداد وتوباغو للعامل، ما مل ي�صمعوا 

بها من قبل."

للقدوم  امل�صتثمرين  ندعو  اإننا  للعمل.  مفتوحة  وتوباغو  "ترينيداد  واأ���ص��اف: 
ترينيداد  اأعمال جتارية مع  الأف��راد لإجن��از  ندعو  كما  وتوباغو،  ترينيداد  اإىل 
وتوباغو، �صواء كانوا مهتمن با�صترياد املنتجات، اأو راغبن يف زيارتنا من اأجل 

اجلانب ال�صياحي، اأو يريدون زيارتنا حل�صور كرنفالتنا".
واأعقب الحتفال باليوم الوطني يف �صاحة الو�صل باإك�صبو 2020 دبي، عر�س 
الثقافية،  جمموعة  قدمتها  ورق�س  غناء  فقرات  ت�صمن  باحلياة  ناب�س  ثقايف 
اإىل جانب جتربة الكرنفال ال�صعبية يف البالد، لعر�س تنوع ترينيداد وتوباغو 
الطبلة  دق���ات  على  التقليدية  الكرنفالية  ال�صخ�صيات  ورق�����ص��ت  وم��رون��ت��ه��ا. 

النحا�صية واإيقاعات مو�صيقى �صوكا وت�صاتني ال�صعبية، التي ت�صتهر بها البالد. 
واإبداعها  الدولة  اإمكانات  ل�صتعرا�س  اأبوظبي  قاعة  يف  اأعمال  منتدى  واأقيم 
وتنوعها، مب�صاركة العديد من املتحدثن، منهم �صعادة دانبول ومعايل ال�صيناتور 

بول جوبي �صكون، وزيرة التجارة وال�صناعة يف ترينيداد وتوباغو.
ويتيح جناح ترينيداد وتوباغو، الواقع يف منطقة التنقل، للزوار جتربة التنوع 

الفنون  من  ب��دءا  �صيء،  كل  مع  التفاعل  عرب  الكاريبية،  ال��دول��ة  لهذه  الثقايف 
والطهي وغريها من  الأزي���اء  اإىل  و�صول  اليدوية،  واحل��رف  واملرئية  الأدائ��ي��ة 
جوانب ثقافة هذا البلد. وميكن لزوار اجلناح ال�صتمتاع بتجاربه الغامرة التي 
دولية،  جوائز  احلائزة  املنتجات  ت��ذوق  عن  ف�صال  الفرتا�صي،  الواقع  توظف 
على  وال��ع��زف  الغريبة،  وال�صل�صات  عامليا  امل�صهورة  الرتينتاريو  ك�صوكولتة 
وتوباغو  ترينيداد  وي�صعى جناح  النحا�صية.   الطبلة  الوطنية،  املو�صيقية  الآلة 
يف اإك�صبو 2020 دبي اإىل التعريف والحتفاء بالإمكانات القت�صادية الواعدة 
لهذه اجلمهورية املكّونة من جزيرتن، اإىل جانب ت�صليط ال�صوء على مزاياها 
بجمهورية  ر�صميا  ال��دول��ة  وُت��ع��رف  ال��ع��ط��الت.   وق�صاء  لل�صفر  رائ��ع��ة  كوجهة 
ترينيداد وتوباغو، وهي تقع يف اأق�صى اجلنوب يف منطقة البحر الكاريبي. وُتعد 
ن�صمة.  مليون   1.3 �صكانها  عدد  ويبلغ  مرتفع،  دخل  ذات  لكنها  �صغرية،  دول��ة 
على  الأعلى  �صمن  فيها  الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�صيب  وُي�صّنف 

م�صتوى اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ب�ضعار )ح�ضر م�ضتدام وم�ضتقبل مزدهر( جناح ناورو 
ي�ضتعر�س تاريخها وثقافتها وتراثها يف اك�ضب� 2020 

ترينيداد وت�باغ� حتتفل بي�مها ال�طني يف اإك�ضب� 2020 دبي

•• دبي- الفجر

بالتزامن مع الحتفال بيوم امل��راأة العاملي، نظم جناح امل��راأة بالتعاون مع 
دبي،   2020 اإك�صبو  يف  ال�صارقة، جل�صًة حوارية،  الأمريكية يف  اجلامعة 
كان  وفتيات  ل�صيدات  م�صرفة من جيلن خمتلفن  تقدمي مناذج  بهدف 
لديهن احلافز والإلهام للتفوق مهما كانت البيئة املحيطة بهن، فاأ�صبحن 

من الأوائل يف جمالتهن. 
حيث مت خالل اجلل�صة �صرد جمموعة من الق�ص�س التي ت�صتلهم �صعار 
يوم املراأة العاملي لهذا العام، وهو ك�صر التحيز، مب�صاركة جمموعة كبرية 

اأي�صا  التي حتتفل  بال�صارقة،  الأمريكية  قيادات وخريجات اجلامعة  من 
بيوبيلها الذهبي هذا العام. 

القياديات  م��ن  ح��ول جمموعة  اجلل�صة  م��ن  الأول  اجل��زء  احل���وار يف  دار 
الناجحات يف اإدارة اجلامعة الأمريكية بال�صارقة ومنهن الدكتورة �صوزان 
موم، وهي اأول امراأة ت�صغل من�صب م�صت�صار جامعي، التي قالت: "هناك 
طريقان لتقدم الأمم: الطريق الأول هو التعليم والتدريب والتكنولوجيا، 
والطريق الثاين هو امل��راأة، واأنا اأوؤم��ن اأن الطريق الثاين هو الذي يدفع 
املجتمع نحو التقدم والزدهار، واملراأة اليوم لديها امل�صاحة الكاملة للنجاح 
الطالبات  ه��وؤلء  اأن  واأعتقد  والعملية،  الجتماعية  واحل��ي��اة  القيادة  يف 

واخلريجات، �صي�صكلن جزءاً من م�صتقبل دولة الإمارات باأكملها".
وقالت د.نرج�س بو بكري، عميد كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة الأمريكية 
بال�صارقة، واأول امراأة تتوىل هذا املن�صب: "ب�صفتي اأم لأربعة اأطفال اأقول 
للمراأة ل ت�صتخدمي اأطفالك عذًرا لعدم عمل �صيء، لقد جاهدنا يف وقت 
مل تكن به معظم و�صائل الراحة وامل�صاعدة متاحة مثلما هي الآن، ومع 
ذلك مل نق�صر يف حق اأولدن��ا يوم واح��دا، ول يف حتقيق اأحالمنا بتميز 

وتفوق، نعم كل اأم ت�صتطيع العمل والتقدم". 
ال��ث��اين م��ن اجلل�صة، ح��ول جمموعة من  فيما دار احل���وار خ��الل اجل��زء 
طالبات وخريجات اجلامعة الأمريكية بال�صارقة املتميزات، الالتي حققن 

النجاح امللمو�س يف املجتمع، وهن جنالء الأن�صاري، رائدة اأعمال ومدير 
واإميان  "�صراع"،  الأع��م��ال  لريادة  ال�صارقة  مركز  يف  والتوعية  الت�صويق 
2020 دبي، وحنن  اإك�صبو  ال�صيرباين يف  الأم��ن  نائب رئي�س  العو�صي، 
بياري، املدير العام لتطوير العالمات التجارية مبوؤ�ص�صة ماجد الفطيم، 
للعقارات.  ال��دار  �صركة  يف  معمارية  ومهند�صة  م�صممة  �صاهن  وهديل 
املجالت، من  امل��راأة وتفوقها يف خمتلف  اللواتي قدمن من��اذج عن جناح 
خالل جناحهن يف ال�صتفادة من التعاون الوثيق القائم ما بن اجلامعة 
احلكومة  تنتهجها  التي  للمراأة  الداعمة  بال�صيا�صات  واملدعوم  واملجتمع، 

الر�صيدة يف الدولة. 

جناح املراأة يحتفي بخريجات وقياديات اجلامعة الأمريكية بال�ضارقة

الحتاد الن�ضائي ينظم جل�ضة ح�ارية ح�ل الرتبية يف الع�ضر الرقمي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

"التيكيت  بعنوان  عمل  ور�صة  اأبوظبي  �صرطة  نظمت 
ال�صخ�صيات" بجناح  وك��ب��ار  ال��وف��ود  م��ع  وال��ربوت��وك��ول 
دبي"   2020 "اإك�صبو  م��ع��ر���س  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ملناق�صة التعريف بفن الربوتوكول والتيكيت واأهدافه، 

واتيكيت التعامل الر�صمي مع الوفود.
واأ����ص���ار امل��ق��دم غ����ازي اأح��م��د ب��ن ���ص��م��ي��دع، حم��ا���ص��ر يف 

اأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية والأمنية اإىل 
وال�صيافة  وال��زي��ارات  املوؤمترات  مرا�صم  تطبيق  كيفية 
عن  م�صرفة  �صورة  ونقل  ال�صيوف  واكت�صاب  واأنواعها، 

الوطن واملجتمع.
ولفت اإىل اأهمية نقل �صورة حقيقية عن الإم��ارات بلد 
كل  يف  للوطن  ���ص��ف��راء  ن��ك��ون  ب���اأن  والع���ت���زاز  الت�صامح 
اأ�ص�س  تطبيق  مبراعاة  واخلارجية  الداخلية  الفعاليات 

التيكيت و�صروط املرا�صم والربوتوكول املثالية.

•• دبي– الفجر

جتارب  ع�����ص��اق  م��ن  ال���ذواق���ة  �صيكون 
ع��ل��ى موعد  ال���ط���ع���ام ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�صارع  مل��اأك��ولت  الليلي  ال�����ص��وق  م��ع 
يتوا�صل  ال����ذي   ،2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
31 م��ار���س اجل���اري يف حديقة  حتى 
هذه  ت�صتقطب  ح��ي��ث  الح���ت���ف���الت، 
من  اب��ت��داء  الأذواق  جميع  الفعالية 
بالطعام  امل����ول����وع����ن  الأ�����ص����خ����ا�����س 
اللحوم،  ع�ّصاق  اإىل  و�صول   النباتي، 
الذين  الأ���ص��خ��ا���س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

يف�صلون تناول كال النوعن. 
وي���ع���ت���رب ال�������ص���وق ال��ل��ي��ل��ي مل����اأك����ولت 
ال�صارع يف حديقة الحتفالت، املكون 
م��ن ع�����ص��رة اأك�����ص��اك، مب��ث��اب��ة موطن 
ُتقدم  التي  الأ�صيلة  ال�صارع  لأطعمة 
عرب جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك 
الأط���ب���اق امل�����ص��ت��وح��اة م���ن امل���اأك���ولت 
على  تقع  التي  ال��دول  ل��دى  املعروفة 
طريق احلرير، ومن النكهة الفريدة 

التي تزخر بها الأطعمة الهاواوية. 
الع�صرة  ال��ط��ع��ام  اأك�������ص���اك  وت�����ص��م��ن 
ع�ّصاق  ل���دى  ال���ت���ذوق  ب��راع��م  حتفيز 
احت�صان  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���ط���ع���ام، 
اأف�صل  م�����ن  ل���ت���ول���ي���ف���ة  احل����دي����ق����ة 
ف�صال  احلية،  الرتفيهية  الفعاليات 
ت�صتقطب  ال����ت����ي  الأن���������ص����ط����ة  ع�����ن 
�صمنها  من  �صيكون  والتي  اليافعن، 
ال��ق��اب��ل��ة للنفخ  ل���الأل���ع���اب   ح��دي��ق��ة 

)نطاطة(.   
وحُتيي فرقة "يوبي فورتي" اأ�صاطري 

مو�صيقيا  ح��ف��ال  ال��ري��غ��ي  م��و���ص��ي��ق��ى 
ي��وم 13 م��ار���س، اب��ت��داء م��ن ال�صاعة 
حيث  الإم������ارات،  بتوقيت   21:00
اأوف  "لبور  األبومهم  باأغان  �صت�صدح 
احل����ب(،  ���ص��ب��ي��ل  يف  لف" )ال�����ص��ع��ي 
جنبا اإىل جنب مع باقة من الأغاين 
"اأي كانت هيلب  الكال�صيكية كاأغنية 
فولينغ اإن لف وذ يو" )ل ي�صعني اإل 
الذكر،  �صبيل  على  حبك(  يف  الوقوع 
هذا بالإ�صافة اإىل توليفة من اأغاين 

األبومهم القادم.
�صُيفتتح  اأن����ه  اإىل  الإ�����ص����ارة  وي��ن��ب��غ��ي 
فقط  "لي�س  و��������ص�������وق  م�����ع�����ر������س 
بالأطعمة  �صُيعج  وال��ذي  للنباتين" 
النباتية اللذيذة، حيث �صيكون ُمتاحا 
للزوار يف ال�صابع والع�صرين من �صهر 
 – مار�س ابتداء من ال�صاعة 12:00 

الإمارات. بتوقيت   22:00
�صاندوي�صيان

�صاندوي�صيان مفهوما مبتكرا  ُيج�صد 
وخبرية  الطبخ  كتب  مبوؤلفة  خا�صا 

كاماكيان"،  "األن  الأرمنية  الطعام 
بنكهاته  �صاندوت�صيان  يفخر  ح��ي��ث 
ال��غ��ري��ب��ة، ف��ه��و ي��ق��دم ل����رواده لفائف 
م�صتوحاة  متنوعة  ب��ت��واب��ل  ال�صجق 
م���ن ال������دول ال���ت���ي ت��ق��ع ع��ل��ى طريق 
احلرير، هذا بجانب تقدميه اللحوم 
بالإ�صافة  الزبادي  و�صل�صات  املُقّددة 
مبذاقه  ي��ت�����ص��م  ال���ت���ي  احل��م�����س  اإىل 

احلريري واملخلالت حملية ال�صنع.

اإل تاكوي
"اإل  ب��و���س  لوي�س  الطاهي  ا�صتوحى 
متاما  ج��دي��د  م��ف��ه��وم  م���ن  تاكوي" 
ي�صود يف ميامي ولندن، جُم�صدا من 
بالتنوع  واإعجابه  �صغفه  خالله ثمرة 
امل��وج��ود يف ط��ع��ام ال�����ص��ارع يف هاواي. 
ي�صهل  قائمة  رواده  يتوقع  اأن  ميكن 
ال�ُصلطانيات  ت�صم  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول 
والنات�صو والتاكو، مع اإ�صفاء الطاهي 
بو�س مل�صة فريدة من نوعها على كل 

طبق.

مانغروف من الفلبني 
يقع  الذي  املن�صاأ  املحلي  املطعم  ُيقدم 
يف جناح الفلبن قائمة �صواء فلبينية 
ل�حديقة  ح�صريا  ُم�صممة  اأ���ص��ل��ي��ة 

الحتفالت
م��ام��ي ���ص��و م���ن ال��ك��ي��ب��ولن – قاعة 

الطعام الإفريقي
حتتفل طاهية املعجنات "مامي �صو"، 
ال�صنغال،  وت��رع��رع��ت يف  ول���دت  ال��ت��ي 
اأوائ�����ل  يف  ن���ي���وي���ورك  اإىل  وان��ت��ق��ل��ت 
والنكهات  بالتقاليد  امل��راه��ق��ة،  ���ص��ن 
وتقنيات الطهي الإفريقية من خالل 
قائمة طعامها املتنوعة التي �صُتتاح يف 
ال�صوق الليلي لطعام ال�صارع يف اإك�صبو 

دبي  2020

لوكال فاير من مزرعة مطر
يتوىل خرباء رائدون يف جمال طهي 
الأط���ب���اق امل�����ص��وي��ة واملُ��دخ��ن��ة يف دبي 
فاير"  "لوكال  �صطائر  اإع���داد  مهمة 
املميزة املح�صوة باللحوم احلائزة على 
جوائز، واملُطهوة با�صتخدام التقنيات 

التي تعتمد على اخل�صب املدخن.
بيكل

اأك��رث مطاعم  م��ن  واح��د  بيكل  مُيثل 
الربغر املحبوبة يف دبي، حيث اأن كل 
�صيء بداأ من فكرة ب�صيطة: تتمحور 
حول اإعداد برجر رائع، بالإ�صافة اإىل 
تغيري الطريقة التي يرى بها النا�س 
��ر جميع  ال��وج��ب��ات ال�����ص��ري��ع��ة. حُت�����صّ
وخلطات  وال�����ص��ل�����ص��ات،  ال��ف��ط��ائ��ر، 
با�صتخدام  وامل����خ����ل����الت  ال����ت����واب����ل، 

م��ك��ون��ات ط��ازج��ة ي��وم��ي��ا خ��ال��ي��ة من 
اأو  اأو من املواد احلافظة،  الهرمونات 

من املواد املُ�صافة.

كريفيل كارت
فطائر  ب���ت���ذوق  ل��ال���ص��ت��م��ت��اع  دع�����وة 
مع  الكال�صيكية  وال��ك��ري��ب  ال���واف���ل، 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ك��ه��ات ال��ت��ي ميكنك 

الختيار من بينها.

فلوزي كوكي
ابتكرته  الذي  "فلوزي كوكي"،  ُيقّدم 
لن"،  "كيمربيل  امل��ع��ج��ن��ات  ط��اه��ي��ة 
نباتية �صرف من  حم�صوة"  "كوكيز 
نكهات  ب��خ��م�����س  اخل���ا����س  اب���ت���ك���اره���ا 
�صهية، ونكهة �صاد�صة تتغري مو�صميا.

بريد اأهيد
ينحدر  ال���ذي  اأهيد"  "بريد  ي�صتهر 
م��ن ل��ن��دن، ب��ال��دون��ات ال���ط���ازج املُعد 
متنوعة  جمموعة  با�صتخدام  ي��دوّي��ا 
باألوانها  تت�صم  ال��ت��ي  ال��و���ص��ف��ات  م��ن 
الليلي  ال�صوق  يف  ُتتاح  التي  الزاهية 

لطعام ال�صارع يف اإك�صبو 2020 دبي
ال�صارع  لطعام  الليلي  ال�صوق  ُي�ّصرع 
اأمام  اأب��واب��ه  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
الزوار خالل الفرتة من 11 اإىل 31 
اإىل اخلمي�س من  "من الأحد  مار�س 
بتوقيت   23:00 ال�صاعة -15:00 
وال�صبت  اجلمعة  وي��وم��ي  الإم�����ارات، 
 01:30  12:00- ال�����ص��اع��ة  م���ن 

بتوقيت الإمارات".

•• اأبوظبي -وام:

دب���ي خالل   2020 اإك�����ص��ب��و  ���ص��ك��ل 
عاملية  م��ن�����ص��ة  اجل������اري  الأ����ص���ب���وع 
ل���ت���ب���ادل ال�������روؤى واخل�������ربات حول 
لتمكن  الداعمة  ال�صيا�صات  اأف�صل 
الكاملة  م�صاركتها  وت��ع��زي��ز  امل����راأة 
وا�صل  فيما  احلياة،  جوانب  كل  يف 
ال����رتك����ي����ز على  ال����ع����امل����ي  احل�������دث 
ج��وان��ب الب��ت��ك��ار يف جم��ال العلوم 

والتكنولوجيا املتقدمة.
الإم���ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�صتعر�س 
"وام" يف تقرير "اإك�صبو يف اأ�صبوع" 
اأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ن��ا���ص��ب��ات التي 
اأ�صبوعه  يف  العاملي  احل��دث  �صهدها 

الثالث والع�صرين.

- يوم املراأة..
باليوم  دبي   2020 اإك�صبو  احتفى 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ال����ذي ي�����ص��ادف 8 
مار�س من كل عام، حيث ا�صت�صاف 
على م���دار اأ���ص��ب��وع ك��ام��ل ع���ددا من 
التي  النقا�س  وح��ل��ق��ات  الفعاليات 
ب��ح��ث��ت ���ص��ب��ل دع����م ومت���ك���ن امل�����راأة 

ك�صريك رئي�صي يف خمتلف م�صارات 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة عدد 
واملخت�صن  امل�����ص��وؤول��ن  م��ن  ك��ب��ري 
والأعمال،  ال�صيا�صة،  جم���الت  يف 

والتقنية، والثقافة.

- قمة.
ا�صت�صاف اإك�صبو 2020 دبي اأعمال 
ل��ل��م��راأة حول  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��م��ة 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
اخل���ا����ص���ة ب���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون بن 
لت�صريع  واخلا�س  العام  القطاعن 
اخلام�س  ال�����ه�����دف  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  م���ن 
العام  الأم��ن  بهاتيا،  اأنيتا  بح�صور 
نائب  امل���ت���ح���دة،  ل������الأمم  امل�������ص���اع���د 
الأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة، وع����دد ك��ب��ري من 
املحلية  الن�صائية  املنظمات  ممثلي 
واملهتمن  وال��دول��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

ب�صوؤون املراأة.

- تقدير.
على  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  ح�صل 

���ص��ه��ادة امل��ع��ي��ار الأوروب�����ي وال���دويل 
ب���ن اجل��ن�����ص��ن يف فئة  ل��ل��م�����ص��اواة 
للفعاليات  اجلن�صن  ب��ن  امل�����ص��اواة 
للجهود  تقديرا  وذل���ك  ال�صخمة، 
التي بذلها يف دعم وحتفيز امل�صاواة 
الداخلية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
واآليات التوا�صل اخلارجي، وكذلك 
والأجنحة  ال��ع��م��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

وبرامج املحتوى.

- منتدى.
افتتاح  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  �صهد 
اأعمال منتدى "املراأة يف الريا�صة" 
ال�����ذي ن��اق�����س ���ص��ب��ل مت��ك��ن امل�����راأة 
ري��ا���ص��ًي��ا وذل����ك ع���رب ع���دة حماور 
كيفية  ت���ن���اول���ت  ج��ل�����ص��ات  اأرب������ع  يف 
ت���راب���ط ال��ري��ا���ص��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة مع 
العامل، وفوائد ا�صت�صافة الأحداث 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  الن�صائية،  الريا�صية 
امل��راأة يف  لريادة  درا�صات  ا�صتعرا�س 

الريا�صة باملنطقة والعامل باأ�صره.

- جل�سة.
نّظم مركز الأمم املتحدة يف »اإك�صبو 

الفر�س،  ب��ج��ن��اح  دب�����ي«،   2020
»ال�صتثمار  بعنوان  نقا�صية،  جل�صة 
يف رائ��دات الأع��م��ال«، بحثت كيفية 
تقلي�س اأو اإزالة الفجوة القائمة يف 
الن�صاء  منها  تعاين  التي  التمويل 
وقارة  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
التحديد،  وج�����ه  ع���ل���ى  اأف���ري���ق���ي���ا، 
طرحها  مي���ك���ن  ال����ت����ي  واحل�����ل�����ول 

للتغلب على هذه العوائق.

- العلوم والتكنولوجيا.
 2020 اإك���������ص����ب����و  يف  ان�����ع�����ق�����دت 
اخلام�صة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي 
للعلوم  ال����وط����ن����ي  ل���ل���م���ه���رج���ان 
التي  والب����ت����ك����ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ا���ص��ت��م��رت ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام، 
ابتكاري  م�����ص��روع   100 مب�صاركة 
طالباً   231 م��ن  م��ق��دم��ة  متميز 
احلكومية  امل���دار����س  م���ن  وط��ال��ب��ة 

واخلا�صة على م�صتوى الدولة.
الفائزين  تتويج  امل��ه��رج��ان  و�صهد 
ال�صاب"  للعامل  "الإمارات  بجائزة 
ابتكارياً  م�����ص��روع��اً   18 ف���از  ح��ي��ث 
وم�صرفن  معلمن  و4  واإب��داع��ي��اً 

اأف�صل  ح��ق��ق��ت  م���در����ص���ة  واإدارة 
م�صاركة يف املهرجان.

- احلياة الربية.
�صهد »اإك�صبو 2020 دبي« الإعالن 
ب��ن دولة  ت��ع��اون نوعي جديد  ع��ن 
الإم��������ارات وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، من 
خ��الل اإط���الق دل��ي��ل خ��ا���س بزيادة 
امل�صروع  غ����ري  ب�����الجت�����ار  ال����وع����ي 
 ،/IWT/ ال������ربي������ة  ب�����احل�����ي�����اة 
يت�صمن اإر�صادات تعطيل املعامالت 
من  النوع  بهذا  املرتبطة  امل�صبوهة 

التجارة غري امل�صروعة.
بالتزامن مع  الدليل  اإط��الق  وجاء 
الربية.  للحياة  املتحدة  الأمم  يوم 
وقد مثل الدولة يف فعالية اإطالق 
ال�����ص��راك��ة م���ع���ايل اأح���م���د ب���ن علي 
حم��م��د ال�����ص��اي��غ وزي���ر دول����ة، ومن 
اللورد طارق  اململكة املتحدة  جانب 
دولة  وزي��ر   - اأحمد من وميبلدون 

ل�صوؤون و�صط وجنوبي اآ�صيا.

- تكرمي.
ك���رم ال�صيخ را���ص��د ب��ن ح��م��دان بن 

رئ��ي�����س جمل�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د 
اخلريية،  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  اأم���ن���اء 
حمدان  موؤ�ص�صة  بجوائز  الفائزين 
بن را�صد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
24 خالل  ال����  دورت���ه���ا  امل��ت��م��ي��ز يف 
امل��وؤ���ص�����ص��ة يف مركز  ن��ظ��م��ت��ه  ح��ف��ل 
 2020 »اإك�صبو  يف  للمعار�س  دبي 
دبي«، بح�صور معايل ال�صيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح 
امل�صوؤولن  م��ن  وع���دد  وال��ت��ع��اي�����س، 
ودول  الإم���������ارات  يف  وال���رتب���وي���ن 

اخلليج.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع����دد ال��ف��ائ��زي��ن يف 

ف����ائ����ز،   102 ال����ف����ئ����ات  خم���ت���ل���ف 
مب�صاركة فاعلة على النطاق املحلي 
بلغت 258 م�صاركاً، يقابلها 117 
اجلوائز  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  م�����ص��ارك��اً 

اخلليجية.

- زيارات.
و������ص�����ل ع��������دد ال���������زي���������ارات ال���ت���ي 
اإىل  دب����ي  اإك�صبو2020  ���ص��ج��ل��ه��ا 
17.434.222 زيارة منذ افتتاح 
احلدث يف الأول من اأكتوبر املا�صي 
فيما  اجل���������اري،  م����ار�����س   7 ح���ت���ى 
جتاوزت اأعداد الزيارات الفرتا�صية 

عرب املن�صات الرقمية 174 مليون 
زي�������ارة م���دف���وع���ة مب��ج��م��وع��ة من 
عرب  املتاحة  الرتفيهية  الفعاليات 

من�صة "ليف من اإك�صبو".

- اأيام وطنية.
الدول  اإحياء عدد من  اإك�صبو  �صهد 
امل�صاركة اأيامها الوطنية حيث �صهد 
باليوم  ال��ع��امل��ي الح��ت��ف��ال  احل���دث 
املتحدة  الوليات  من  لكل  الوطني 
ليبيا،  ال�������ص���وم���ال،  الم���ري���ك���ي���ة، 
كرواتيا،  األ��ب��ان��ي��ا،  غ���ان���ا،  ال���ب���ريو، 

اإ�صافة اإىل الدومينيكان.

اإك�ضب� يف اأ�ضب�ع .. احتفاء عاملي باملراأة.. وجل�ضة اأممية لدعم ح�ض�رها يف قطاع الأعمال

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، تنطلق �صباح الثنن 
املقبل، فعاليات القّمة العاملية ال�صَرطية الأوىل، والتي ت�صتمر حتى 17 من 

مار�س 2022، يف مركز دبي للمعار�س، باإك�صبو 2020 دبي.
عاملًا  ت��واج��ه  التي  املت�صارعة  التحّديات  ليواكب  القّمة  ه��ذه  انعقاد  وي��اأت��ي 
ولكنه  واملجتمعات،  لالأفراد  املعي�صة  م�صتويات  رفع  �صاأنه  من  تقّدًما  ي�صهد 
املقابل على فر�س جديدة لتطور اجلرمية، فبعدما حقق تبني  ينطوي يف 
للمجتمعات،  كبرية  منافع  وا�صع  نطاق  على  وال��رب��ط  والت�صال  التقنيات 
امل�صروعة  غري  اأن�صطتهم  لتنويع  نف�صها  التطورات  هذه  املجرمون  ي�صتغل 
جمال  يف  العاملن  امل�صلحة  لأ�صحاب  وينبغي  اجلغرايف.  نطاقها  وتو�صعة 

اإنفاذ القانون اأن يكونوا اأ�صحاب فكر م�صتقبلي ومنهج تقدمّي، واأن ينعموا 
بالقدرة على التكّيف مع التطورات ُبغية مواكبتها، نظًرا لعتماد اجلرمية 
احلديثة على حلول متقدمة. وُتخفي �صوق الإنرتنت املظلمة على الإنرتنت، 
�صلطات  على  ُي�صّعب  افرتا�صي  �صتار  حتت  القانونية  غري  الأن�صطة  مثاًل، 
اإنفاذ القانون تعّقبها واكت�صافها. وكان قد اأُلقي القب�س حديًثا على �صخ�س 
دولر، من  مليون   336 نحو  قيمته  ما  بغ�صل  قام  �صرتلينغ  روم��ان  ُيدعى 
اأح��د، ما يدّل على مدى  اأن يالحظه  البتكوين طوال عقد كامل ومن دون 
�صّرح  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  مواجهتها.  و�صعوبة  احلديثة  اجل��رمي��ة  خ��ط��ورة 
القائد  م�صاعد  العبيديل،  ال��رزاق  عبد  عبدالقدو�س  الدكتور  اللواء  �صعادة 
دب��ي يف  دب��ي، ح��ول جتربة �صرطة  وال��ري��ادة يف �صرطة  التميز  ل�صوؤون  العام 
"نحر�س ب�صفتنا  امل�صتحدثة:  اأ�صكال و�صور اجلرمية  التعامل مع خمتلف 
وعملياتنا  التنظيمية  لوائحنا  تظّل  اأن  على  دبي،  يف  القانون  لإنفاذ  �صلطة 

مواكبًة لأحدث التطورات التقنية، وقد اأدخلنا مثاًل، لوائح جديدة اأ�صبحت 
ت�صتهدف  التي  الحتيال  عمليات  ملكافحة   ،2022 العام  اأوائ��ل  منذ  �صارية 
م هذه اللوائح التعامل بالعمالت الرقمية  العمالت الرقمية يف دبي ..وجترِّ
الإ�صالحات  تقّدم  اأن  راأينا كيف ميكن  ..وق��د  لها  والرتويج  املرخ�صة  غري 
الأمنية يف جمال الإنرتنت قدًرا اأكرب من ال�صفافية التي تتيح فهم الأن�صطة 
الإجرامية احلديثة والك�صف عنها، ولي�صت هذه القمة �صوى فر�صة ممتازة 
العمل  منظومة  م��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اإجن��ازات��ن��ا  نتائج  م�صاركة  م��ن  متكننا 
ال�صِرطي العاملية باأكملها". من ناحيته، اأّكد العقيد مبارك �صعيد اخلييلي، 
املعقدة  العالقة  يف  ال��ت��وازن  اإيجاد  اأهمية  اخلليجية،  ال�صرطة  جهاز  مدير 
التي جتمع بن البتكار وو�صع الت�صريعات التنظيمية والقانونية واإنفاذها، 
وقال: "لي�صت التقنية يف اأ�صلها خرًيا ول �صًرا؛ ولكن نوايا امل�صتخدمن هي 
اأ�صحاب امل�صلحة، عرب التعاون  اأن بو�صع جميع  التي ُيحِدث الفرق ..واأرى 

ل اإىل توافق يف الآراء ب�صاأن تقييد ال�صتخدام  الوثيق واحلوار املفتوح، التو�صّ
لهذه  املنا�صب  ال�صتخدام  تعزز  بيئة  للتقنيات احلديثة مع خلق  الإجرامي 
اأحدث  من  ال�صتفادة  من  ال�صرطة  اأج��ه��زة  �صيمكن  ال��ذي  الأم��ر  التقنيات، 

التطورات التقنية، وي�صاعد يف تعزيز الأمن يف املجتمعات".
العتماد  يف  التنامي  ملواكبة  م�صاعيها  �صمن  القانون،  اإنفاذ  جهات  وتوؤكد 
على الرقمنة، حر�صها على تعزيز جهود ت�صخري التقنية ملحاربة اجلرمية 
متقدمة  اأدوات  اجلنائي  البحث  حالًيا يف  ..وُت�صتخدم  اجلبهات  على جميع 
تفيد مثاًل يف التعّرف على املقايي�س احليوية، وكيمياء الأن�صاب ..و�صت�صاعد 
اإىل  املبادرة  على  القانون  اإنفاذ  جهات  وغريها  املجالت  هذه  يف  البتكارات 
بناء بروتوكولت حركة اآمنة للغاية تكون قادرة على ا�صتخال�س املعلومات 
الأ�صا�صية من عينات الأدلة، حتى الدقيقة منها، لت�صريع اتخاذ الإجراءات 

املنا�صبة.

الثنني املقبل .. انطالق القمة العاملية ال�ضرطية الأوىل يف اإك�ضب� 2020 دبي

�ضرطة اأب�ظبي تنظم ور�ضة 
الإتيكيت يف اإك�ضب� 2020 دبي

ال�ض�ق الليلي ملاأك�لت ال�ضارع يف اإك�ضب� 2020 دبي يقدم جتارب طعام ا�ضتثنائية

•• دبي-وام:

ُيعد معر�س اإك�صبو 2020 دبي من�صة رائدة لتعزيز تبادل الأفكار وا�صتك�صاف 
ا�صتك�صافية  ال��زوار يف رحلة  الأر���س، ويغو�س  املختلفة من �صتى بقاع  الثقافات 
للعامل املليء بالعادات املختلفة والتقاليد واحلرف الرتاثية، ومن تلك احلرف 
اإندوني�صيا، والهند، وال�صن،  ال�صهري يف  "الباتيك" الفن الآ�صيوي  التقليدية؛ 

واليابان، وهو اإحدى طرق الر�صم على القما�س.
الباتيك  على  ق��رب  ع��ن  للتعرف  دب���ي،  اإك�صبو  ل���زوار  م��وات��ي��ة  الفر�صة  وك��ان��ت 
الإندوني�صي وجتربة �صنعه، من خالل فعالية "باتيك نيتيك من يوجياكارتا"؛ 
والتي نظمتها املديرية العامة للملكية الفكرية، ووزارة القانون وحقوق الإن�صان 
الإندوني�صية، لت�صليط ال�صوء على املنتجات الإندوني�صية املحلية من من�صوجات، 
وُحلي، ومنتجات اخلو�س واخل�صب، وُيعد "الباتيك" من القطاعات التي ت�صاهم 

األف  ب�صكل كبري يف القت�صاد الإندوني�صي، اإذ ي�صتوعب 200 األف عامل من 47 
وحدة اأعمال منت�صرة عرب 101 مركز اإقليمي يف اإندوني�صيا.

والتقينا زيتي بولوجن، اإحدى الن�صاء الالتي احرتفن تلك املهنة التقليدية والتي 
جتل�س على كر�صي ق�صري يف اإحدى زوايا جناح اإندوني�صيا امل�صارك يف اإك�صبو دبي 
ال�صاد�س  القرن  منذ  قدمية  اإندوني�صية،  "الباتيك" تقنية  " اإن   : قالت  حيث 
امل�صبوغة  الأقم�صة  ت�صتخدم  اإندوني�صيا،  يف  �صهري  تقليدي  وفن  تقريباً،  ع�صر 
ور�صوم احليوانات  الغام�صة  وال�صعارات  النبالء  بر�صوم معقدة، كر�صومات  فيه 

والنباتات، لذا فهو فن معقد اخلطوات يحتاج خلربة واحرتاف" .
واأ�صافت بولوجن - 41 عاما - يف ت�صريح خا�س لوكالة اأنباء الإم��ارات "وام"، 
�صعبة جدا وحتتاج  احلرفة  تلك  اأن  اأ�صرتها، مو�صحة  عن  احلرفة  ورث��ت  اأنها 
اإىل بع�س مما لديهم ح�س فني، والهتمام بالتفا�صيل والدقة املتناهية يف اإبراز 
النقو�س الإندوني�صية، لفتة اإىل اأن "الباتيك" منتج غايل الثمن كونه �صناعة 

يدوية، تبحث عنه الن�صاء الالتي يتمتعن بذوق خمتلف ل�صتخدامه يف اأغطية 
الت�صاميم  ذات  والأو���ص��ح��ة؛  وال�����ص��الت،  اجل���دران،  واأغطية  والو�صائد،  امل��ائ��دة، 

املنمقة من الزهور الطبيعة، والفرا�صات امللونة، والطيور.
وعن الأدوات امل�صتخدمة يف الر�صم علي القما�س..اأو�صحت بولوجن : " ي�صتخدم 
يف  النحل  �صمع  ويفيد  منهما؛  خليط  اأو  النحل  ع�صل  �صمع  اأو  الربافن  �صمع 
الت�صريخ وهو ميزة  القما�س، بينما يفيد �صمع الربافن يف  ثبات اخلليط على 
على  ت��اأث��ريات  بعمل  اأو  �صبغه،  ثم  بال�صمع  القما�س  على  بالر�صم  اإّم��ا  الباتيك 
اإبرة منحنية ذات مقب�س خ�صبي، مع كاأ�س معدين �صغري  با�صتخدام  القما�س، 
ذي فتحة �صغرية تعمل على تنقيط ال�صمع على القما�س ، وي�صتخدم نوعان من 
ال�صمع الأبي�س والأ�صفر اإ�صافة لنوع خا�س من امل�صاحيق ليتما�صك ال�صمع على 

القما�س".
واأردفت : " البداية من نقع الأقم�صة القطنية اخلا�صة يف املاء البارد ليوم كامل 

حتى يتخل�س القما�س من الن�صا الذي يغلفه، والقطن من الأقم�صة املنا�صبة لهذا 
النوع من الفن ، لأنها تتنا�صب مع الأ�صباغ الدقيقة والألوان ، وت�صتطيع حتمل 
ال�صمع ال�صاخن عليها على عك�س الأقم�صة ال�صناعية التي تتلف بفعل احلرارة، 
وبعد ت�صيح ال�صمع بوا�صطة حمام مائي ثم ا�صتخدام فر�صة خم�ص�صة من اأجل 
الر�صم به على القما�س، ويتم تطبيق القما�س للعمل على حدوث تك�صريات يف 
ال�صمع ، مع غمره يف ال�صبغة اأو اللون حتى يتلون، بعدها ين�صر حتى اجلفاف، 

وبالنهاية يتم كي القما�س للتخل�س من ال�صمع الزائد".
املا�صي  باأنهم يف جولة ما بن  زي��ارة اجلناح  اإك�صبو دبي، خالل  وي�صت�صعر زوار 
وامل�صتقبل، مل تكن م�صادفة وجود جناح اإندوني�صيا يف منطقة »الفر�س«؛ كون 
التي تقدمها يف قطاعات عدة،  امل�صتقبل  ابتكارات  ا�صتعرا�س  اجلناح يركز على 
الإندوني�صية  والثقافة  والتقليدية  الرتاثية  املنتجات  تلك  عر�س  جانب  اإىل 

والطبيعة التي متيزها.

حرفيات اإندوني�ضيا يبهرن زوار اإك�ضب� بطباعة )الباتيك( على املن�ض�جات التقليدية
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ملك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�صروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2656868 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صلطان للعود والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3900284 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم اجلبيب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1108685 
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة عتيق حممد خليفه العميمى

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبدال�صرور ويتان حممد كوتى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عتيق حممد خليفه العميمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:كوين جيت للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
الريا�صي  الوحدة  0.19 مبنى نادي  ابوظبي - �صرق  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

الثقايف
CN 2662826 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/3/8 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - بالرقم:2205009921  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/3/10
املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:�صفرة الوالده - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:رخ�صة فورية

CN 3728903 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/3/8 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205009968
 تاريخ التعديل:2022/3/10

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:تونتي فور دجري�س نورث للتقنيات - �صركة ال�صخ�س الواحد 
ذ.م.م

a املقطع - ام  اأبوظبي  اأبوظبي - بلدية مدينة  عنوان ال�صركة:مبنى حكومة 
النار - بن اجل�صرين - حو�س مقطع 1 - رقم الر�س 5

CN 2582189 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

قانوين  كم�صفي   ، الها�صمي   - احل�صابات  لتدقيق  ال�صادة/فوك�س  تعين   -  2
لل�صركة بتاريخ:2022/3/1 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205008749
 تاريخ التعديل:2022/3/10

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:براون �صتون لتجارة احلجر والرخام ذ.م.م
عبداهلل  �صامل  خمي�س  �صامل  ال�صيد  مبنى   0.34 م  ال�صركة:امل�صفح  عنوان 

واخرين
CN 1941309 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�صادة/اكتيف  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/9  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/11   - بالرقم:2205010278 
املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صخ�س  �صركة   - املباين  تنظيف  خلدمات  مودرن  التجاري:دايزل  ال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي
CN 3837218 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعين ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2021/3/9 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156004166
تاريخ التعديل:2022/3/10

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:بريي لتجارة ال�صماك - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:بني يا�س �صرق 9 بناية/طار�س خليفة �صليمان املن�صوري

CN 1327299 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  ام  اي  ال�صادة/ايه  تعين   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/9 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205010333
تاريخ التعديل:2022/3/11

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فاين بالك لقطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:املنطقة ال�صناعية - بطحاء احلائر 22 - الثاين والع�صرون - 

مبنى خليفة حممد �صيبان حممد
CN 3840943 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعين   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/10 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205010626
 تاريخ التعديل:2022/3/10

املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم كورياندر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1173121 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عمر ابراهيم ح�صن زيدانى البلو�صى  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمموعة بريبول هاين
PURPLE HONEY GROUP

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة بريبول هاين لإدارة املطاعم ذ.م.م
PURPLE HONEY GROUP RESTAURANTS MANAGEMENT L.L.C

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم كورياندر
CORIANDER RESTAURANT

اإىل/ مطعم كورياندر ذ.م.م
 CORIANDER RESTAURANT L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت اوت ليت �صنرت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2946074 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صمارت اوت ليت �صنرت ذ.م.م

SMART OUT LET CENTER L.L.C
اإىل/ بيت الكرامة لالحذية ذ.م.م

 BAIT AL KARAMA SHOES L.L.C.

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع احذية الطفال - بالتجزئة  4771904
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الحذية الن�صائية - بالتجزئة  4771902
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الأحذية الرجالية - بالتجزئة  4771901

تعديل ن�صاط / حذف متجر متعدد الأق�صام  4719001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة انتارتيكا لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2994269 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 0

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة انتارتيكا لل�صيانة العامة
ANTARTEKA GENERAL MAINTENANCE EST

اإىل/ باري�س �صتون لتوريد وبيع احلجر ال�صناعي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
PARIS ASTON FOR THE SUPPLY AND SALE OF ARTIFICIAL STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع احلجر ال�صناعي - بالتجزئة  4752050
تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  4329901

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تركيب احلجر  4330002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم جرين �صيتني ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2145974 
تعديل مدير / اإ�صافة بيديكابارامبيل �صوما �صونداران

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ال�صت�صافة للتموين  ذ م م
HOSPITALITY CATERING L LC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نو�صاد ارامولن فاليا ماداتومال
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اخيل جايا براكا�س

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صعيد جا�صم الرقراقى املزروعى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بيديكابارامبيل �صوما �صونداران

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم جرين �صيتني ذ.م.م

GREEN CHUTNEY RESTAURANT L.L.C
اإىل/ مطعم جرين �صيتني - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

GREEN CHUTNEY RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمترب جلوبال لفح�س الرتبة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3748762 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد ح�صن احمد �صالمه  %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هاله عمر يو�صف احمد الب�صري %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نزار حممد فالح العمرى

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد ناجى �صالح �صماخ احلارثى
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ خمترب جلوبال لفح�س الرتبة
GLOBAL LABORATORY FOR SOIL INVESTIGATION

اإىل/ جلوبال �صنرت خلدمات فح�س الرتبة ذ.م.م
GLOBAL CENTER FOR SOIL TESTING SERVICES L.L.C L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خمترب فح�س مواد البناء  7120007
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اأعمال حفر الأ�صا�صات و تثبيت الركائز ودق اخلوازيق  4390001

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صت�صارات والدرا�صات والبحوث اجليولوجية واجليوفيزيائية  7210102
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نيو تيك لدوات البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2771259 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / راجيفكانظى ناتي�صان ناتي�صان من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / راجيفكانظى ناتي�صان ناتي�صان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف 2017 لتمثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

REPRESENTATION 2017 OF COMPANIES - Sole .Proprietorship L.L.C

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ نيو تيك لدوات البناء ذ.م.م

NEW TECH BUILDING EQUIPMENT L.L.C

اإىل/ نيو تيك لدوات البناء - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
NEW TECH BUILDING EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املوندو لالإ�صتثمار

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2798409 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املوندو لالإ�صتثمار
EL MUNDO INVESTMENTS

اإىل/ املوندو لالإ�صتثمار- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EL MUNDO INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املعموره لأغرا�س البو�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1027220 

تعديل وكيل خدمات / حذف عامر را�صد عامر عفاد املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املعموره لأغرا�س البو�س

AL MAMOORA CAMEL ACCESSORIES

اإىل/ املعموره لأغرا�س البو�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL MAMOORA CAMEL ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
للخدمات  العربية  ال�ص�����ادة/املوؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN البحرية املتكاملة رخ�صة رقم:1036978 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 جابر جا�صم �صيف اجلالف املهريى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�صب ال�صركاء /

جابر جا�صم �صيف اجلالف املهريى من 100 % اإىل %0

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نيك�صون فيليب اى جى فيليب %100

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روك �صتار خلدمات تو�صيل الطلبات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4335611 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اجمد �صديق حممد �صديق %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبيد �صويدان عبيد �صويدان العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 40000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ روك �صتار خلدمات تو�صيل الطلبات
ROCKSTAR DELIVERY SERVICES

اإىل/ كولدي�س خلدمات التو�صيل الطلبات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CLOUDS DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإن بالدها  اإيرينا فريي�صوك  ال��وزراء الأوك��راين   قالت نائبة رئي�س 
ماريوبول  مدينة  مل��غ��ادرة  للمدنين  اإن�صاين”  “ممر  فتح  يف  تاأمل 

ال�صاحلية اجلنوبية املحا�صرة اأم�س اجلمعة.
ويعي�س ال�صكان منذ اأكرث من اأ�صبوع حتت النريان بدون كهرباء اأو 
 400 �صكانها  يبلغ عدد  التي  املهمة  ال�صرتاتيجية  املدينة  مياه يف 
األف ن�صمة، وف�صلت مرارا حماولت ترتيب وقف اإطالق نار حملي 
“ناأمل  التلفزيون  بيان عرب  وقالت فريي�صوك يف  اآم��ن.  وفتح ممر 
اأن تنجح اليوم” واأبدت اأملها يف فتح العديد من املمرات الإن�صانية 
اإن�صانية  اإنها �صتفتح ممرات  الأخرى. وقالت وزارة الدفاع الرو�صية 

من كييف و�صومي وخاركيف وماريوبول وت�صرنيهيف.
وذكر الرئي�س فولودميري زيلين�صكي اإنه مل يتمكن مدين واحد من 
مغادرة ماريوبول اأم�س اخلمي�س بعد يوم من هجوم على م�صت�صفى 

قال اإنه اأودى بحياة ثالثة اأ�صخا�س.
حماولة  ف�صل  يف  ال��رو���ص��ي  الق�صف  على  باللوم  زيلين�صكي  واأل��ق��ى 
املمرات  فتح  يف  الف�صل  م�صوؤولية  اأوكرانيا  رو�صيا  وحتمل  الإج��الء. 
باأنه  املدنين. وت�صف مو�صكو هجومها  ا�صتهداف  الإن�صانية وتنفي 
الذين  القادة  واإزاح��ة  اأوكرانيا  �صالح  لنزع  ترمي  “عملية خا�صة” 

ت�صميهم بالنازين اجلدد.
 

انتهجته  ال���ذي  ال��ت��ح��ول  ل��ل��راأي  ا���ص��ت��ط��الع  الأمل����ان يف  اأي���د غالبية 
حكومتهم يف ال�صيا�صة الأمنية يف �صوء احلرب يف اأوكرانيا.

واأظهر ال�صتطالع، الذي اأجراه معهد “يوجوف” لقيا�س موؤ�صرات 
الراأي ون�صره اجلمعة يف كولونيا، اأن %53 من الأملان يوؤيدون اأن 

تقوم اأملانيا بدور اأكرب يف الأمن العاملي.
واأ�صار ال�صتطالع اإىل اأن خطط الت�صلح التي اأعلنها امل�صت�صار اأولف 
�صولت�س حتظى مب�صتوى عاٍل مماثل من التاأييد، حيث اأيد 55% 
يورو  مليار   100 البالغ  عنه  املعلن  اخلا�س  ال�صندوق  الأمل��ان  من 
للجي�س الأملاين، وزيادة الإنفاق على الت�صلح لي�صكل �صنوياً اأكرث من 

%2% من الناجت املحلي الإجمايل.
يف  ب��الده��م  م�صاركة  ال�صتطالع  �صملهم  ال��ذي��ن  م��ن   57% واأي���د 
تاأ�صي�س جي�س اأوروب��ي. وجاءت اأعلى ن�صبة تاأييد يف الأمور الثالثة 
للراف�صن  ن�صبة  اأك��رب  كانت  بينما  امل�صيحي،  التحالف  اأن�صار  بن 
بن اأن�صار حزب “البديل من اأجل اأملانيا” اليميني ال�صعبوي وحزب 

الي�صار.
تعزيز  لأملانيا  ينبغي  اأن��ه ل  الي�صار  ح��زب  اأن�صار  %52 من  وي��رى 
اأدنى ن�صبة تاأييد لهذه املقولة  ت�صلحها ب�صبب ما�صيها، بينما كانت 
بن اأن�صار احلزب الدميقراطي احلر %22. وبلغت ن�صبة موؤيديها 
ي��ح��ق لهم  اأمل����اين   1600 ���ص��م��ل ال���ص��ت��ط��الع   .30% ع���ام  ب��وج��ه 

النتخاب.

ُقتل اأو اأُعدم 750 مدنيا على الأقل يف الن�صف الثاين من 2021 يف 
منطقتي اأمهرة وعفر ب�صمال اإثيوبيا، ح�صب تقرير للجنة الإثيوبية 
حلقوق الإن�صان ن�صر اجلمعة ووّثق انتهاكات وا�صعة النطاق ت�صمل 

عمليات تعذيب واغت�صاب جماعي.
واأفادت املنظمة اأن 403 مدنين على الأقل قتلوا ب”نريان املدفعية 
بينما  طيار”،  ب��دون  الطائرات  وهجمات  اجلوية  والغارات  الثقيلة 
“�صقط 346 مدنياً على الأقل �صحايا عمليات اإعدام غري قانونية 
حتديدا متمّردي  وخارج نطاق الق�صاء على اأيدي اأطراف النزاع”، 

تيغراي ولكن اأي�صا القوات احلكومية وحلفاوؤها.
كما اّتهمت متمّردي تيغراي بارتكاب انتهاكات وا�صعة النطاق بينها 
عمليات اغت�صاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمري من�صاآت عامة مثل 

امل�صت�صفيات واملدار�س يف املنطقتن املحاذيتن لتيغراي.
واأفاد التقرير اأن “قوات تيغراي انخرطت يف عمليات خطف واختفاء 
�صد  ج��رائ��م  اأو  ح��رب  ج��رائ��م  اأن��ه  على  ي�صّنف  ق��د  باأ�صلوب  ق�صري 
الإن�صانية«. اندلع النزاع يف �صمال البالد يف ت�صرين الثاين نوفمرب 
2020 عندما اأر�صل رئي�س الوزراء الإثيوبي اأبيي اأحمد قوات اإىل 
تيغراي لالإطاحة ب�”جبهة حترير �صعب تيغراي” التي كانت حتكم 
نّفذتها  هجمات  على  ردا  ج��اءت  اإنها  حينها  قال  خطوة  يف  الإقليم، 

املجموعة �صد مع�صكرات للجي�س.

عوا�صم

كييف

برلني

نريوبي

 مايل: ل دليل على ت�رط 
اجلي�س يف »قتل« م�ريتانيني 

•• باماكو-اأ ف ب

املوريتانين على  عدد من  “قتل”  املالية فتح حتقيق يف  اأعلنت احلكومة 
اأرا�صيها لكنها اأكدت اأنه ل �صيء ي�صمح حاليا باتهام جنود مالين.

الثالثاء على جارتها مايل متهمة جي�صها  وكانت موريتانيا حملت بعنف 
اإثر  املوريتانين  �صد  اأرا�صيها  على  متكررة”  اإجرامية  “اأعمال  بارتكاب 
املوريتانية  ال�صلطات  حت��دد  ومل  احل���دود.  منطقة  يف  منهم  ع��دد  اختفاء 
 15 اأك��رث م��ن  طبيعة ه��ذه الأف��ع��ال. وحت��دث نائب موريتاين ع��ن مقتل 
م��وري��ت��ان��ي��ا ع��ل��ى الأق����ل يف املنطقة احل���دودي���ة ج��ن��وب ع���ادل ب��ك��رو )�صرق 
التوا�صل  مواقع  على  متداولة  �صوتية  ت�صجيالت  وحتدثت  موريتانيا(. 
الجتماعي وُن�صبت اإىل �صهود عيان لكن مل يتم التحقق من �صحتها، عن 
الناطق  واأك��د  م��ايل.  ح��وايل ثالثن موريتانيا متهمة جنودا من  اختفاء 
ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ة ال��ك��ول��ون��ي��ل ع��ب��د اهلل م��اي��غ��ا يف ب��ي��ان اأم�����س الأول 
اأي رقم. وقال  اأن يذكر  دون  الأم��ر يتعلق ب”عمليات قتل”،  اأن  الأربعاء، 
اإنه “يدين ب�صدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف اإىل تقوي�س النوعية 
الع�صكري  املجل�س  رئي�س  اأن  اإىل  م�صريا  بلدينا”،  بن  للعالقات  املمتازة 
املايل الكولونيل اأ�صيمي غوتا اأجرى حمادثة مع الرئي�س املوريتاين حممد 
ولد ال�صيخ الغزواين. واأ�صاف اأن غوتا اأمر “بفتح حتقيق” و”قرر اإر�صال 

بعثة رفيعة امل�صتوى اإىل نواك�صوط يف اأ�صرع وقت ممكن«.

عينها على موارده الطبيعية       

رو�ضيا تعّزز عالقاتها مع ال�ض�دان ذي امل�قع ال�ضرتاتيجي 

وا�ضنطن: بي�نغ يانغ اختربت منظ�مة جديدة ل�ض�اريخ بال�ضتية 

الكني�ضت الإ�ضرائيلي يعيد العمل بقان�ن امل�اطنة 
املوؤقت للمرة الأوىل يف 2003 خالل النتفا�صة الفل�صطينية 
الثانية بو�صفه اإجراًء اأمنياً اأ�صا�صياً، لكّن معار�صيه يعتربونه 
والتي  اإ�صرائيل  يف  العربية  الأقلّية  ي�صتهدف  متييزياً  اإج��راًء 
ت�صّكل %20 من عدد ال�صكان. ومنذ اإقراره للمرة الأوىل يف 
2003 مل ينفّك القانون ُيجّدد يف ال�صاد�س من مّتوز/يوليو 
من كّل عام، با�صتثناء العام املا�صي حن حالت انق�صامات داخل 

الئتالف احلاكم يف جمع الأغلبية الالزمة لتمريره.
املت�صّددين  ال�صقور  من  املعار�صة  ن��واب  �صاعد  اخلمي�س  لكن 
 15 مقابل  �صوتاً  ب�45  النهاية  خط  اىل  القانون  اإي�صال  يف 
وامتناع ع�صرات النواب عن الت�صويت يف الكني�صت املوؤلف من 
يتزعمه  ال���ذي  املت�صدد  ميينا  ح��زب  وحت��ال��ف  م��ق��ع��داً.   120
بينيت مع ف�صائل ميينية يف املعار�صة لتمرير م�صروع القانون 

داخ��ل احلكومة  الأك��رث ليربالية  الأح��زاب  احتجاجات  و�صط 
وخ��ارج��ه��ا. ومب��وج��ب ���ص��روط ق��ان��ون امل��واط��ن��ة ال���ذي ي�صري 
لعام واحد، ميكن للفل�صطيني املتزوج من مواطنة ا�صرائيلية 
احل�صول على ت�صريح اإقامة موؤقتة ملدة عامن ميكن اإلغاوؤه 
الأقلية  على  كبري  ت��اأث��ري  للقانون  و�صيكون  اأمنية.  لأ�صباب 
العربية يف اإ�صرائيل التي تبلغ ن�صبتها 20 باملئة وتت�صارك اللغة 
والروابط الثقافية مع الفل�صطينين يف الأرا�صي التي احتّلتها 
الإ�صرائيلية  الداخلية  وزي���رة  وق��ال��ت   .1967 يف  اإ�صرائيل 
حزب  يف  والع�صو  القانون  مل�صروع  بقوة  املوؤيدة  �صاكيد  اإيليت 
اإىل  اأّدى  واملعار�صة  الئتالف  القوى بن  “ت�صافر  اإّن  بينيت 
نتيجة مهّمة لأمن الدولة ولتح�صينها كدولة يهودية”. وقال 
اإّن  �صموتريت�س  بت�صلئيل  املتدّينة”  “ال�صهيونية  حزب  زعيم 

انتقادات  القانون  واج��ه  باملقابل  وج��ّي��د«.  “�صحيح  القانون 
احلمائم.  الإ�صرائيلين  وزمالئهم  العرب  النواب  جانب  من 
القانون  مريت�س  ح��زب  م��ن  ل�صكي  غ��اب��ي  النائبة  وو���ص��ف��ت 
مريت�س  “حزب  اأّن  تويرت  على  وكتبت  �صوداء”،  “بقعة  باأّنه 
الت�صريع من�صور  العن�صرية«. كما عار�س  باأكمله �صّد  �صوت 
واأعلنت  عبا�س رئي�س حزب القائمة العربية املوحدة “راعام”. 
اأمام املحكمة  اأّنها �صتطعن يف القانون  جماعات حقوقية عّدة 
العليا الإ�صرائيلية. وقالت منظمة عدالة التي تعنى بحماية 
حقوق الأقلية العربية يف اإ�صرائيل “�صيتعّن على الق�صاة الآن 
اأن يقّرروا ما اإذا كانوا �صيوا�صلون عند مواجهة لغة القانون 
ظّل  يف  العن�صري  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  بحماية  ال�صماح  ال�صريحة 

ذريعة املوؤقت الأبدية«.

•• القد�س-اأ ف ب

بقانون  العمل  يعيد  الإ�صرائيلي م�صروع قانون  الكني�صت  اأقّر 
العائالت  ���ص��م��ل  مّل  وال�����ذي مي��ن��ع  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري  امل���واط���ن���ة 
مواطني  م��ن  ال��زوج��ن  اأح���د  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  الفل�صطينية 

اإ�صرائيل والآخر من �صّكان ال�صفة الغربية اأو قطاع غّزة.
�صاخبة  جل�صة  بعد  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  ال��ن��واب  جمل�س  واأق����ّر 
تباينات  ع��ن  وك�صفت  الليل  م��ن  متاأخر  وق��ت  حتى  ا�صتمّرت 
نفتايل  ال���وزراء  رئي�س  برئا�صة  احل��اك��م  الئ��ت��الف  يف  عميقة 
الفل�صطينيون  ي���ق���ّدم  ب�����اأن  ال�����ص��م��ل  مّل  وي�����ص��م��ح  ب��ي��ن��ي��ت. 
طلبات  اإ���ص��رائ��ي��ل  ع��رب  م��ن  ت��زّوج��وا  ال��ذي��ن  والفل�صطينيات 
القانون  هذا  �صن  ومّت  الإ�صرائيلية.  اجلن�صية  على  للح�صول 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

عالقاتها  تعزيز  على  مو�صكو  تعمل 
مع ال�صودان ذي املوقع ال�صرتاتيجي 
على  وعينها  الإفريقية،  املنطقة  يف 
الذهب  وم��ن��اج��م  الطبيعية  م����وارده 
وياأتي  حمللون.  يقول  ما  وف��ق  فيه، 
بينما جتد  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ن  ال��ت��ق��ارب 

رو�صيا نف�صها معزولة اأكرث فاأكرث بعد غزوها لأوكرانيا، 
ويف وقت خ�صرت اخلرطوم اىل حد كبري الدعم الغربي 
الذي جتّلى بعد اإ�صقاط نظام عمر الب�صري يف 2019 

.
وتندرج زيارة حممد حمدان دقلو، نائب رئي�س جمل�س 
راأ�س  على  ال��ربه��ان،  يراأ�صه  ال��ذي  ال�����ص��وداين  ال�صيادة 
وفد رفيع اإىل مو�صكو ع�صية بدء الهجوم الرو�صي على 
اأوكرانيا، يف اإطار هذا التقارب الذي يخدم، وفق خرباء، 
امل�صالح الرو�صية وي�صاهم يف تو�صيع النفوذ الرو�صي يف 

اإفريقيا.
وامتدت زيارة دقلو املعروف ب�”حميدتي” على ثمانية 
اأي����ام، وت��ع��ّد اأط����ول زي����ارة مل�����ص��وؤول ���ص��وداين ك��ب��ري اإىل 
رو�صيا، يف وقت ي�صهد ال�صودان ا�صطرابات واحتجاجات 
املدنين من  ب�صركائه  الربهان  اأطاح  اأن  م�صتمرة منذ 

احلكم بعد النقالب الذي اأثار اإدانة دولية وا�صعة.
خالد  ال�صوداين  والقت�صادي  ال�صيا�صي  املحلل  ويقول 
التيجاين اإن تتّبع م�صار العالقة ال�صودانية الرو�صية يف 
العامن الأخريين ي�صري اىل اأن مو�صكو تنتهج �صيا�صة 
“خلدمة  ب��اخل��رط��وم  عالقتها  يف  الأه�����داف  وا���ص��ح��ة 

م�صاحلها يف املنطقة مبا يتجاوز ال�صودان نف�صه«.
الع�صكرية  ال��ع��الق��ات  ���ص��ه��دت  ال��ب�����ص��ري،  وخ���الل ح��ك��م 
اأ�صبحت  حتى  ومو�صكو،  اخل��رط��وم  بن  كبريا  تطورا 
ال�صوداين،  للجي�س  الرئي�صي  ال�صالح  م�صدر  رو�صيا 
وتزامن ذلك مع اندلع حرب يف دارفور يف غرب البالد 
من جهة، وحرب اأخرى بن ال�صودان وجنوب ال�صودان 
اأنه كان هناك حظر دويل على  اأخ��رى. علما  من جهة 
على مقاتالت  ال�صودان  ال�صودان. وح�صل  اىل  ال�صالح 

رو�صية من نوع ميغ و�صوخوي.
املا�صي،  الأ�صبوع  اخلرطوم  مطار  اإىل  و�صوله  وعقب 
قال حميدتي لل�صحفين “نحن م�صتعدون للتعاون مع 
اأي دولة تريد بناء قاعدة على �صاحلنا الذي يبلغ 730 
كلم طاملا حتّقق م�صاحلنا ول تهدد اأمننا القومي �صواء 

كانت رو�صيا اأو غريها«.
ات��ف��اق��ا م��ع رو���ص��ي��ا على  الب�صري  وّق���ع   ،2017 يف ع��ام 
�صفنا  ت�صت�صيف  الأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  ق��اع��دة  اإن�����ص��اء 
رو�صيا مبا يف ذلك �صفن تعمل بالوقود النووي، على اأن 

يتمركز فيها 300 جندي.
عثمان  حممد  ال�����ص��وداين  اجلي�س  اأرك����ان  رئي�س  لكن 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اختبارين  اأن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
�صاروخين اأجرتهما كوريا ال�صمالية موؤخرا كانا ملنظومة 
و�صفه  م��ا  يف  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��رة  بال�صتية  ل�صواريخ  ج��دي��دة 
عليه  ال��رد  �صيتم  “ت�صعيد خطري”  باأنه  اأمريكي  م�صوؤول 

عرب فر�س عقوبات جديدة.
وذكرت كوريا ال�صمالية اأن اختباري 26 �صباط-فرباير و4 
ا�صتطالعي،  �صناعي  قمر  تطوير  على  ترّكزا  اآذار-م��ار���س 
لكن البنتاغون اأ�صار اإىل اأن حتليال دقيقا خل�س اإىل اأنهما 
لإطالق  كاملة  لعملية  للتمهيد  جتربتن  ال��واق��ع  يف  كانا 

�صاروخ عابر للقارات.
وت�صري اأي عملية اإطالق من هذا القبيل اإىل تخلي بيونغ 
يانغ عن قرارها منذ 2017 بوقف هذه التجارب و�صتوؤدي 

اإىل توتر ع�صكري يتجاوز �صبه اجلزيرة الكورية.
عابرة  ل�صواريخ  اختبارات  ثالثة  ال�صمالية  كوريا  واأج��رت 
 2017 الثاين-نوفمرب  ت�صرين  يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  للقارات، 
وا�صنطن  ب��ل��وغ  ع��ل��ى  ال��ق��ادر  “هوا�صونغ-15”  ل�����ص��اروخ 

وباقي اأرا�صي الوليات املتحدة.
الختبارين  اأن  كربي  البنتاغون جون  با�صم  الناطق  واأف��اد 
بال�صتية  �صواريخ  مبنظومة  “مرتبطن  كانا  الأخ��ريي��ن 
مرة  اأول  عنها  النقاب  يانغ  بيونغ  ك�صفت  للقارات”  عابرة 

خالل عر�س ع�صكري يف ت�صرين الأول-اأكتوبر 2020.
العابرة  ال�صواريخ  م��دى  الإط��الق  عمليتي  اأي  تظهر  ومل 
للقارات اأو قدراتها، لكن من الوا�صح اأن الهدف منها كان 
اإج��راء اختبار مبدى  “تقييم هذه املنظومة اجلديدة قبل 
مرتبطة  اإط����الق  عملية  ���ص��ت��ار  حت��ت  امل�صتقبل،  يف  ك��ام��ل 

بالف�صاء«.
واأّكدت كوريا اجلنوبية تقييم الوليات املتحدة، م�صرية اإىل 

ل���ذل���ك، ت��ت��ج��ه م��و���ص��ك��و خل��ل��ق ع���الق���ات م���ع حميدتي 
ملا لهذا  ال�صريع(  الدعم  يراأ�صه )ق��وات  ال��ذي  واجلهاز 
ال�صودان  يف  واجتماعية  جغرافية  رواب��ط  من  اجلهاز 
اإفريقيا  م��ع  ال�����ص��ودان  ح���دود  ج�����واره«. ومت��ت��د  ودول 

الو�صطى على م�صافة طولها اأكرث من 300 كلم.
اأ�صا�صها  التي  ال�صريع  الدعم  ق��وات  حميدتي  وي��راأ���س 
الرزيقات  قبيلة  اأف����راد  م��ن   2013 ع���ام  يف  الب�صري 
ذات الأ�صول العربية والتي تنت�صر يف دول اأخرى مثل 
جرائم  ب��ارت��ك��اب  متهمة  وه��ي  وم���ايل،  والنيجر  ت�صاد 
الرغم من  وعلى  دارف���ور.  ن��زاع  خ��الل  الإن�صانية  �صد 
ال�صابق، وجد حميدتي موقعه  النظام  كونه من رموز 
التي  ال�صعبية  النتفا�صة  بعد  ال�صودانية  ال�صلطة  يف 
ال�صلطة.  ت�صلم  اىل  باجلي�س  ودفعت  بالب�صري  اأطاحت 
الذين  املدنين  م��ع  لحقا  ال�صلطة  ه��ذه  تقا�صم  وق��د 

قادوا النتفا�صة ال�صعبية، ليعود فيحتكرها.
يف عام 2014، وّقع وزير املعادن ال�صوداين اآنذاك اأحمد 
الكاروري اتفاقا مع مع وزير البيئة واملوارد الطبيعية 
الرو�صي حول التنقيب عن املعادن والنفط. ودخل �صوق 
التنقيب ال�صوداين عدد من ال�صركات الرو�صية مبوجب 

حزيران/يونيو  يف  متلفزة  مقابلة  يف  اأع��ل��ن  احل�صن 
املا�صي اأن ال�صودان ب�صدد مراجعة التفاق مع مو�صكو. 
وكانت الوليات املتحدة اأعلنت اآنذاك رفع ال�صودان عن 

لئحة الدول الراعية لالإرهاب.
اأن يكون بحث يف و�صع القاعدة خالل  ونفى حميدتي 
قواعد،  فيها  ال����دول  “كل  وق���ال  رو���ص��ي��ا.  اإىل  زي��ارت��ه 
ل  ال�صودان  �صرق  اأه��ل  وعندنا..  وجيبوتي...  النيجر، 

يجدون مياه ال�صرب«.
التفاق  اأن  اآدم ح�صن  اأحمد  ال�صوداين  الباحث  ويرى 
حول اإقامة القاعدة على البحر الأحمر “ل بّد اأنه كان 

حا�صرا يف الذهن الرو�صي خالل الزيارة«.
الدافئة،  املياه  اإىل  الو�صول  يريدون  “الرو�س  ويتابع 

لذا فالبحر الأحمر جزء اأ�صا�صي من هذا الطموح«.
ويعتقد اآدم اأن رو�صيا تنظر من خالل عالقتها احلالية 
ال�صاحل  دول  ال�صودان من  وراء  ما  اإىل  مع اخلرطوم، 
الإفريقي، يف ظل �صراع حمتدم بينها وبن فرن�صا على 

النفوذ يف هذه الدول.
دولة  يف  رو�صيا  ع�صكريا  ت��واج��دا  “هناك  اأن  وي�صيف 
الغرب..  لل�صودان من جهة  املجاورة  الو�صطى  اإفريقيا 

 ،2017 ع��ام  للقارات  ع��اب��رة  ل�صواريخ  اختباراتها  وقبل 
لإطالق  ق��وي��ة  ع��م��ل��ي��ات  �صل�صلة  ال�صمالية  ك��وري��ا  ن��ّف��ذت 
اأن��ه��ا ج��زء م��ن برنامج م��دين وا�صع  اأ���ص��ّرت على  �صواريخ 

للف�صاء.
ومّتت عمليات الإطالق هذه من “حمطة �صوهاي لإطالق 
وذكرت  الغربي.  �صمال  ال�صاحل  على  ال�صناعية”  القمار 
وكالة الأنباء الكورية ال�صمالية الر�صمية اجلمعة اأن الزعيم 
يف  وتطويرها،  بتو�صيعها  واأم��ر  املن�صاأة  زار  اأون  جونغ  كيم 
خطوة تعزز التكهنات حيال اختبار و�صيك ومقّنع ل�صاروخ 

علنا  التقييم  ن�صر  “قررتا  اأمنيا  املتحالفتن  الدولتن  اأن 
اّت��خ��اذ موقف  ال���دويل  املجتمع  على  يتعّن  اأن���ه  اإىل  ن��ظ��را 
موّحد” �صد بيونغ يانغ. وذكرت وزارة الدفاع اليابانية اأنها 
خل�صت اإىل النتائج نف�صها، مو�صحة اأن ارتفاع املقذوف يف 
عملية الإطالق يف �صباط/فرباير بلغ 600 كلم وحّلق على 
م�صافة نحو 300 كلم، بينما حّلق مقذوف اآذار-مار�س على 

ارتفاع 550 كلم وم�صافة 300 كلم اأي�صا.
وو�صفت الختبارات باأنها “تهديد لالأمن وال�صالم “...” 

ل ميكن الت�صامح معه اإطالقا«.

ه���ذا الت���ف���اق، وك���ان ع��ل��ى راأ�����س هذه 
التي  “�صيربين”  �صركة  ال�����ص��رك��ات 
2015 بح�صور  ع��ام  ات��ف��اق��ا  وق��ع��ت 
الذهب  من  طنا   46 لإنتاج  الب�صري 
يف  ف�صلت  ولكنها  اأ�صهر،  �صتة  خ��الل 
اإنهاء  اإىل  احل��ك��وم��ة  دف���ع  م��ا  ذل����ك، 

امتيازها عام 2018.
�صركات  دخ����ل����ت   ،2017 ع�����ام  يف 
للعمل يف وليات نهر النيل والبحر الأحمر وال�صمالية 
الأعمال  برجل  املرتبطة  مريور”  “غولد  �صركة  مثل 
الرو�صي  الرئي�س  حليف  بريغوزين،  يفغيني  الرو�صي 
الأمنية  “فاغرن”  فالدميري بوتن ورئي�س جمموعة 

الرو�صية اخلا�صة.
ونّددت كل من الوليات املتحدة وفرن�صا موؤخرا بتورط 
“فاغرن” يف ال�صطرابات ال�صيا�صية وقتل املدنين يف 

مايل واإفريقيا الو�صطى.
ال�صتثمارات  وجم���الت  “حجم  اأن  التيجاين  وي��وؤك��د 
الرو�صية يف ال�صودان خ�صو�صا يف جمال تعدين الذهب 

يحيط بها الكثري من الغمو�س«.
اخلارجية  للعالقات  الأوروب���ي  للمجل�س  تقرير  واأف��اد 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ب��اأن��ه “مت ت��وزي��ع اأف�����راد تابعن 
التعدين،  ع���ن  ال��ت��ن��ق��ي��ب  م���واق���ع  ف��اغ��رن يف  مل��ج��م��وع��ة 
لنظام”  والع�صكرية  ال�صيا�صية  امل�صاعدة  تقدمي  قبل 

الب�صري.
واأو�صح املجل�س اأن هذا النت�صار جاء عقب اجتماع عام 

2017 جمع بن الب�صري وبوتن يف �صوت�صي.
واأ�صاف اأن جمموعة فاغرن �صاعدت يف ت�صكيل “مثلث 
الو�صطى  واإفريقيا  ال�����ص��ودان  ب��ن  يربط  رو���ص��ي  نفوذ 
يف  ال�صرتاتيجية  مو�صكو  “م�صلحة  لتعزيز  وليبيا” 

تو�صيع تواجدها يف اإفريقيا«.
يف متوز-يوليو 2020، كانت الوليات املتحدة فر�صت 
عقوبات على بريغوزين، متهمة اإياه “با�صتغالل موارد 

ال�صودان الطبيعية للرثاء ال�صخ�صي«.
فاغرن،  اأذرع  ع���رب  “رو�صيا،  اأن  اآدم  ح�����ص��ن  وي�����رى 
م��وج��ودة ح��ت��ى يف ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة، م��ن خ���الل و�صائل 
التوا�صل  العامة وحمتوى مواقع  والعالقات  الإع��الم 

الجتماعي«.
فران�س  لوكالة  �صوداين  اأمني  جهاز  يف  عن�صر  ويوؤكد 
بر�س اأن “خرباء من رو�صيا يعملون يف اأمن الت�صالت 
ويحللون م�صمون مواقع التوا�صل ملوؤ�ص�صات مرتبطة 

بالدولة«.
يف املقابل، يقول دبلوما�صي اإن الغرب يفر�س عقوبات، 
ع��ل��ى ط��ب��ق من  ال�������ص���ودان  ن��ق��دم  ال��ط��ري��ق��ة،  و”بهذه 
الذين  “اجلرنالت  اأن  اىل  م�صريا  للرو�س”،  ف�صة 
عاي�صوا احل�صار يف ظل حكم الب�صري، لن توؤثر عليهم 

تهديداتنا«.

لعقوبات  ال�صمالية  كوريا  تخ�صع  للقارات.  عابر  بال�صتي 
والأ�صلحة  لل�صواريخ  برناجمها  خلفية  على  قا�صية  دولية 
لفت  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  رفيعا يف  م�����ص��وؤول  لكن  ال��ن��ووي��ة. 
خطريا”  “ت�صعيدا  مت��ّث��ل  الأخ����رية  الخ��ت��ب��ارات  اأن  اإىل 
اجلمعة  جديدة  اإج���راءات  عن  اخلزانة  وزارة  �صتعلن  فيما 
“معدات  اإىل  الو�صول  من  يانغ  بيونغ  منع  يف  للم�صاعدة 

اأجنبية وتكنولوجيا” ت�صاعدها يف تطوير هذه الربنامج.
وق��ال امل�����ص��وؤول ال��ذي ا���ص��رتط ع��دم الك�صف ع��ن هويته اإن 
“كوريا  “اأن�صطة  اأن  ت��وؤك��د على  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  اإج����راءات 
�صيكون  لال�صتقرار  واملزعزعة  القانونية  غري  ال�صمالية” 
امل�صار  ه��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  امل��ف��او���ص��ات  واأن  عواقب”  ل��ه��ا 

الوحيد الذي ميكن لبوينغ يانغ اّتباعه للم�صي قدما.
بدوره، اأو�صح كربي اأن وا�صنطن “ما تزال ملتزمة بالنهج 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  جميع  “تتخذ  لكنها  الدبلوما�صي” 

ل�صمان اأمن الوليات املتحدة وحلفائنا«.
احتمال فر�س عقوبات  ب�صاأن  ال�صحفين  اأ�صئلة  ورّدا على 
اإ�صافية بعد الإعالن الأمريكي، قال رئي�س الوزراء الياباين 
فوميو كي�صيدا “بالن�صبة لالإجراءات امل�صتقبلية، �صتدر�صها 
)اليابان( من منظور الدبلوما�صية والعقوبات بينما توا�صل 

التعاون مع الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية«.
للقارات  العابر  اجلديد  البال�صتي  ال�صاروخ  ك�صف  عندما 
خالل عر�س عام 2020، قال حمللون ع�صكريون اإنه يبدو 
وكاأنه اأكرب �صاروخ ميكن نقله برا وي�صتخدم الوقود ال�صائل 
ّمم على الأرجح حلمل عدة روؤو�س حربية يف  يف العامل، و�صُ

“مركبات اإعادة دخول متعددة م�صتهدفة ب�صكل م�صتقل«.
ال�صمالية  كوريا  �صوؤون  يف  املتخ�ص�صون  املراقبون  ويحّذر 
خالل  يانغ  بيونغ  ت�صتعر�صها  التي  امل��ع��دات  اأن  من  م��رارا 
واأن ل  تكون من��اذج غري حقيقية،  الع�صكرية قد  عرو�صها 

اأدلة على اأنها قابلة للت�صغيل اإىل اأن يتم اختبارها.

وول �ضرتيت ج�رنال: ب�تني غا�ضب ل جمن�ن •• وا�صنطن-وكاالت

معهد  م��ن  اأوه��ان��ل��ون  م��اي��ك��ل  ا�صتهل 
“وول  �صحيفة  يف  مقاله  بروكينغز 
اإذا  عما  بالت�صاوؤل  جورنال”  �صرتيت 
كان الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن 
ذلك  ينفي  اأن  قبل  عقله”  “فقد  قد 
اأوهانلون  اأو���ص��ح  م��وؤك��د.  �صبه  ب�صكل 
يبدو  م��ا  على  ب�صدة  اأخ��ط��اأ  بوتن  اأن 
يف ح�����ص��اب��ات اج��ت��ي��اح��ه لأوك���ران���ي���ا. 
الذين  باملعتدين  مليء  التاريخ  لكن 
اأ�صهل  ���ص��ت��ك��ون  احل�������روب  اأن  ظ���ن���وا 
العامل  اأدرك  اإل��ي��ه.  انتهت  مما  بكثري 
ومتكرباً  غا�صباً  ك��ان  بوتن  اأن  �صلفاً 
املراقبون  تعلم  وق���د  واأوت��وق��راط��ي��اً. 
تقديراتهم  من  تهوراً  اأكرث  اأنه  اأي�صاً 
�صلوكه  تف�صري  ميكن  لكن  ال�صابقة. 
الأخطاء  ارتكابه  توقع  عرب  بب�صاطة 
اإنها  ال��ق��ادة  يرتكبها  م��ا  غ��ال��ب��اً  ال��ت��ي 
نزعة اإن�صانية طبيعية، خ�صو�صاً لدى 

الديكتاتوريات اأو املجال�س الع�صكرية. 
الإخفاقات  اأمثلة عدة عن هذه  وقدم 
كما ح�صل مع القي�صر الأملاين فيلهلم 
الثاين واحلرب العاملية الأوىل، ونظام 
ه��ي��دي��ك��ي ت���وج���و ال���ي���اب���اين واحل����رب 
اإي�����ل �صونغ  ال��ث��ان��ي��ة وك���ي���م  ال��ع��امل��ي��ة 
يف ك��وري��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة وال�����ص��وف��ي��ات يف 
اإيران  �صد  ح�صن  و�صدام  اأفغان�صتان 
والكويت. وهذا ما قامت به الوليات 

املتحدة اأي�صاً.
اجتياح  اأن���ه قبل  اإىل  اأوه��ان��ل��ون  اأ���ص��ار 
العراق يف مار�س -اآذار 2003، توقع 
عودة  الأم��ري��ك��ي��ن  امل�����ص��وؤول��ن  بع�س 
ديارها  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ثلثي 
تكلف  واأن  ال�صنة  تلك  خريف  بحلول 
تلك احلرب اخلزانة الأمريكية 100 
مليار دولر كحد اأق�صى. انتهى الأمر 

بالوليات املتحدة اأن ن�صرت بن 130 
ل�صبعة  اأم��ري��ك��ي  األ���ف ج��ن��دي  و170 
اأع������وام اإ���ص��اف��ي��ة. وك��ل��ف��ت احل����رب يف 
نهاية املطاف اأكرث من تريليون دولر 
وحياة 4500 جندي اأمريكي �صجاع. 
الأرق����ام يف  اإىل  ب��وت��ن نظر  اأن  ي��ب��دو 
توقع  ال�صهل.  بالفوز  و�صعر  اأوكرانيا 
دخ������ول ال����ب����الد م����ن اجت����اه����ات عدة 
وتنفيذ نوع من “ال�صدمة والرعب” 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  قيادتيها  �صد 
ع��ل��ى عدو  م��ي��دان��ي��ة  هيمنة  م��وؤ���ص�����ص��اً 
اإدخ��ال تكنولوجيا  واأ�صغر مع  اأ�صعف 
اأبعاداً  ي�صيف  مب��ا  ل��ل�����ص��راع  ج��دي��دة 
الهجومية.  غري متوقعة على خطته 
ب�صكل  الواقع  اأن يدرك  به  كان يجدر 
الوليات  ���ص��خ��ر م��ن  ل��ط��امل��ا  اأف�����ص��ل. 
العراق  يف  م�صتنقعيها  ب�صبب  املتحدة 

واأفغان�صتان. لقد اخترب بنف�صه حربي 
ال�صي�صان اللتن خا�صتهما رو�صيا على 
جمدداً،  لكن  الت�صعينات.  يف  اأرا�صيها 
ب��ع��د ف��ي��ت��ن��ام، وب��ط��ري��ق��ة م��ن الطرق، 
تدرك  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ك��ان 

الواقع ب�صكل اأف�صل.
بالغ  ب��وت��ن  اأن  ب���دا  ق��ب��ل الج���ت���ي���اح، 
وبقواته  اخل���ا����س  ب��ح��ك��م��ه  ال��ث��ق��ة  يف 
امل�صلحة بعدما �صم القرم بنجاح �صنة 
ال�صوري  ال��رئ��ي�����س  و���ص��اع��د   2014
ب�����ص��ار الأ����ص���د ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف احلكم 
منذ �صنة 2015، كما فعلت الوليات 
يف  اخلليج  ح��رب  بعد  تقريباً  املتحدة 
�صنة  كو�صوفو  يف  وجهودها   ،1991
 .2001 1999 واإطاحة طالبان يف 
اإذا مت دمج املبالغة بالثقة بالنف�س مع 
رو�صيا  مكانة  ب�صاأن  املجروح  الكربياء 

اأعدائه،  العامل وغ�صب بوتن من  يف 
�صايكولوجيا  ع��ل��ى  امل����رء  ف�صيح�صل 
ق������ادرة ع��ل��ى ارت����ك����اب خ���ط���اأ ك��ب��ري يف 
اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن  احل�������ص���اب���ات، 

اجلنون لتف�صري �صوء التقدير.
�صوابق  ثمة  اأن���ه  اإىل  اأوه��ان��ل��ون  اأ���ص��ار 
ب��و���ص��ع ب��وت��ن ق��وات��ه يف ح��ال��ة تاأهب 
الجتياح.  من  مبكر  وق��ت  يف  ق�صوى 
وقامت الوليات املتحدة باملثل خالل 
الأو�صط  ال�����ص��رق  يف   1973 ح����رب 
ال�صوفياتي.  الحت���اد  تدخل  لتثبيط 
الرو�صي قبل الجتياح  الرئي�س  تعهد 
مل  ب�”تداعيات  مقاومة  اأي  مبواجهة 
كان  تاريخكم”.  يف  ق��ط  ت��خ��ت��ربوه��ا 
ذلك على الأرجح حماولة للردع عرب 
ذلك  على  املرتتبة  والآث���ار  التهديد. 

مزدوجة بح�صب الكاتب.

باإدراك  الأرج��ح  على  بوتن  ب��داأ  اأوًل، 
اأن������ه ارت����ك����ب خ����ط����اأ. ق����د ي��ب��ح��ث عن 
ينبغي  حدته.  من  للتخفيف  طريقة 
كان  اإذا  م��ا  يف  يفكر  اأن  ال��غ��رب  ع��ل��ى 
ه���ن���ال���ك م����ن ط���ري���ق���ة ت�����ص��م��ن اأم����ن 
اأوك����ران����ي����ا ال���ط���وي���ل امل�����دى م���ن دون 
�صمال  حلف  ع�صوية  على  ح�صولها 
ان�صحاب  مقابل  يف  )ن��ات��و(،  الأطل�صي 
رو�صي والتزام برتتيب ميكن التحقق 
عقالنياً،  بوتن  ك��ان  اإذا  ثانياً،  منه. 
فباإمكان الناتو ردعه عن �صن هجمات 
ن�صر  البلطيق عرب  ودول  بولندا  على 

قوات هناك.
بوتن  اأن  ���ص��ل��ف��اً  ال���ع���امل  اأدرك  ل��ق��د 
واأوتوقراطياً.  ومتكرباً  غا�صباً  ك��ان 
اأن���ه اأكرث  وق��د تعلم امل��راق��ب��ون اأي�����ص��اً 
لكن  ال�صابقة.  تقديراتهم  من  تهوراً 
عرب  بب�صاطة  �صلوكه  تف�صري  مي��ك��ن 
ما  التي غالباً  الأخطاء  ارتكابه  توقع 

يرتكبها القادة.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• نورمان لي�صرت

   اإن العدوان الرو�صي على اأوكرانيا وا�صرتاتيجية 
الأر�س املحروقة امل�صاحبة له يقلبان ع�صرنا راأ�صا 

على عقب و�صيغريانه اإىل الأبد.
ال��ت��اري��خ، مثل  اإن��ن��ا نعي�س حل��ظ��ة حم��وري��ة يف     
نهاية الحتاد ال�صوفياتي واندلع احلرب العاملية 

الثانية... فهل نتجه نحو الثالثة؟
املقبلة،  القليلة  الأ���ص��اب��ي��ع  يف  امل�صري  �صيتحدد     
و�صيتوقف على عدة عوامل ي�صعب تقييمها، وهذا 
اأن هذه الزاوية حتتوي على القدر  هو ال�صبب يف 

نف�صه  من الأ�صئلة تقريًبا ومن املالحظات.
ي���دم���رون القت�صاد  ال���رو����س  اأن  ه��و  ال��وا���ص��ح،     
اإجرامية  ت��ك��ت��ي��ك��ات  وي�����ص��ت��خ��دم��ون  الأوك��������راين، 
اأن  اأوك��راين ميكن  لتحقيق ذلك. خم�صة مالين 

يفروا اإىل اخلارج.
ال�صتيالء على م�صاحات  ه��و  ب��وت��ن،  اإن ه��دف     
���ص��ا���ص��ع��ة م���ن اأرا�����ص����ي ال���ب���الد، واح���ت���الل مدنها 
تدمري  وحتى  بحكومتها،  والإط��اح��ة  الرئي�صية، 
الدولة الأوكرانية. وقد بداأ امل�صوؤولون الأمريكيون 
والأوروبيون يف و�صع خطط حلكومة اأوكرانية يف 

املنفى.

الغزو الرو�سي يف مرحلة حمفوفة باملخاطر
مقاومة  م��ن  الأوك��ران��ي��ون  �صيتمكن  متى  اإىل     
الإطالة  �صتوؤدي  وهل  الرو�صية؟  امل�صلحة  القوات 
النخب  ق��ي��ام  اإىل  للقتال  املتوقعة  وغ��ري  املهينة 
لالإطاحة  -بالتاآمر  اجل���رنالت  -ورمب��ا  احلاكمة 

به؟
   عالوة على ذلك، اإذا اأدت العقوبات املدمرة اإىل 
تدمري القت�صاد الرو�صي ب�صرعة، فهناك خطر اأن 
التطرف، وحتى  اأق�صى درجات  اإىل  يذهب بوتن 

تلك التي ل ميكن ت�صورها.
ال�صيني  الرئي�س     وال�صينيون يف كل ه��ذا؟ دع��ا 
�صي جن بينغ اإىل “اأق�صى درجات �صبط النف�س” 

يف اأوكرانيا، وتبّنى حتى الآن حياًدا حذًرا.
   واإذا اعتقدت بكن اأن احلرب ت�صر مب�صاحلها، 
ف��ق��د ت�����ص��غ��ط ال�����ص��ن ع��ل��ى ب��وت��ن لإن��ه��ائ��ه��ا. يف 
املقابل، قد يقرر �صي جن بينغ اأن الوقت احلايل 
ت��اي��وان حيث  ع��ل��ى  لل�صيطرة  امل��ث��ايل  ال��وق��ت  ه��و 

تخو�س الوليات املتحدة حرًبا يف اأوكرانيا.
   يعاين اأ�صال من م�صاعفات عامن من الوباء، 
كم يتطلب القت�صاد العاملي من وقت ليتعافى من 
اأوكرانيا؟  يف  احل��رب  �صببتها  التي  ال�صطرابات 
اأن يخرج من هذه الأزم��ة وقد تغرّي  من املحتمل 

اإىل الأبد.

بوتني ورجال حرب الع�سابات الإلكرتونية
   مع النت�صار والن�صج التقني لل�صبكة الإلكرتونية 
املعلومات ونقل  العاملية، ن�صهد حالًيا عوملة تدفق 
البيانات مع ما يرتتب على ذلك من خماطر على 

البنى التحتية الأ�صا�صية جلميع البلدان.
   مل تعد الهجمات الإلكرتونية تاأتي من الدول 
القرا�صنة،  جم���م���وع���ات  م����ن  ت����اأت����ي  ب����ل  ف���ق���ط، 
وهم  الكمبيوتر.  ع�صر  يف  الإنرتنت”  “ع�صابات 

ي�صكلون تهديدا لكثريين منهم بوتن.
الغام�صة  املجموعة  انونيمو�س،  ف���اإن  وه��ك��ذا،     
نف�صها  ت��ق��دم  وال��ت��ي  الإن���رتن���ت،  م�صتخدمي  م��ن 
على اأنها مدافعة عن حرية التعبري والعدالة، قد 

و�صعت نظامه يف مرمى النريان.
   وقد �صبق اأن متّكن هوؤلء القرا�صنة من اخرتاق 
واقتحام  ال��رو���ص��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  بيانات  ق��اع��دة 
لبث  احلكومية  التلفزيونية  القنوات  من  العديد 
اأغ����اين وطنية  م��وؤي��د لأوك���ران���ي���ا، منها  حم��ت��وى 

و�صور رهيبة للغزو.
   وبدًل من اإنهاء احلكومة الأوكرانية، هل �صتنهي 

هذه احلرب حكم بوتن؟
   لكن اأي حكومة �صتخلفه يف رو�صيا؟ وم��اذا بعد 
املحن ال�صيا�صية املقلقة داخل هذه القوة النووية؟
ترجمة خرية ال�صيباين

نح� حرب عاملية ثالثة...؟

“الكتاب الأ�صود لكندا الإجنليزية”،  * كاتب �صحفي، وموؤلف كتب وا�صعة النت�صار منها 
بول”  ج���ريار  و”ق�صية  كندا”،  خ��ي��ار  و”اأ�صرار  ال�صرية”  الأج��ه��زة  ح��ول  و”حتقيقات 

و”�صجن يف بانكوك” “�صرية ذاتية«. 

 .2020 اأكتوبر  الأول  ت�صرين  يف  الأوىل  للمرة  وُع��ر���س 
اخلمي�س  قالت  وا�صنطن  لكن  ال�����ص��اروخ  اختبار  يتم  ومل 
�صتار قمر  اأج��زاء منه حتت  اأطلقت موؤخرا  يانغ  بيونغ  اإن 
ا�صطناعي. وكانت كوريا ال�صمالية قد قررت وقف التجارب 
مع  لكن  النووية،  والأ�صلحة  امل��دى  البعيدة  الأ�صلحة  على 
تبدو  فاإنها  العقوبات  فر�س  وا�صتمرار  امل��ح��ادث��ات  توقف 
على و�صك الرتاجع عن القرار. وقال املحلل الأمني اأنكيت 
التجارب  وقف  اأن  “اأعتقد  املتحدة  الوليات  ومقره  باندا 
انتهى. يجب اأن نتوقع ا�صتئناف جتارب اإطالق ال�صواريخ 
البال�صتية العابرة للقارات«. واختبارات اأجزاء من “القمر 
�صباط/  27 يف  امل��ف��رت���س  ال�صتطالعي”  ال�صطناعي 
ف��رباي��ر واخل��ام�����س م��ن اآذار/م����ار�����س، ك��ان��ت على الأرج���ح 

روؤو�س  “حمل  لتكنولوجيا  ل�صاروخ هوا�صونغ-17، ورمبا 
ال�صمالية  “كوريا  اأن  واأ�صاف  قال.  كما  متعددة”،  حربية 
مل تظهر القدرة الثانية من قبل، حتى واإن كانت اختربت 
�صواريخ بال�صتية عابرة للقارات قادرة على بلوغ الوليات 
ياأتي ت�صميم كوريا ال�صمالية على  املتحدة ثالث مرات”. 
يف  ح�صا�س  وق��ت  يف  للقارات  عابر  بال�صتي  ���ص��اروخ  اختبار 
املنطقة، مع انتخاب رئي�س اأكرث ت�صددا يف كوريا اجلنوبية 
هو يون �صوك-يول، �صيتوىل مهامه قريبا. وكان يون قد 
هدد بيونغ يانغ ب�صربات ا�صتباقية وتعهد اأن يبلغ “الفتى 
ي�صلك  اأن  املتوقع  الت�صرف. ومن  اأن يح�صن  كيم  الوقح” 
حكم  م��ن  ���ص��ن��وات  خم�س  بعد  ال�صمال  م��ع  مت�صددا  نهجا 

الرئي�س الليربايل مون جاي-اإن.

•• �صيول-اأ ف ب

ال�صطناعية  الأق���م���ار  ���ص��ت��ار  ال�صمالية  ك��وري��ا  ت�صتخدم 
وفق  “عمالق”،  ���ص��اروخ  عليه  يطلق  مما  اأج���زاء  لختبار 
العقوبات  رغ���م  اإط����الق  لعملية  ت�صتعد  بينما  حم��ل��ل��ن، 
اأجرت  مهمة.  ب��ذك��رى  احتفالها  قبيل  عليها  امل��ف��رو���ص��ة 
اأ�صلحة  ع��ل��ى  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  قيا�صيا  ع���ددا  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
اأن��ه م�صعى  بلغ ت�صعة منذ مطلع العام، يف ما ي��راه خ��رباء 
للعمل على لئحة طويلة من ال�صلحة ال�صرتاتيجية التي 
و�صعها الزعيم كيم جونغ اأون. على راأ�س القائمة �صاروخ 
اأن يحمل  العابر للقارات وميكن  البال�صتي  هوا�صونغ-17 
عدة روؤو�س حربية، اأو ما يعرف با�صم “ال�صاروخ العمالق” 

 2,5 ملي�ن �ضخ�س فروا من اأوكرانيا 
•• جنيف-اأ ف ب

فر حوايل مليونن ون�صف املليون �صخ�س من اأوكرانيا منذ بداية الغزو الرو�صي يف 24 �صباط-فرباير، وفق ما 
اأعلنت الأمم املتحدة اأم�س اجلمعة.

 24 ب��داأت يف  التي  العبثية”  “احلرب  فيليبو غراندي  الالجئن  ل�صوؤون  املتحدة  ال�صامي لالأمم  املفو�س  وحّمل 
2،5 مليون  اأوكرانيا اإىل  “و�صل عدد الالجئن من  �صباط-فرباير م�صوؤولية النزوح اجلماعي. وقال يف تغريدة 
املالين على  اأج��رب  اأوكرانيا.  داخ��ل  �صخ�س نزحوا  ب��اأن مليوين  اأي�صا  “نقّدر  واأ�صاف  ماأ�صاوي«.  اأم��ر  اليوم، وهو 

مغادرة منازلهم جّراء هذه احلرب العبثية«.
“هرب مليونان  بدوره، قال الناطق با�صم املنظمة الدولية للهجرة التابعة لالأمم املتحدة بول ديلون على تويرت 
ون�صف املليون �صخ�س من اأوكرانيا حتى الآن، بينهم 116 األفا هم مواطنو دول ثالثة«. وقبل الغزو الرو�صي، كان 
اأكرث من 37 مليون �صخ�س يقطنون املناطق الأوكرانية اخلا�صعة للحكومة املركزية يف كييف. واليوم، فر اأكرث من 

ن�صف الالجئن الأوكرانين اإىل بولندا املجاورة.

حملل�ن: ك�ريا ال�ضمالية تخطط لإطالق �ضاروخ عمالق 

•• عوا�صم-وكاالت

والتقارير  امل��ع��ل��وم��ات  ت���وات���ر  م���ع 
ال���غ���رب���ي���ة، ع����ن بدء  ال�����ص��ح��ف��ي��ة 
ومن  اأمريكين  متطوعن  توافد 
اأوروبية خمتلفة، للقتال  جن�صيات 
الرو�صية،  القوات  اأوكرانيا �صد  يف 
الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  اأك�����دت 
تعرف  “ل  اأن���ه���ا  “البنتاغون”، 
العدد الدقيق لالأمريكين الذين 
اأوكرانيا  اإىل  ال��ت��وج��ه  ي���ري���دون 

للقتال كمتطوعن«.
البنتاغون،  با�صم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
ج�������ون ك�����ريب�����ي، خ�������الل م����وؤمت����ر 
لدي  يوجد  “ل  م��وؤخ��را:  �صحفي 
الذين  الأم��ريك��ي��ن،  ل��ع��دد  تقييم 
هناك  اإىل  التوجه  يف  يرغبون  قد 
اأن  نعتقد  ن���زال  ول  كمتطوعن، 
اأوكرانيا لي�صت مكانا اآمنا بالن�صبة 
اإىل  ون��دع��وه��م  الأم��ريك��ي��ن،  اإىل 

عدم الذهاب«.
وك���������ان ال����رئ����ي���������س الأوك��������������راين، 
اأعلن  ق��د  زيلين�صكي،  ف��ول��ودمي��ري 
ي�صمى  م��ا  ت�صكيل  ب��دء  ع��ن  �صابقا 
�صد  للقتال  الدويل”  ب�”الفيلق 

القوات الرو�صية يف اأوكرانيا.
ا�صتقطاب  اأوك�����ران�����ي�����ا  وحت��������اول 
القتال  يف  ال���راغ���ب���ن  الأج�����ان�����ب 
ذوي  م����ن  ك����ان����وا  اإذا  ب���ج���ان���ب���ه���ا، 
اخل�����ربة، وق���ام���ت ب��اإع��ف��ائ��ه��م من 
بهدف  ال��ت��اأ���ص��رية،  احل�����ص��ول على 

ت�صريع عملية ان�صمامهم.
وب��ح�����ص��ب ت��ق��اري��ر ���ص��ح��ف��ي��ة، فاإن 
العا�صمة  يف  الأوك��ران��ي��ة  ال�صفارة 
الأمريكية وا�صنطن، �صهدت اإقبال 
الراغبن  للمتطوعن  ملحوظا 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�صيا�صية  الآث����ار  رق��ع��ة  ات�صعت 
الهجوم  ع���ل���ى  والق����ت���������ص����ادي����ة 
ال���رو����ص���ي ع���ل���ى اأوك����ران����ي����ا قبل 
اأ�صبوعن، لتمتد اآثاره اإىل جميع 
يفر�س  وق�����ت  يف  ال����ع����امل،  دول 
اجل���دي���د حتديات  ال����واق����ع  ف��ي��ه 
اقت�صادية �صعبة ب�صبب ا�صطراب 
الغذائية  امل����واد  ت��وري��د  ���ص��ال���ص��ل 

وال�صناعية.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  �صحف  و�صلطت 
اأم���������س اجل���م���ع���ة، ال�������ص���وء على 
تداعيات هذه احلرب على العامل 
ب�صكل  الأو�����ص����ط  ال�����ص��رق  وع���ل���ى 
اإيجاد م�صار يف�صي  خا�س، واأفق 

اإىل انتهائها.
الرو�صية  “احلرب  اإن  وق���ال���ت 
ت�صري  ال���غ���رب���ي���ة  الأوك������ران������ي������ة 
ب�����وت�����رية م���ت�������ص���اع���دة، وت����اأخ����ذ 
املواجهة  م���ن  م��ت��ع��ددة  اأ����ص���ك���اًل 
ال����ع���������ص����ك����ري����ة والق����ت���������ص����ادي����ة 
ت��رخ��ي بظاللها  ال��ت��ي  ال�����ص��اري��ة 
واأ�صافت  ال��ع��امل«.  على  ال�صلبية 
عن  املت�صائمة  “ال�صيناريوهات 
اح��ت��م��ال ان����دلع ح���رب ن��ووي��ة ل 
واق��ع��ي��ة، وك��ذل��ك احتمال  ت��ب��دو 
اندلع حرب اأوروبية، لأن الدول 
اللجوء  وارد  يف  لي�صت  الغربية 
ال��ك��ارث��ي، فهي  اإىل ه���ذا اخل��ي��ار 
تعلن اأنها لن تنخرط يف احلرب 
توفري  على  الإبقاء  مع  مبا�صرة، 

الدعم الع�صكري لأوكرانيا«.
اإنها ل  تقول  “رو�صيا  اأن  وتابعت 
وتف�صل  اأوك��ران��ي��ا  اح��ت��الل  تريد 
اأوكرانيا عرب  اأهدافها يف  حتقيق 
امل��ف��او���ص��ات، وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن����ه ل 
وحيد  ك�صبيل  املفاو�صات  من  بد 
طالت  ت�����ص��وي��ة،  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
وبالتايل  ق�������ص���رت،  اأم  احل������رب 
جانب  من  املبذولة  اجلهود  ف��اإن 
العديد من الدول للو�صاطة، هي 
يف نهاية املطاف التي �صتوؤدي اإىل 
تنتهي  اإيجابية  �صيا�صية  دينامية 
على طاولة املفاو�صات، ثنائية اأو 

متعددة الأطراف«.
مفر  “ل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة:  وق����ال����ت 
يف ن���ه���اي���ة امل�����ط�����اف م�����ن ح�����وار 
على  واتفاق  مفاو�صات،  وطاولة 
احلروب  كل  لأن  ممكنة،  ت�صوية 
ات��ف��اق��ات م��ن خالل  اإىل  ان��ت��ه��ت 

املفاو�صات«.

الت�صعيد،  لزيادة  وجودهم  ي��وؤدي 
التهدئة  ���ص��ال��ح  يف  ي�����ص��ب  ول����ن 

واإحالل ال�صالم.
وي���ث���ري م���و����ص���وع ال���ت���ط���وع لأج���ل 
اأوك�����ران�����ي�����ا خم�����اوف  ال����ق����ت����ال يف 
م�صتقبال  امل���ق���ات���ل���ن  ع������ودة  م����ن 
يف  جتربة  راك��م��وا  وق��د  لبلدانهم، 
وعندئذ،  الأ���ص��ل��ح��ة،  م��ع  التعامل 
قد ي�صحي �صبطهم اأمرا حمفوفا 

باملجازفات.
فيما توؤكد وزارة الدفاع الرو�صية، 
الذين  الغربين”  “املرتزقة  اأن 
“لن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  للقتال  ي�صلون 
معاملتهم  يف  احل����ق  ل��ه��م  ي���ك���ون 

كاأ�صرى حرب«.

ك�صفت  فيما  باأوكرانيا.  القتال  يف 
م�������ص���ادر ���ص��ح��ف��ي��ة اأم���ريك���ي���ة اأن 
القدامى  املحاربن  من  الع�صرات 
الأم�����ريك�����ي�����ن مم�����ن خ�����دم�����وا يف 
التحقوا  قد  واأفغان�صتان،  ال��ع��راق 
باحلرب يف اأوكرانيا، بينما ي�صتعد 
�صحيفة  ح�صب  منهم،  ال��ع�����ص��رات 
الأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 

لل�صفر اإليها ملقاتلة الرو�س.
ويخ�صى مراقبون وخرباء يف �صوؤون 
اأن يعيد  اجلماعات الإرهابية، من 
الأوكرانية  احل��رب  يف  املتطوعون 
تكرار ال�صيناريو الكارثي لتجربتي 
حربي  يف  امل�������ص���ارك���ن  امل����رت����زق����ة 

اأفغان�صتان و�صوريا.
الباحث  يقول  ذل��ك،  على  وتعليقا 
واخل��ب��ري يف ال�����ص��وؤون الأوروب���ي���ة، 
“�صكاي  مل��وق��ع  م��اه��ر احل���م���داين، 
“ق�صة من ي�صمون  نيوز عربية”: 
الأج���ان���ب يف احلرب  ب��امل��ت��ط��وع��ن 
ت�صخيمها  من  الغاية  باأوكرانيا، 
ومن تداولها الكثيف غربيا دعائي 
اأن  ول��ت�����ص��وي��ر  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 
ه���ن���اك م���ن ي��ت��ط��وع ل��ل��ذه��اب اإىل 
احل���رب دف��اع��ا ع��ن اأوك��ران��ي��ا، واأن 
بقوة  متعاطفة  الغربية  ال�صعوب 
الواقع  “لكن يف  معها«. وي�صيف: 
امل��ت��ح��دة ودول الحت���اد  ال���ولي���ات 
الأوروب��ي تعلم متاما، اأن اأحدا لن 
يتطوع خلو�س احلرب يف اأوكرانيا، 
اأو من  ما خال رمبا حالت فردية 
يتم اإر�صالهم من قبل اأجهزة الأمن 
الدولة  ه����ذه  يف  وال����ص���ت���خ���ب���ارات 
“ال�صعوب  وي�����ص��ي��ف:  ال��غ��رب��ي��ة«. 
باملطلق،  احل����رب  ال��غ��رب��ي��ة مت��ق��ت 
ال��غ��رب��ي ع��ام��ة ت�صتويل  وال�����ص��ب��اب 

وق�صايا  اأفكار  وت�صتهويهم  عليهم 
ظواهر  ومكافحة  البيئة  حماية 
التغري املناخي ونبذ احلروب بكافة 
هذا  ت�صخيم  يتم  ولهذا  اأ�صكالها، 
كما  كظاهرة،  وت�صويره  املو�صوع 
اأن امل��ت��ط��وع��ن ي��ت��دف��ق��ون على  ل��و 
اأوكرانيا، فيما هو يف الواقع جمرد 
هذه  اإث��ارة  لكن  اإعالمية«.  فقاعة 
ال��ق�����ص��ي��ة ت��ن��ط��وي ك���ذل���ك، ح�صب 
اخلبري يف ال�صوؤون الأوروبية، على 
“ر�صالة ملو�صكو من الغرب، مفادها 
وباإمكانه  بقوة،  كييف  �صيدعم  اأنه 
يف هذا ال�صياق الذهاب حلد اإر�صال 
رج���ال م��ت��ط��وع��ن ل��ل��ق��ت��ال �صدها 
ع��ل��ى الأرا�����ص����ي الأوك���ران���ي���ة، مما 

م��ن مهمة  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  يعفي 
�صيعني  وال����ذي  جيو�صها،  اإر����ص���ال 
ومدمرة  كبرية  ح��رب  يف  تورطها 

مع رو�صيا«.
تكتفي  ف���ه���ي  “لهذا  وي����ت����اب����ع: 
ب��امل��ت��ط��وع��ن، ف���اإن ق��ت��ل��وا ف��ه��ذا ل 
الغربية،  اجل��ي��و���س  ه��زمي��ة  يعني 
اأحد حتى ف�صتقول  واإن مل يذهب 
ه����ذه ال������دول اأن���ه���ا ت�����ص��ام��ن��ت مع 
اأوكرانيا لدرجة �صماحها ملواطنيها 
وبالتايل  ف��ي��ه��ا،  للقتال  ب��ال��ت��ط��وع 
ف��الأم��ر ه��و يف الأ���ص��ل ع��ب��ارة عن 

رفع حرج ل اأكرث«.
ُوجد  “اإن  احل���م���داين:  وي�����ص��ي��ف 
م���ت���ط���وع���ون غ���رب���ي���ون ذه����ب����وا اأو 

���ص��ي��ذه��ب��ون لأوك����ران����ي����ا، ف��ه��م يف 
باأجهزة  مرتبطون  الأع��م  الغالب 
التج�ص�س  مهامهم  معينة  اأمنية 
وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وق��ي��ا���س ال���راأي 
اأو ق��ي��ا���س ح��ج��م وق����درات  ال���ع���ام، 
ال�����ق�����وات ال���رو����ص���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
اأي�����ص��ا تدريب  اأوك���ران���ي���ا، ورمب�����ا 

الأوكرانين وتنظيمهم قتاليا«.
ال��ق�����ص��ي��ة و�صط  ه�����ذه  وت���ت���ف���اع���ل 
اأو�صاط  يف  ح��ول��ه��ا  ح����اد  ان��ق�����ص��ام 
ال�������راأي ال���ع���ام ال���غ���رب���ي، ب���ن من 
يعترب هوؤلء املتطوعن حماربن 
م��ن اأج���ل احل��ري��ة، وم���ن ي�صفهم 
حربا  يخو�صون  لأنهم  باملرتزقة، 
ورمبا  ب��ع��ي��دة،  دول���ة  يف  تعنيهم  ل 

فاتورة احلرب
�صحيفة  يف  ال����ك����ات����ب  وراأى 
جربيل  الأو�صط”  “ال�صرق 
ال��ع��ب��ي��دي، اأن ف��ات��ورة احل���رب يف 
و�صلت  حتى  ت�صاعفت  اأوك��ران��ي��ا 
اإىل ال�صرق الأو�صط، الذي اأغلبه 
ل يدعم احلرب ول ي�صارك فيها، 
ال�صائدة  ال�صبغة  احلياد  كان  بل 

يف مواقفه.
“لكن هذا احلياد  الكاتب:  وقال 
لن يجعله يف ماأمن من اأزمة تهدد 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ب��درج��ة كبرية، 
ف�صعر  القت�صادي؛  فقط  ولي�س 
ا�صتعل  وال��دق��ي��ق  اخل��ب��ز  رغ��ي��ف 
اأ���ص��ع��ار الوقود،  م��ع ارت��ف��اع  ن����اراً 
النقل،  و�صائل  على  تنعك�س  التي 
وال�صلع،  الب�صائع  نقل  فيها  مبا 
فرو�صيا  ال���رك���اب،  ف��ق��ط  ول��ي�����س 
م�صّدري  اأك����رب  م���ن  واأوك���ران���ي���ا 
ملنطقة  خا�صة  وال��وق��ود،  القمح 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا«.
الع�صكرية  “العملية  واأ�����ص����اف 
يف  ت�صببت  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرو�صية 
ال��زراع��ة الأوك��ران��ي��ة، ولو  �صرب 
املنتج  تنّقل  ومنع  الطرق  بقطع 
م��ن م��ك��ان لآخ���ر وف����رار الأي���دي 
الأمر  الق�صف،  ب�صبب  العاملة 
املحا�صيل  ف�صاد  يف  ت�صبب  ال��ذي 
كبري  نق�س  وبالتايل  ال��زراع��ي��ة، 

يف الإن��ت��اج، الأم���ر ال���ذي ينعك�س 
�صلباً على الأ�صعار«.

املهملة  “الزراعة  الكاتب  وت��اب��ع 
احلل  مفتاح  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
موجة  اأي  من  للنجاة  م�صتقباًل، 
جوع اأو جماعة، لو اندلعت حرب 
اأما  النووي،  ب�صكلها  ثالثة  عاملية 
بداأت  ف��ق��د  الق��ت�����ص��ادي،  �صكلها 
الثالثة اقت�صادياً  العاملية  احلرب 
�صوى  ي��ن��ق�����ص��ه��ا  ول  و���ص��ي��ا���ص��ي��اً، 
واإن  املبا�صر،  الع�صكري  ال�صتباك 
ك���ان غ���ري امل��ب��ا���ص��ر، ع���رب الدعم 
والتقنية  ب��ال��ع��ت��اد  ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي 

لأوكرانيا، قد بداأ بالفعل«.
“فاتورة احلرب  اإن  وقال الكاتب 
جزءاً  �صيدفع  اجلميع  اأن  ي��ب��دو 
التي  اأب��ى، فاحلرب  اأم  �صاء  منها، 
ن�صارك  ومل  ان��ط��الق��ه��ا،  ك��ره��ن��ا 
فيها،  ط���رف���اً  دع��م��ن��ا  ول  ف��ي��ه��ا 
لنتائجها،  �صحية  اأنف�صنا  وجدنا 
اإىل  يدفعنا  مما  ب��اآخ��ر،  اأو  ب�صكل 
بدائل  اإيجاد  يف  اجلدية  �صرورة 
كوارث  م��واج��ه��ة  ميكنها  حملية 
فيها  تت�صبب  التي  وال�صح  الغالء 

حروب خارج منطقتنا«.

م�سار احلرب
�صحيفة  يف  ال��ك��ات��ب  راأى  ب���دوره 
اإن  خ�������ص���ان،  ف����ار�����س  “النهار” 

م�������ص���ار احل������رب ال���رو����ص���ي���ة على 
اأوك���ران���ي���ا، اأ���ص��ب��ح اأم�����ام حمطة 
مهمة للغاية يف ح�صم الجتاهات، 
العمليات  اإّما نحو بداية تلطيف 
نحو  واإّم��ا  الهجومية،  الع�صكرية 
دموية  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  تعنيفها 

غري م�صبوقة.
املواجهة  “روح  اإن  الكاتب  وق��ال 
التي متّيز زيلين�صكي، مل متنعه، 
ويتاأّمل يف  الكوارث  وهو يح�صي 
ليعرب  ثغرة  اإيجاد  من  احلقائق، 
ال�صيا�صية  ال��واق��ع��ي��ة  اىل  م��ن��ه��ا 
تنازلت  تقدمي  عليه  حتّتم  التي 
اخل�صائر،  م���ن  احل�����ّد  مل�����ص��ل��ح��ة 
ال�صيا�صية،  ال��واق��ع��ي�����ة  وه��������������������ذه 
وعلى الرغم من ورم القوة الذي 
نف�صها،  فر�صت  راأ���ص��ه،  يف  يعتمل 
اأي�������ص���اً، ع��ل��ى ف���الدمي���ري بوتن 
اأوكرانية  م��ق��اوم��ة  واج����ه  ال����ذي 
اأق����وى ب��اأ���ص��ع��اف م��ن ت��ل��ك التي 

توّقعها«.
زيلين�صكي  و�صل  “لقد  واأ���ص��اف 
ب��اأّن حلف �صمال  اىل قناعة تامة 
الأط����ل���������ص����ي ب����ق����ي����ادة ال�����ولي�����ات 
اأن  م�صتعد  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ي��ق��ات��ل ف���الدمي���ري ب���وت���ن حتى 
اآخر مواطن اأوكراين، ولكّنه غري 
مواجهته  يف  يخ�صر  اأن  م�صتعد 

جندياً واحداً«.

“اخلطوات  ال����ك����ات����ب  وت�����اب�����ع 
التي  الأوك����ران����ي����ة-ال����رو�����ص����ي����ة 
كبرية  عناية  اىل  بذاتها،  حتتاج، 
حل�صم  ق��اب��ل��ة  غ��ري  بالتفا�صيل، 
ك���ل اأوج������ه امل�����ص��اك��ل ال��رو���ص��ي��ة-

مو�صكو  اإّن  اإذ  الأوك������ران������ي������ة، 
ت���رف�������س ان�������ص���م���ام ك���ي���ي���ف اىل 
زادتها  وق���د  الأوروب�������ي،  الحت����اد 
“القوية”  الأوروب���ي���ة  اخل��ط��وات 
و”املفاجئة”  و”ال�صادمة” 

�صّدها قناعة بذلك«.
ف�����اإّن  “عليه،  ال����ك����ات����ب:  وق������ال 
الأن�����ظ�����ار ����ص���وف ت��ت�����ص��ّل��ط على 
�صوف  التي  فر�صاي  قمة  ق��رارات 
الن�صمام  اأوكرانيا  طلب  تدر�س 
اىل الحت���اد الأوروب�����ي، مبوجب 
نظراً  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة،  اإج�����������راءات 
الأوك����راين  ال��ظ��رف  ل�صتثنائية 
نف�صه، واإنه من حيث املبداأ يعرف 
قد  ط��ل��ب��ه  ق��ب��ول  اأّن  زيلين�صكي 
يكون م�صتحياًل، لأّنه يفتقد اىل 
يف  ال�صروري، خ�صو�صاً  الإجماع 
�صّجلتها كل  �صابقة  ظل معار�صة 
اإذا  وتالياً،  وهولندا،  فرن�صا  من 
الواجب،  ب��ال���ص��ت��ث��ن��اء  ي��ح��ظ  مل 
اأن يرتاجع  اأح��داً ل ي�صمن  ف��اإّن 
فعل  اأن  ���ص��ب��ق  ك���م���ا  ط��ل��ب��ه  ع����ن 
اىل  الن�����ص��م��ام  طلب  بخ�صو�س 

“حلف �صمال الأطل�صي«.

ذكريات احلرب
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ال��ك��ات��ب ح�صن 
الآن  “ما يجري  اإن  علي ح�صن، 
اإىل  يعيدين  واأكرانيا  رو�صيا  بن 
ح���رب اخل��ل��ي��ج، ال��ت��ي �صخت من 
اأجلها املليارات واأدخلت الرعب يف 
ديار العرب، وكان ال�صبب يف تلك 
ا�صمه  امل��ج��ن��ون��ة، ح��اك��م  احل����رب 
����ص���دام ح�����ص��ن، ب��ل��ع ط��ع��م تلك 

الدول«.
اآثار  م��ن  ن�����ص��اه��ده  “ما  واأ����ص���اف 
العامل  من  بقعة  اأي  يف  للحروب 
اأم���ة ل  يعطينا ر���ص��ال��ة وا���ص��ح��ة، 
تلب�س مما  ت����زرع، ول  ت��اأك��ل مم��ا 
ت��ن�����ص��ج، ����ص���وف ت���ع���اين ك���ث���رياً يف 
ن���راه���ا الآن،  اأزم������ات م��ث��ل ال��ت��ي 
العامل  على  توؤثر  و�صوف  واأث��رت 

كله«.
ببع�س  يتغطى  “من  اأن  وت��اب��ع 
حاج���اته  ت���اأم���ن  يف  ال�����������������������دول 
���ص��ي��ظ��ل ع��ري��ان��اً ح��ت��ى ي��ع��ود اإىل 

اأح�صانها«.

املعامل البي�ل�جية.. خط ب�تني 
الأحمر و�ضر التحرك الع�ضكري

•• عوا�صم-وكاالت

اتهمت وزارة الدفاع الرو�صية، الوليات املتحدة باإقامة 30 خمتربا بيولوجيا يف 
اأوكرانيا، تنتج فريو�صات ت�صبب اأمرا�صا خطرية، م�صرية اإىل تدمري بع�صها.

 اإعالن مو�صكو جاء بعد اأكرث من اأ�صبوعن على بدء العملية الع�صكرية الرو�صية 
يف 24 فرباير املا�صي، فيما و�صفه خرباء وحمللون بال�صبب احلقيقي وراء حترك 

الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن �صوب اأوكرانيا.
الرو�صية،  القوات  يف  والبيولوجي  والكيميائي  ال�صعاعي  الدفاع  قوات  قائد  وقال 
اإيغور كرييلوف اإن البنتاغون “اأدار برامج بيولوجية ع�صكرية يف اأرا�صي الحتاد 
يف اإ�صارة اإىل اأوكرانيا، ومل ي�صدر عن كييف اأو وا�صنطن اأي  ال�صوفييتي ال�صابق”، 
تعليق على الت�صريح. واأكد القائد الرو�صي اأن الوليات املتحدة قامت باإن�صاء �صبكة 
وبولتافا،  وخاركيف  لفيف  باأوكرانيا، يف مدن  بيولوجيا  30 خمتربا  تتكون من 
الطاعون  اأمرا�س  مل�صببات  اآث��ار  والعثور هناك على  اأنه مت تدمريها،  اإىل  م�صريا 
والدو�صنتاريا.  وال�صاملونيال  والدفترييا  الربو�صيالت  وداء  اخلبيثة  واجل��م��رة 
الوليات  الرو�صية من جانب  التهامات  بح�صب  ن�صاطا مكثفا   2019 عام  �صهد 
املتحدة يف جمال املعامل البيولوجية، حيث اأقامت وا�صنطن خمتربين يف مدينتي 
كييف واأودي�صا، وهما املدينتان اللتان بادرت رو�صيا بق�صفهما مع بداية عملياتها 
الع�صكرية يف اأوكرانيا، بالإ�صافة اإىل خمتربات اأمريكية اأخرى يف مدن و�صواحي 
�صبه  حل��دود  حماذية  اأخ��رى  ومناطق  وترينوبيل،  وخري�صون،  ولفيف،  فينيت�صا، 
جزيرة القرم. ويف هذا ال�صياق، يقول الأ�صتاذ امل�صاعد بالعالقات الدولية يف جامعة 
لوبات�صيف�صكي الرو�صية، عمرو الديب: اإن “املعامل البيولوجية وحماولة ع�صكرة 
الرئي�صي وراء  العامل  الناتو ووا�صنطن هما  ال��دول على حدود رو�صيا من جانب 
حترك مو�صكو«. وك�صف الديب يف خالل ت�صريحاته ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
يفرت�س  كان  معملن  خالل  من  ووا�صنطن  الغرب  تعّداه  الأحمر  بوتن  خط  اأن 
افتتاحهما نهاية فرباير املا�صي يف كييف واأودي�صا، ولكن العملية الع�صكرية منعت 
اإيغور كرييلوف، خالل بيان وزارة الدفاع،  ذلك. من جانبه، قال القائد الرو�صي 
الربمييات،  داء  ملر�س  امل�صبب  العامل  على  حتتوي  حاوية   232 تدمري  مت  اإن��ه 
ثالثن من التولرمييا، وع�صرة من داء الربو�صيالت، وخم�صة مع الطاعون، يف 
مدينة لفيف فقط. كما اأكدت وزارة الدفاع الرو�صية اأن وا�صنطن اأنفقت اأكرث من 
200 مليون دولر على اأعمال املعامل البيولوجية يف اأوكرانيا، و�صاركت خمتربات 
املديرية املركزية لل�صحة والأوبئة، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، يف الربنامج 
بجانب  اأنه  الديب،  اأو�صح  النقطة  هذه  وحول  الأمريكي.  الع�صكري  البيولوجي 
املعامل البيولوجية، كانت هناك قاعدة ع�صكرية بريطانية يتم بناوؤها يف اأوكرانيا، 
هذه القاعدة متت ت�صويتها بالأر�س يف بداية الأيام الأوىل من العملية الع�صكرية، 
م�صيفا: “كانت رو�صيا تعلم اأنه �صيتم ا�صتخدام هذه القاعدة لل�صغط على مو�صكو 
يف العديد من امللفات، لذلك جاء قرار احلرب يف توقيته لإيقاف تلك اخلطوات 

التي ت�صكل تهديدا حقيقيا لالأمن القومي الرو�صي«.

املتط�ع�ن للقتال باأوكرانيا.. ظاهرة واقعية اأم فقاعة اإعالمية؟

العامل يدفع فات�رة احلرب يف اأوكرانيا
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عربي ودويل
يف ظّل اجلمهورية اخلام�سة

�ضباق الإليزيه: حملة رئا�ضية غريبة وغري م�ضب�قة...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

   ك�سف املجل�س الد�ستوري الفرن�سي الثنني  املا�سي 
الذين  الرئا�سية  لالنتخابات  املر�سحني  لئحة  عن 
يف  للم�ساركة  املفرو�سة  توقيع   500 على  ح�سلوا 
ال�سباق الرئا�سي. واأعلن اأن 12 مر�سحا �سي�ساركون يف 

هذا ال�ستحقاق بينهم 8 رجال و4 ن�ساء، اأي بزيادة 
مر�سح واحد عن النتخابات الرئا�سية الأخرية عام 

 .2017
جمع  مــن  الــبــارزيــن  املر�سحني  جميع  متكن  وقــد     
الفرن�سي  الرئي�س  وهـــم:  املفرو�سة  التوقيعات 
اإميانويل ماكرون، ومر�سحة اليمني اجلمهوري فالريي 

اآن هيدالغو،  بيكري�س، ومر�سحة احلزب ال�سرتاكي 
ميلين�سون،  لــوك  جــان  املتمردة”  “فرن�سا  ومر�سح 
ومر�سح  لوبان،  مارين  الوطني”  “التجمع  ومر�سحة 
حزب “ا�ستعادة فرن�سا” اإيريك زمور، ومر�سح حزب 

اخل�سر يانيك جادو..
واإ�سافة  رو�سيل.  فبيان  ال�سيوعي  احلزب  ومر�سح   

نيكول  مــن  كــل  النــتــخــابــات  �ســــيخو�س  ــوؤلء،  ــه ل
وفيليب  اأرتو،  وناتايل  دوبون-اإينيان، وجان ل�سال، 

بوتو.
   ومع بقاء اأقل من اأربعني يوًما قبل اجلولة الأوىل، 
ماكرون  اإميانويل  وليته  املنتهية  الرئي�س  �سريتكب 

خطاأ اإذا اعتقد اأن النتخابات قد انتهت..

اإميانويل ماكرون مر�صح اجلمهورية اىل المام فبيان رو�صيل مر�صح احلزب ال�صيوعي

 حتى وان كان يتقدم ب�صكل مريح 
ا�صتطالعات  يف  خ�����ص��وم��ه  ع��ل��ى 
هو  ال��ت��ح��دي  �صيكون  اإذ  ال�����راأي، 

تعبئة الناخبن.

ظروف
 غري م�سبوقة

اأدى ت�صاعد  اأ�صابيع،     منذ عدة 
ال�صرقية  اأوروب�����������ا  يف  ال���ت���وت���ر 
خطري  ا����ص���ط���راب  ح�����دوث  اإىل 
ال����دول����ي����ة زم���ن  ال����ع����الق����ات  يف 
واقعية،  اأك����رث  وب�����ص��ك��ل  ال�����ص��ل��م، 
���ص��ري احلملة  ا���ص��ط��راب يف  ع���ن 
فقد  ف���رن�������ص���ا.  يف  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
اأث����ار غ���زو اأوك��ران��ي��ا، ال���ذي بداأه 
24 فرباير،  الرو�صي يف  اجلي�س 
�صبح حرب �صاملة يف قلب القارة 

الأوروبية.
   ه���ذه ال���ظ���روف غ��ري��ب��ة وغري 
العاملي  احل����دث  لأن  م�����ص��ب��وق��ة، 
اأوك�����ران�����ي�����ا،  ب����وت����ن يف  حل�������رب 
اج����ت����اح ك����ل ����ص���يء اآخ��������ر. وه����ذا 
ظل  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأن���ه  يعني 
�صيهيمن  اخلام�صة،  اجلمهورية 
التي  الرئا�صية،  النتخابات  على 
داخلية،  ا�صت�صارة  بطبيعتها  هي 
مب��ع��ن��ى اأن���ه���ا ت���رك���ز ع��ل��ى جميع 
الداخلية،  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��ع��اي��ري 
ع�صكري  اختبار  عليها  �صيهيمن 

خارجي يجريه بلد اأجنبي.
نتائج  امل���ع���ط���ى  ل����ه����ذا  ك����ان����ت     
الفرن�صي  الرئي�س  على  ت��رّت��ب��ت 
خطابه  يف  ح��ّذر  وليته:  املنتهية 
“لن  اأن��������ه  م�����ن  ل���ل���ف���رن�������ص���ي���ن، 
انتخابية  حملة  ق��ي��ادة  ي�صتطيع 
ال�صياق”.  ب�صبب  كما كان يتمنى 
هذا  اإىل  ي�����ص��اف  اأن�����ه  و���ص��ح��ي��ح 
اأن فرن�صا تتوىل  ال�صياق، حقيقة 
الدورية ملجل�س الحتاد  الرئا�صة 
الرئي�س  مي��ن��ح  مم���ا  الأوروب��������ي، 

ماكرون م�صوؤوليات اإ�صافية.
   ولئن تخلق احلملة النتخابية 
عموًما نوًعا من  “اأم املعارك”  ل� 
الفقاعة املوؤقتة التي تغلق البالد 
على نف�صها، فاإنها هذه املرة حتت 
نريان م�صتمرة وق�صف -اإذا جاز 
وت�صليل  معلومات  –من  القول 
وهذه  خارجي.  م�صرح  م�صدرها 

�صرعية النتخابات.
   رغم الو�صع ال��دويل اخلطري، 
اأن  يبدو  ال��ذي  الأغلبية  وتاأييد 
ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ص��ي ي��ت��م��ت��ع به 
العقوبات  ع��ل��ى  -احل�����زم  ح��ال��ًي��ا 
واحلفاظ على احلوار مع بوتن 
-فاإن الراأي العام ينتظر مواجهة 
لتقييم  بالن�صبة  ���ص��واء  الأف��ك��ار، 
ف���رتة اخل��م�����س ���ص��ن��وات، وكذلك 
املدى  على  البلد  لآف��اق  بالن�صبة 
والطويل.  وامل��ت��و���ص��ط  ال��ق�����ص��ري 
وهذا حتٍد كبري اآخر يطرح نف�صه 
الدورة  ه��ذه  اأب��ط��ال  اأم���ام جميع 
النتخابية الرئا�صية ورمبا اأكرث 
من ذلك اأمام اأولهم: وهو اإ�صراك 
الناخبن على اأو�صع نطاق ممكن 
عليهم...  املعرو�صة  اخليارات  يف 

ولن تكون هذه مهمة �صهلة.
بن  امل���واج���ه���ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار     
النور  اأنها لن ترى  الأفكار يبدو 
اأكد  فقد  الثانية.  اجلولة  يف  اإل 
الثنن  م�صاء  الفرن�صي  الرئي�س 
مع  النقا�س  ينوي  ل  اأن��ه  املا�صي 
املرت�صحن الآخرين قبل اجلولة 

الأوىل. 
عن �سالت اف ار

الظاهرة غري امل�صبوقة منذ اأكرث 
بقلق  ق��رن، م�صحوبة  من ن�صف 
ع���ام ك��ب��ري م���ن ع�����دوان ع�صكري 
�صيادة.  ذات  دول��ة  على  متوا�صل 
تلقيها  يتم  التي  لل�صور  وميكن 
ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر احل����ف����اظ على 
قيا�صه  ي��ت��م  ال���ذي  ال�صغط  ه���ذا 

بوا�صطة ايفوب.
اأخرى  اأح���داث خارجية     وقعت 
ال�صميم  العام يف  ال��راأي  �صدمت 
فت������رات  يف  ول��ك��ن  املا�ص�����ي،  يف 
النتخابات  ع��ن  ج�������داً  ب��ع��ي��دة 

الرئا�صية. 
احل�صر،  ل  ال��ذك��ر  �صبيل  وع��ل��ى 
رينبو  بق�صية  ال�صت�صهاد  ميكننا 

واريور يف يوليو 1985:
ت��اب��ع��ة ملنظمة  ���ص��ف��ي��ن��ة  اأغ���رق���ت   
ميناء  يف  الأخ���������ص����ر  ال���������ص����الم 
اأوك��������الن��������د م������ن ق����ب����ل ع���م���الء 
ل��ل��م��خ��اب��������������رات ال��ف��رن�����ص��ي��ة، مما 
اأ�صفر عن مقتل فرناندو برييرا، 
اأ�صل  م����ن  ال���ه���ول���ن���دي  امل�������ص���ور 

برتغايل.

هذه  وتنخف�س  مل��اك��رون.  باملائة 
للوبان،  باملائة   33 اإىل  الن�صبة 
و27  ل��ب��ي��ك��ري�����س،  ب��امل��ائ��ة  و30 
باملائة  و23  مليلين�صون،  ب��امل��ائ��ة 
ل��زم��ور. ارق���ام، ب�صكل ع��ام، تقلل 
الدولة  ون�صاء  رج��ال  ���ص��ورة  م��ن 

التي ير�صلونها اإىل الراأي العام.
لهذه  مي���ك���ن  ل  ذل�������ك،  وم�����ع     
العتقاد  اإىل  تدفع  اأن  البيانات 
ح�صمت  الن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  ب���اأن 
اإذا  ���ص��ل��ف��ا. و���ص��ي��خ��ط��ئ م���اك���رون 
على  القفز  ي�صتطيع  باأنه  اعتقد 
القرتاع ويتخطاه ليحقق ولية 
م��زدوج��ة يف قطعة واح���دة. وهو 
م�صبًقا.  امل��ع��ار���ص��ة  ب��ه  تتهمه  م��ا 
لي�صت،  الرئا�صية  النتخابات  اإن 
باملّرة، اإجراء �صكليا، و�صيكون من 

اخلطاأ اعتبارها كذلك.
منظمي  م��ن  الكثري  اأن  خا�صة   
من  يخ�صون  ال��راأي  ا�صتطالعات 
الت�صويت،  ع��ن  الم��ت��ن��اع  خ��ط��ر 
اأن��ه مت طرحه،  نعلم  معيار  وه��و 
لتقوي�س  ب����اط����ل،  اأو  ح����ق  ع����ن 

ت�صببت   ،1991-1990 يف   
ح�������رب اخل����ل����ي����ج، ب�����ن ال����ع����راق 
منها  دول������ة،   35 م���ن  وحت���ال���ف 
قلب  اإث����ارة �صجة يف  ف��رن�����ص��ا، يف 
اأن وزي���ر  ���ص��ل��ط��ة م����ي����رتان، مب���ا 
�صوفنمان،  ب��ي��ري  ج����ان  ال����دف����اع، 

عار�س احلرب وا�صتقال.
   احل����دث ال����ذي ���ص��رب احلملة 
مل  قوة  بكل  الفرن�صية  الرئا�صية 
للكلمة،  الدقيق  باملعنى  يحدث، 
كان  ل��و  خ��ارج��ي، حتى  يف م�صرح 
بعيًدا جدا جغرافًيا عن العا�صمة، 
رهائن يف كهف  باحتجاز  ويتعلق 
عام  كاليدونيا اجلديدة  اأوفيا يف 

.1988
اجلول������ة  م��ن  ي��وم��ن  قب�������ل     
الأوىل من النتخابات الرئا�صية، 
ه��اج��م ان��ف�����ص��ال��ي��و ال��ك��ان��اك قوة 
رج���ال  م���ن  اأرب����ع����ة  وق���ت���ل  درك، 
اآخ�����رون   24 ال������درك واح���ُت���ج���ز 

كرهائن. 
ف��رن�����ص��ا ح��ي��ن��ه��ا يف فرتة  ك���ان���ت 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ت���ع���اي�������س: 
ورئي�س  م������ي������رتان،  ف����ران���������ص����وا 
مر�صحان،  �صرياك،  جاك  وزرائ��ه 
الذي  الأم���ر  �صيئة،  وعالقاتهما 

مل ي�صّهل حّل الق�صية.
قليلة  اأي���ام  قبل  املحنة  �صتنتهي   
هجوم،  اث��ر  الثانية،  اجلولة  من 
من  م��ا  ح��د  اإىل  ثقيلة  ح�صيلته 

جانب النف�صالين.
انتخاب  اأع����ي����د  ال���ن���ه���اي���ًة،  ويف   

ميرتان اأمام �صرياك.

احلذر من
 الطرق املفتوحة

ال��و���ص��ع غ��ري م�صبوق  اأن  ك��م��ا     
املمنوح  التقدم  حجم  خ��الل  من 
نوايا  يف  خ�صومه  ع��ل��ى  مل��اك��رون 
الت�صويت التي تقي�صها موؤ�ص�صات 
ال����ص���ت���ط���الع. ال���ك���ل ي�����ص��ع��ه، يف 
ال��وق��ت احل����ايل، ب��ح��د اأدن����ى 25 
ب���امل���ائ���ة، وه����و م���ا مي��ث��ل واح�����ًدا 
اأرب��ع��ة ناخبن يعتزمون  ك��ل  م��ن 
 30.5 اإىل  الت�صويت، وما ي�صل 

عينة من 1500 �صخ�س(.
    ُيظهر امل�صتوى احلايل للرئي�س 
اأن�����ه ل ميكن  امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي����ت����ه، 
بفالريي جي�صكار  مقارنة و�صعه 
نهاية  يف   ،1981 ع���ام  دي�����ص��ت��ان 
ف����رتة ولي���ت���ه ال��ت��ي دام����ت �صبع 
اأق��ل مع حالة  بدرجة  اأو  �صنوات، 
ن��ي��ك��ول ���ص��ارك��وزي ع���ام 2012، 
خم�س  البالغة  ولي��ت��ه  نهاية  يف 

�صنوات.
الرئي�صان  ه������ذان  واج������ه  ل���ق���د   
ي�صبه،  اأن  مي��ك��ن  م���ا  ال�����ص��اب��ق��ان 
وفًقا ل�صيغة ا�صتطالعات الراأي، 

“اأجواء نهاية حكم«.
   وهناك عالمة اأخرى على هذا 
الو�صع املعاك�س يتم تقدميها من 
الت�صويت  نوايا  الفارق يف  خالل 
اليوم.  املقا�صة  الثانية  للجولة 
واي،  اوب���ي���ن���ي���ون  مل����وق����ع  وف����ًق����ا 
�صيفوز ماكرون على لوبان )57 
و�صد  باملائة(،   43 مقابل  باملائة 
بيكري�س )59 باملائة مقابل 41 
باملائة  باملائة(، و�صد زمور )65 

مقابل 35 باملائة(.
   فمع اأنه واجه عدة اأزمات لأكرث 
ورغم  ولي���ت���ه،  ف���رتة  ن�صف  م��ن 
الن���ت���ق���ادات امل��ت��ك��ررة م��ن جميع 
اأم����ر منطقي،  امل��ع��ار���ص��ن، وه���و 
ف��ق��د مت��ك��ن م���ن احل���ف���اظ على 
حالة  يف  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ق���اع���دت���ه 
اإىل  �صنوات.  خم�س  طيلة  جيدة 
اآخر،  راأي  درج��ة، يقول م�صتطلع 
اجلمهور  م��ن  ك��ب��رًيا  “جزًءا  اإن 
دّفة  يف  مناف�صيه  اأح��د  يتخيل  ل 

القيادة«.
املالحظة  ه������ذه  ت����اأك����ي����د  مت     
ا�صتق�صائية  درا����ص���ة  خ���الل  م��ن 
اأج��رت��ه��ا ���ص��رك��ة اي��ب�����ص��و���س حول 
الرئي�صين  امل���ر����ص���ح���ن  ق������درة 
وردا  الرئي�س.  دور  جت�صيد  على 
املر�صحون  كان  اإذا  ما  �صوؤال  على 
املقدمون لهم يتمتعون بال�صفات 
ملمار�صة  راأي��ه��م،  ح�صب  املطلوبة، 
الفرن�صيون  اأج������اب  ال��وظ��ي��ف��ة، 
وال���ف���رن�������ص���ي���ات ب����الإي����ج����اب 51 

باملائة يف ا�صتطالع ايب�صو�س يف 5 
الأقل  باملائة على   29 اأو  مار�س، 
ايفوب  بتوقيع  ا�صتطالع  اآخ��ر  يف 

بتاريخ 4 مار�س.
لي�صت  ال���ت���ي  ال���ن���ت���ائ���ج،  ه�����ذه     
من  ح��ال  ب��اأي  تتنباأ  ول  توقعات 
احلقيقية  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة  الأح�������وال 
اأبريل،   10 ي���وم  م�����ص��اء  مل��اك��رون 
الهوام�س،  ب��اأدن��ى  ال��ي��وم،  متنحه 
ن��ق��اط متقدًما  اأك����رث م��ن ع�����ص��ر 

املبا�صرة،  مناف�صته  ل��وب��ان،  على 
ن���ق���ط���ة على  وب���خ���م�������س ع�������ص���رة 
بيكري�س، و�صبعة ع�صر عن زمور 

وميلين�صون.
 وقد مت دعم هذا التوزيع لنوايا 
موؤ�ص�صة  ق���ب���ل  م����ن  ال��ت�����ص��وي��ت 
والتي  واي،  اوب��ي��ن��ي��ون  اأخ������رى، 
متجدًدا  م�����ص��ًح��ا  ���ا  اأي�������صً جت����ري 
يتم  ���ص��خ�����س   500 )جت����دي����د 
اإجمايل  من  يوم  كل  ا�صتجوابهم 

رغم النتقادات املتكررة من جميع معار�سيه، متكن ماكرون من احلفاظ على قاعدته النتخابية 

مر�صحة التجمع الوطني مارين لوبانمر�صح فرن�صا املتمردة جان لوك ميلين�صون مر�صحة اليمن اجلمهوري فالريي بيكري�س

مر�صحة احلزب ال�صرتاكي اآن هيدالغومر�صح حزب ا�صتعادة فرن�صا اإيريك زمور

اإن النتخابات الرئا�ضية لي�ضت اإجراء 
�ضكليا, و�ضيك�ن من اخلطاأ اعتبارها كذلك

للمرة الأوىل, �ضيهيمن حدث خارجي
 على ال�ض��تحقاق الرئا�ض��ي الفرن�ضي 

مر�صح حزب اخل�صر يانيك جادو
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عربي ودويل
نا�ض�نال اإنرت�ضت: حظر ج�ي ف�ق اأوكرانيا ترتتب عليه ع�اقب كارثية

•• وا�صنطن-وكاالت

واأوروبية  اأمريكية  اأبحاث  ومراكز  نا�صطة  اأوكرانية  جمموعات  تطالب 
حظر  “منطقة  بفر�س  ولندن،  وا�صنطن  يف  ال�صابقن  امل�صوؤولن  وبع�س 
طريان” فوق اأوكرانيا، من اأجل فتح ممرات اإن�صانية يف اأجزاء من البالد. 
اإنرت�صت”  “نا�صونال  جملة  يف  القومي  الأم���ن  ���ص��وؤون  يف  الزميل  وكتب 
الأمريكية �صومانرتا مايرتا، اأن هناك انق�صاماً يف الراأي العام حول هذه 
تعنيه  ما  ل�صرح  الإع��الم جهوداً،  و�صائل  تبذل احلكومة ول  امل�صاألة. ومل 
ولئن  �صيتم فر�صها.  وكيف  عليها،  �صيرتتب  وما  الطريان  منطقة حظر 
كان الراأي العام املطلع هو املفتاح ل�صيا�صة اأمريكية حكومية �صليمة، يتعن 
فهم متطلبات اإن�صاء مثل هذه املنطقة، وملاذا ميكن اأن توؤدي اإىل ت�صعيد 

خطري مع رو�صيا، وملاذا ل ي�صب هذا الإجراء يف امل�صلحة الأمريكية.

وقال اإن فر�س منطقة حظر للطريان لن يكون اتفاقاً يتم مبوجبه منع 
حتليق الطائرات فوق اأرا�ٍس معينة. بل اإنه مبثابة اإعالن من جانب طرف 
ح��ال دخلت جم��اًل جوياً  �صُت�صقط يف  الآخ��ر  الفريق  ب��اأن طائرات  معن، 
الوليات  التي فر�صتها  حم��دداً. ومثاًل، ت�صمنت منطقة حظر الطريان 
ومدرعاته.  ح�صن  �صدام  دبابات  ق�صف  العراق،  فوق  وحلفاءها  املتحدة 
الفرن�صية  امل��ق��ات��الت  ق��ي��ام  ت�صمنت  ليبيا،  ف��وق  اجل���وي  حظر  ومنطقة 
باإ�صقاط املقاتالت الليبية، بينما تولت املقاتالت الربيطانية والأمريكية 

ق�صف اأنظمة الدفاع اجلوي واملدفعية واملدرعات التابعة ملعمر القذايف.
اأول متطلبات  ل��ل��ع��دو ه��و  ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة  اإ���ص��ك��ات  اأن  ال��ك��ات��ب  و���ص��رح 
وتالياً  اأر�صية  اأه��داف  اأي منطقة حظر ج��وي. وه��ذا يعني ق�صف  فر�س 
اأي  ن��اري. ول تنطوي منطقة احلظر اجل��وي على  ب��رد  الت�صبب  احتمال 
�صتكون  اأنها  �صيعلنها،  ال��ذي  للطرف  ي�صمن  �صيء  ول  للت�صعيد،  خف�س 

“حمدودة” يف نطاقها. اإنها مبثابة ت�صعيد �صي�صتجلب رداً ت�صعيدياً من 
الطرف الآخر.

�صيجعل  اأوكرانيا،  ف��وق  ج��وي  حظر  منطقة  فر�س  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
رو�صيا،  ح��رب �صد  م��ق��ات��اًل يف  ط��رف��اً  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  بالتحديد، 
البلد الذي ميلك اأكرب تر�صانة نووية يف العامل. و�صيتطلب من املقاتالت 
الغربية حرا�صة الأجواء الأوكرانية، مما �صيجعلها هدفاً حمتماًل لأنظمة 
الدفاع اجلوي املتمركزة يف رو�صيا وبيالرو�صيا. وهذا يتطلب يف املقابل من 
�صواريخ  وتدمري  الرو�صية  اجلوية  الدفاعات  ا�صكات  الغربية  الطائرات 
�صام الرو�صية والرادارات واملدرعات على الأرا�صي الرو�صية والبيالرو�صية، 

ف�صاًل عن ال�صتباك املبا�صر مع مقاتالت رو�صية.
ومن املهم التذكري باأنه حتى الآن يف اأوكرانيا، امتنعت رو�صيا عن ا�صتخدام 
العمل.  خ��ارج  بقي  املتطور  الرو�صي  اجلو  �صالح  اأن  كما  اأ�صلحتها،  اأف�صل 

هذه  مبثل  حتتفظ  الرو�صية  ال��ق��ي��ادة  ب���اأن  التكهن  اإىل  امل���رء  ي��ق��ود  وه���ذا 
القوات حت�صباً لتو�صع احلرب اإقليمياً وقارياً. ولذلك، فاإن فر�س منطقة 

حظر جوي �صتوؤدي اإىل ادخال ال�صالح الرو�صي املتطور يف املواجهة.
واأكد الكاتب اأن الفرتا�س باأن منطقة حظر الطريان، �صتوؤدي اإىل خف�س 
الت�صعيد عو�س ات�صاع احلرب يف اأوكرانيا، هو افرتا�س بعيد املنال. ورمبا 
�صتمار�س �صبط  رو�صيا  اأن  اإىل  املطالبون مبنطقة احلظر اجلوي  ي�صتند 
النف�س. لكن الكرملن �صارع اإىل التحذير من اأن الإق��دام على مثل هذه 
اخلطوة �صيعترب مبثابة اإعالن حرب. وي�صمل هذا القواعد التابعة حللف 
باأن  والعتقاد  لأوكرانيا.  العمالين  الدعم  �صتقدم  التي  الأطل�صي  �صمال 
الرئي�س فالدميري بوتن والقادة الرو�س �صيقفون متفرجن بينما حلف 
�صمال الأطل�صي ي�صقط الطائرات الرو�صية ويدمر دفاعاتهم اجلوية، هو 

اعتقاد خطاأ.

اأ�ضب�عان على بدء الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

م��ضك� وكييف »م�ضتعّدتان« للتعاون  ل�ضمان اأمن امل�اقع الن�وية

•• باري�س-اأ ف ب

اأ�صبوعن  م��ن��ذ  ال���ت���ط���ّورات  اأب����رز 
ع���ن���دم���ا ب��������داأ ال�����غ�����زو ال���رو����ص���ي 
الآن  ال��ذي هّجر حتى  لأوك��ران��ي��ا 
اأكرث من مليويَن اأوكراين بح�صب 

الأمم املتحدة.
اأعلن  ���ص��ب��اط-ف��رباي��ر،   24 فجر 
فالدميري  ال����رو�����ص����ي  ال���رئ���ي�������س 
اأكرث  ق��د ح�صد  ك��ان  ال��ذي  بوتن 
من 150 األف جندي على حدود 
اأوكرانيا بح�صب وا�صنطن، اإطالقه 
عن  ل��ل��دف��اع  ع�صكرية”  “عملية 
انف�صاليتن  “جمهوريَتن” 
يف ����ص���رق اأوك����ران����ي����ا ب��ع��دم��ا اأق����ّر 

با�صتقاللهما قبل ثالثة اأيام.
كييف  يف  ق��وي��ة  ان���ف���ج���ارات  دّوت 

ومدن اأوكرانية عديدة.
�صباًحا  الرو�صية  القوات  ودخلت 
الأرا���ص��ي الأوك��ران��ي��ة م��ن رو�صيا 
�صيطرت  اأن���ه���ا  ك��م��ا  وب���ي���الرو����س. 
على حمطة ت�صرينوبيل النووية.

اأثار الهجوم الرو�صي الغ�صب على 
26 �صباط- امل�صتوى ال��دويل. يف 
الرو�صي  ت��ل��ّق��ى اجل��ي�����س  ف��رباي��ر، 
اأم��ًرا بتو�صيع نطاق هجومه على 
الجتاهات”.  كافة  “يف  اأوكرانيا 
الرئي�س  اأع��ل��ن  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف 
يف  الردع”  “قوة  و���ص��ع  ال��رو���ص��ي 
اجلي�س الرو�صي، وهي قوة ت�صمل 
التاأهب.  ح��ال  يف  ن��ووًي��ا،  عن�صًرا 
ب�”ت�صعيد  الأب��ي�����س  البيت  ون��دد 

غري مقبول«.
واأع���ل���ن الحت����اد الأوروب������ي �صراء 
يف  لأوك��ران��ي��ا  وت�صليمها  اأ���ص��ل��ح��ة 

خطوة غري م�صبوقة.
ع��ل��ى خ���ّط م�����واٍز، ف��ر���ص��ت الدول 
الغربية عقوبات اقت�صادية �صارمة 
اأكرث فاأكرث على فالدميري بوتن 
رو�صيا  يف  احل���اك���م���ة  وال���ن���خ���ب���ة 
والقطاع  القت�صاد  على  وك��ذل��ك 

املايل الرو�صي.
اأمام  امل���ج���الت اجل��وي��ة  واأُغ��ل��ق��ت 
وقطعت  ال���رو����ص���ي���ة  ال����ط����ائ����رات 
عالقاتها  ال���ك���ب���رية  ال�������ص���رك���ات 
نف�صها  وج������دت  ال���ت���ي  ب���رو����ص���ي���ا 

•• فيينا-اأ ف ب

اأعلن املدير العام للوكالة الدولية 
غرو�صي  راف��اي��ي��ل  ال��ذري��ة  للطاقة 
“م�صتعّدتان”  وكييف  مو�صكو  اأّن 
اأمن  ل�صمان  الوكالة  مع  للتعاون 
امل��واق��ع ال��ن��ووي��ة الأوك��ران��ي��ة التي 
م��ت��زاي��دة ب�صبب  ت���واج���ه خم��اط��ر 
بداأ  منذ  ال��دائ��ر  الع�صكري  ال��ن��زاع 
ال���غ���زو ال���رو����ص���ي لأوك���ران���ي���ا قبل 

اأ�صبوعن.
واأت����������ى ه�������ذا الإع������������الن يف وق����ت 
“فقدت  اأّن���ه���ا  اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه ك��ي��ي��ف 
ت�صرنوبيل  مبحطة  اّت�صال”  ك��ّل 
الوكالة  بح�صب  النووية،  للطاقة 

التابعة لالأمم املتحدة.
وقال غرو�صي لل�صحفين يف فيينا 
ل����دى ع���ودت���ه م���ن اأن��ط��ال��ي��ا حيث 
حمادثات  الرتكي  املنتجع  يف  عقد 
اخلارجية  وزي�����ري  م���ع  منف�صلة 
ال������رو�������ص������ي �����ص����ريغ����ي لف��������روف 
اإّن  والأوك��������راين دم���ي���رتو ك��ول��ي��ب��ا 
ح���وار  اإق���ام���ة  ك����ان  الأول  “هديف 

مبا�صر على م�صتوى عاٍل جداً«.
م�صتعّدان  “الطرفن  اأّن  واأ���ص��اف 
الوكالة  م����ع  وال���ن���ق���ا����س  ل��ل��ع��م��ل 
م�صرياً  الذرية”،  للطاقة  الدولية 
اإىل اأّن الجتماعات التي عقدها يف 
غري  ولكن  “مثمرة  كانت  انطاليا 
يف  عر�س  غرو�صي  وك��ان  �صهلة”. 
ت�صرينوبيل،  اإىل  ال��ت��وّج��ه  ال��ب��دء 
اأ���ص��واأ حادث   1986 حيث وق��ع يف 
ن���ووي يف ت��اري��خ ال��ب�����ص��ري��ة، لبحث 
النووية  امل��واق��ع  اأم��ن  �صمان  �صبل 
ل���ك���ّن ع��ر���ص��ه قوبل  الأوك����ران����ي����ة 

بالرف�س.
واخلمي�س قّلل املدير العام للوكالة 
ال��دول��ي��ة م��ن اأه��م��ي��ة م��ك��ان اإجراء 
ه���ذه امل��ح��ادث��ات، م�����ص��ّدداً ع��ل��ى اأّن 

ُم�������ص���ت���ب���ع���َدة ع����ن جم���م���وع���ة من 
والثقافية.  الريا�صية  الأح����داث 
وُقطع بّث قناة “اآر تي” الرو�صية 
رو�صيا  ب��ا���ص��م  ُت���ع���رف  ك����ان  ال���ت���ي 
اليوم �صابًقا، ووكالة �صبوتينك يف 

اأوروبا.
اأُجريت  ���ص��ب��اط-ف��رباي��ر،   28 يف 
رو�صيا  ب����ن  اأوىل  م���ف���او����ص���ات 
واأوكرانيا على احلدود الأوكرانية 

البيالرو�صية لكن بدون جدوى.
ا���ص��رتط ب��وت��ن الع����رتاف ب�صبه 
رو�صية  ك����اأر�����س  ال���ق���رم  ج���زي���رة 
اوك��ران��ي��ا و”اجتثاث  ���ص��الح  ون���زع 
“و�صعها  و�صمان  فيها  النازية” 
احليادي” لإنهاء الغزو. وتطالب 
عدم  ب�صمان  اأ�صهر  منذ  مو�صكو 
�صمال  ح��ل��ف  اإىل  كييف  ان�����ص��م��ام 

الأطل�صي.
ح�����������سّ ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
فولودميري زيلين�صكي الذي ي�صيد 
ال���ع���امل ك��ل��ه ب�����ص��ج��اع��ت��ه، الحت���اد 
الأوروب���������ي ع��ل��ى ����ص���ّم اأوك���ران���ي���ا 

“بدون تاأخري«.
الرو�صي  الروبل  قيمة  وتراجعت 

اإىل اأدنى م�صتوياتها.

املفاو�صون  اّتفق  عليها.  ي�صتويل 
اإقامة  على  والأوكرانيون  الرو�س 
لإج�����الء  اإن�صانية”  “ممرات 
املدنين. اعتمدت اجلمعية العامة 
يطالب  ق�������راًرا  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم 
الرو�صي.  ال��ه��ج��وم  ب��وق��ف  رو���ص��ي��ا 
و�صّوتت الأغلبية ال�صاحقة للدول 

الأع�صاء ل�صالح الن�ّس.
يف الرابع من اآذار-مار�س، حجبت 
رو����ص���ي���ا م����وق����ع ف��ي�����ص��ب��وك على 
جديًدا  قانوًنا  واعتمدت  اأرا�صيها 
ال�صجن  عقوبة  فر�س  على  ين�ّس 
“معلومات  ي��ن�����ص��ر  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى 
غزوه  ح��ول  اجلي�س  ع��ن  كاذبة” 
لأوكرانيا. ودفع ذلك عدًدا كبرًيا 
الأجنبية  الإع������الم  و���ص��ائ��ل  م���ن 

لتعليق تغطيتها من رو�صيا.
اآذار- م��ن  وال�صاد�س  اخلام�س  يف 
م��ار���س، ب��اءت حم��اول��ت��ان لإجالء 
مدنين من ماريوبول املحا�صرة، 
بالف�صل، وتقاذفت كييف ومو�صكو 

امل�صوؤولية.
اأعلنت مو�صكو اإقامة �صتة ممرات 
اإجالء، تقود اأربعة منها اإىل رو�صيا 
رف�صته  م���ا  وه����و  ب���ي���الرو����س،  اأو 

يف الثاين من اآذار-مار�س، و�صلت 
اإىل  ق���وات رو���ص��ي��ة حممولة ج���ّواً 
خ��ارك��ي��ف )����ص���م���ال(، ث����اين مدن 
احل��دود مع  والقريبة من  البالد 

رو�صيا.
تعّر�صت مدينة خري�صون  جنوًبا، 
لعمليات  ال����ق����رم،  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 

ق�صف كثيفة.
ا�صتهدفت  يف جنوب �صرق البالد، 
مدينة  ال����رو�����ص����ي����ة  امل����دف����ع����ي����ة 
ماريوبول التي ت�صّم مرفاأ كبرًيا 
�صيطرت  بعدما  اآزوف،  بحر  على 
ال�صابق  اليوم  الرو�صية يف  القوات 
ُبعد  على  بريديان�صك  مرفاأ  على 

90 كلم.
ال�����ص��ك��ان يف  يعي�س  ال��ع��ا���ص��م��ة،  يف 
اإىل  حتّولت  التي  امل��رتو  حمطات 

مالجئ.
والغاز  ال��ن��ف��ط  اأ����ص���ع���ار  ارت���ف���ع���ت 
وال��ق��م��ح والأل��وم��ن��ي��وم ال��ت��ي ُتعّد 
رو�صيا م�صدًرا كبرًيا لها. و�صّجلت 

البور�صات تراجًعا كبرًيا.
يف الثالث من اآذار-مار�س، �صيطر 
خري�صون،  على  الرو�صي  اجلي�س 
كربى  اأوك����ران����ي����ة  م���دي���ن���ة  اأول 

ظ��اه��ر جتاه  انفتاح  اأوك��ران��ي��ا. يف 
مل  اأن���ه  زيلين�صكي  اأك���د  م��و���ص��ك��و، 
اأوكرانيا  ان�صمام  على  ي�صّر  يعد 
واأنه  الأطل�صي،  �صمال  حلف  اإىل 
و�صع  ب�صاأن  “لت�صوية”  م�صتعد 
�صرق  الن��ف�����ص��ال��ي��ة يف  الأرا�����ص����ي 

بالده.
يف الثامن من اآذار-م��ار���س، اأُجلي 
اأك��رث من خم�صة اآلف مدين من 
و�صط  نحو  �صرق(  )�صمال  �صومي 
اأوك���ران���ي���ا وح�����وايل 18 األ���ًف���ا يف 

منطقة كييف.
اأطلق الق�صاءان الأملاين والإ�صباين 
ارتكاب  احتمال  ب�صاأن  حتقيقات 

رو�صيا جرائم حرب.
نّدد  اآذار-م���ار����س،  م��ن  التا�صع  يف 
اقت�صادية”  ب�”حرب  ال��ك��رم��ل��ن 
غداة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  ت�صّنها 
اإع�������الن وا����ص���ن���ط���ن ح����ظ����ًرا على 
ال����واردات الأم��ريك��ي��ة م��ن النفط 

والغاز الرو�صَين.
حتى اليوم، اأح�صت الأمم املتحدة 
مقتل 406 مدنين يف اأوكرانيا، 
اأقّل  ت��ك��ون  اأن  ُي��رّج��ح  ح�صيلة  يف 

بكثري من عدد القتلى الفعلي.

املحادثات  ه���ذه  ف��ح��وى  ه��و  امل��ه��ّم 
وماآلها.

“ثانوي”،  املكان  اإّن  وقال غرو�صي 
“احل�صول  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  م���ع���رب���اً 
الأيام  يف  اأك��رث  ملمو�س  �صيء  على 

املقبلة«.
الو�صع  اأّن  من  العام  املدير  وح��ّذر 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  “مرّوع”،  امل��ي��داين 
احلوادث التي تتزايد يوماً بعد يوم 

يف املواقع النووية الأوكرانية.
و�صّدد غرو�صي على احلاجة امللّحة 
اإطار  على  “لّتفاق  ل  التو�صّ اإىل 
عمل م�صرتك لتعزيز اأمن املن�صاآت 
اأوكرانيا، البلد الذي  يف  النووية” 
ميتلك 15 مفاعاًل نووياً والعديد 

من م�صتودعات النفايات الذرية.
ومنذ اليوم الأول لغزوها اأوكرانيا 
�صيطرت  ���ص��ب��اط-ف��رباي��ر،   24 يف 

ومن�صاآت  اخل���دم���ة  ع���ن  م��ت��وق��ف��ة 
اأكرث  ي���زال  ول  امل�����ص��ّع��ة.  للنفايات 
يعملون  وح��ار���س  ف��ن��ي   200 م��ن 
اإدارة  تتطلب  التي  املن�صاأة  ه��ذه  يف 
نووية  ك��ارث��ة  وق��وع  ملنع  متوا�صلة 
من  طلبت  الوكالة  وكانت  اأخ��رى. 
املوظفن  ل��ه��وؤلء  ال�صماح  رو���ص��ي��ا 
العالقن يف املحطة منذ اأ�صبوعن 
بالعمل بالتناوب ول�صاعات حمددة 
معتربة  للراحة،  وباخللود  يومياً 
ال�����ص��روط ���ص��روري��ة ل�صمان  ه���ذه 

�صالمة املوقع.
واخل���م���ي�������س ح�������ّذر غ���رو����ص���ي من 
هذه  امل��ره��ق��ة  ال��ع��م��ل  ظ����روف  اأّن 
التوا�صل  ان��ق��ط��اع  اإل��ي��ه��ا  “ي�صاف 
ب�صورة تامة” مع العامل اخلارجي. 
ب��اإم��ك��ان املحطة  ك���ان  ال�����ص��اب��ق  ويف 
الإلكرتوين  الربيد  التوا�صل عرب 

ال����ق����وات ال���رو����ص���ي���ة ع���ل���ى حمطة 
الكهربائي  التيار  لكّن  ت�صرنوبيل. 
ان���ق���ط���ع ع����ن امل���ح���ط���ة الأرب�����ع�����اء. 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الذرية اإّنها “على دراية مبعلومات 
عاد  الكهربائي  التيار  اأّن  مفادها 
احل�صول  امل��ح��ط��ة(وحت��اول  )اإىل 

على تاأكيد«.
عاد  الكهربائي  التيار  اأّن  واأ�صافت 
مّت  التي  الطوارئ  موّلدات  بف�صل 
حتى  اأّن���ه  اإىل  مطمئنة  ت�صغيلها، 
واإن ظّلت الكهرباء مقطوعة عنها 
“تاأثري  الأم������ر  ل���ه���ذا  ي���ك���ون  ف��ل��ن 

كبري” على اأمن املن�صاأة النووية.
لكّن غرو�صي قال اخلمي�س اإّنه يدّق 
“ناقو�س اخلطر اإزاء ظروف العمل 
الآخذة يف التدهور” يف ت�صرنوبيل، 
مفاعالت  ت�������ص���ّم  ال���ت���ي  امل���ح���ّط���ة 

الناظمة  الأوك���ران���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع 
لعمل املفاعالت النووية.

من�صاأة  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ق���وات  وحت��ت��ل 
اأوك����ران����ي����ا هي  اأخ�������رى يف  ن����ووي����ة 
الكهربائية،  زاب���وروج���ي���ا  حم��ط��ة 
تعمل  ح������راري������ة  حم����ط����ة  اأك���������رب 

بالطاقة النووية يف اأوروبا.
الرابع  ليل  املن�صاأة  هذه  وتعّر�صت 
م��ن اآذار-م����ار�����س اجل����اري لق�صف 
مدفعي، مما ت�صّبب باندلع حريق 
فيها واأثار خماوف من وقوع كارثة 

نووية.
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ب�صبب  اإّن��������ه  اخل���م���ي�������س  ال�����ذري�����ة 
ال��و���ص��ع ال��ع�����ص��ك��ري ال���راه���ن فمن 
قطع  اإر���ص��ال  ح��ال��ي��اً  املمكن  “غري 
املحطة  اإىل هذه  الالزمة”  الغيار 
“باملوظفن  ت��زوي��ده��ا  اأي�����ص��اً  ول 
الت�صليحات  لتنفيذ  �صن  املتخ�صّ

الالزمة«.
الأربعاء  اأع��ل��ن��ت  ال��وك��ال��ة  وك���ان���ت 
اإج�����راء  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  الأن���ظ���م���ة  اأّن 
للمواد  ُب��ع��د  ع��ن  م��راق��ب��ة  عمليات 
عن  توّقفت  زابوروجيا  يف  النووية 
كما  متاماً  اإليها،  البيانات  اإر���ص��ال 
ح�صل يف اليوم ال�صابق مع حمطة 

ت�صرنوبيل.
ال��وك��ال��ة ع��ن قلقها لهذا  واأع��رب��ت 
اإر�����ص����ال  يف  امل���ف���اج���ئ  “النقطاع 
ال��ب��ي��ان��ات اإىل امل���ق���ّر ال��رئ��ي�����ص��ي يف 

فيينا«.
اأ�صفه  واخلمي�س عرّب غرو�صي عن 
“لأّننا نفقد تدريجياً كمية كبرية 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات«. وم��ن��ذ ب���داأ الغزو 
العام  امل���دي���ر  ي��ن��ف��ّك  ال���رو����ص���ي، ل 
يحّذر من خماطر احلرب الدائرة 
حرب  اأول  وه������ذه  اأوك����ران����ي����ا.  يف 
مثل  لديه  العامل  يف  بلد  ي�صهدها 

هذا الربنامج النووي الكبري.

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

•• ماتيو بوك كوتيه

اأ�صبوعن  اأوك��ران��ي��ا     مل يتجاوز عمر احل��رب يف 
فقط، وتراقب الب�صرية من الآن احتمال حتولها 

اإىل حرب عاملية ثالثة.
   مل يكن فالدميري بوتن يتوقع اأن يجد جي�صه 
اأوك��ران��ي��ا وتن�صيب  ���ص��ع��وب��ة يف ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى 
�صينجح  اأن���ه  يعتقد  ك��ان  ه��ن��اك.  م��وال��ي��ة  حكومة 
فنية  عملية  اأ���ص��م��اه  فيما  قليلة  اأي���ام  غ�صون  يف 
الفعل  رد  يتوقع  مل  اأن���ه  كما  خ��ط��اأ.  ع�����ص��ك��ري��ة... 

القوي من الغربين.

بوتن
اإىل     لكن: م��اأزق ا�صرتاتيجيته قد يدفع بوتن 
اإغراء الأ�صواأ... وهو ل يخفي ذلك. اإنه يفكر علنا 
ي�صاعف  بوتن  ال��ن��ووي��ة.  الأ�صلحة  ا�صتخدام  يف 
التجاوزات، ومل يعد يرتدد يف اإظهار رغبته يف �صم 
اأوكرانيا بجعلها تفقد وجودها كدولة وا�صتقاللها 

الوطني.
   لكن دعونا نعود اإىل الت�صفية املبا�صرة للمحرمات 
النووية: �صنفهم اأن بوتن يعتزم اإرهاب الأوروبين 

نف�صياً بهذه الطريقة.

  ومع ذلك، ل ميكن اعتبار هذا جمرد خدعة... 
ف��ق��د مت جت�����اوز ع��ت��ب��ة ذه��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل الزعيم 

الرو�صي.
   وهكذا ي�صرح بوتن اأن ت�صليم الغربين لالأ�صلحة 
اإع��الن حرب  الآن  الأوكرانين ميكن اعتباره  اإىل 
نف�صه على  ال�صيء  اأن ينطبق  رو�صيا، وميكن  �صد 
العقوبات القت�صادية ال�صديدة املتزايدة املفرو�صة 

عليها.
اإن اخل��ط��اب احل��م��ا���ص��ي ل��دع��اة احل���رب الذين     
يقرتحون يف �صحفنا عقوبات ع�صكرية على رو�صيا 

ي�صل اإىل حدوده هنا.

نووي
   اإنهم يتباهون بامل�صاعر الأخالقية دون التفكري 

يف العواقب.
ُتنّفذ عملية ع�صكرية حم��دودة �صد رجل     كيف 
م�صمم على النتقام بعنف �صديد ملن ي�صع اإ�صبعه 

يف ما يعتربه منطقة نفوذه الطبيعية؟
الأ�صواأ.  ح���دوث  اإم��ك��ان��ي��ة  دائ��ًم��ا  احل���رب  تفتح     
ولأنهم ل ي�صدقون ذلك، اأو مل يعودوا ي�صدقون، 

ميكن لقادتنا الجنرار والتورط يف ذلك.
ترجمة خرية ال�صيباين

ب�تني واإغراء الأ�ض�اأ...!

*عامل اجتماع وحما�صر يف املدر�صة العليا للدرا�صات التجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“اإمرباطورية ال�صوابية ال�صيا�صية “ و”التعددية الثقافية كدين �صيا�صي«.

جمهر 
الأحداث

هل حان ال�قت لتقاعد »النات�«؟
•• وا�صنطن-وكاالت

اآ�صيا  اأمن جنوب  املتخ�ص�س يف  اإعجاز ح�صن املحلل  اعترب 
الأطل�صي  �صمال  حللف  الأوان  اآن  اأن���ه  الأو���ص��ط  وال�����ص��رق 
وبالتايل  ومتعباً،  اأ�صبح منهكاً  اأن  بعد  يتقاعد  اأن  )الناتو( 
)OSCE(اأن  اأوروب�����ا  يف  وال��ت��ع��اون  الأم����ن  منظمة  ع��ل��ى 

تب�صط ع�صالتها بالت�صدي لق�صايا الأمن الأوروبي.
�صبي�س”،  فيليدج  “غلوبال  ملجلة  مقال  يف  ح�صن،  وكتب 
اأن منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، ومقّرها فيينا، قادرة 
جلميع  ب��الأم��ن  املتعلقة  الق�صايا  م��ع  التعامل  على  مت��ام��اً 
اإىل  الأوروب���ي���ون  يحتاج  حيث  اأوروب�����ا،  يف  ال�57  الأع�����ص��اء 
الذي  “الناتو”  حلف  من  للتخل�س  ق��وي  اأوروب���ي  حتالف 
يقدمون   1949 ع��ام  منذ  وال��ذي ظلوا  الزمن،  عليه  عفا 
له م�صاهمات منتظمة ومت�صاوية، مالية وب�صرية و�صمانات، 

لكنهم ل ينعمون بفوائده على قدم امل�صاواة.
ع�صكري  بعمل  للقيام  املتحدة  ال��ولي��ات  خطة  اأن  واع��ت��رب 
على  رًدا  “الناتو”  وب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن  بتفوي�س 
واأن  بالف�صل”،  “ُمنيت  اوك��ران��ي��ا،  على  ال��رو���ص��ي��ة  احل���رب 
كما  رو�صيا،  مهاجمة  اإىل  قط  البنتاغون  يدفع  لن  بايدن 
ين�س �صتولتنربغ  اأنه �صيبقي الأمن العام حللف “الناتو”، 

مقيداً اأكرث؛ اإذ لن يقوم الناتو بعمل اأحادي اجلانب اأي�صاً.
زيلين�صكي  ف���ول���ودمي���ري  الأوك��������راين  ال��رئ��ي�����س  اأن  وراأى 
الرو�صي  الهجوم  واأن  �صرط،  اأو  قيد  دون  قريًبا  �صي�صت�صلم 

�صينتهي بعد ال�صت�صالم باأيام قليلة.
رو�صياً  ن�����ص��راً معنوياً  ال��ت��اري��خ  ُي���درج يف  ���ص��وف  امل���رة  وه���ذه 
واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات  لهيمنة  قا�صية  و�صربة  ب�صرف، 

املتحدة والناتو على اأوروبا واملناطق املجاورة الأخرى.
واعترب ح�صن اأن هذا �صيكون نهاية مبداأ مونرو )1823(، 
و�صيكون م�صدر ا�صتياء هائل لوا�صعي قانون مكافحة اأعداء 
اأمريكا من خالل العقوبات )2017(، و517 من اأع�صاء 

الكونغر�س الأمريكي الذين �صوتوا ل�صاحله.
واأكد اأنه ل ميكن لبايدن وحلفائه اأن يذهبوا اإىل اأبعد من 
جمرد فر�س عقوبات على بوتن، لكن هذه املرة، بدًل من 
الحتاد  مبنطقة  العقوبات  هذه  �صت�صّر  رو�صيا،  يف  التاأثري 

الأوروبي باأكملها اقت�صادياً و�صيا�صياً.

ع��دد من  اإغ��الق  �صيتّم  �صهراً   12-6 اأن��ه يف غ�صون  وراأى 
من  عالية  م�صتويات  اأوروب���ا  و�صت�صهد  الأوروب��ي��ة،  امل�صانع 
الجتماعية  وال���ص��ط��راب��ات  الكهرباء،  وانقطاع  البطالة، 

وال�صيا�صية من بولندا اإىل اإ�صبانيا وفنلندا وحتى اإيطاليا.
املتحدة مل  الوليات  التي فر�صتها  العقوبات  اأن  اإىل  ولفت 
حتقق النتائج املرجوة يف اإيران والعراق و�صوريا واأفغان�صتان 
العقوبات  تداعيات  اأن  مو�صحاً  وال�صن،  ال�صمالية  وكوريا 
املفرو�صة على رو�صيا �صتكون كارثية بالن�صبة لأوروبا ككل- 

اإذا ا�صتمرّت لفرتة طويلة.
بعد اخلطاأ الفادح الأوك��راين، قد ل ت�صن الوليات املتحدة 
بايدن بن مطرقة  اأ�صبح  لقد  رو�صيا.  بالوكالة �صد  حرباً 
رو���ص��ي��ا م���ن ج���ان���ب، و���ص��ن��دان ال�����ص��ن ال��ق��وي��ة م���ن ناحية 

اأخرى.
وف�صلت الوليات املتحدة يف ح�صد الدعم الكايف من حلفائها 
جانب  اإىل  اأوروب������ا،  يف  ال��ق��ت��ال  ميكنهم  ال��ذي��ن  ال�����ص��اب��ق��ن 
اأن  يرّجح ح�صن  ذل��ك،  وب��دًل من  رو�صيا.  �صد  البنتاغون، 
يقدم بايدن، يف غ�صون اأيام قليلة، تنازلت جوهرية لإيران، 
اأن���ه ق��د يعلن  ب��رف��ع ع��دد م��ن العقوبات الق��ت�����ص��ادي��ة. كما 
اأي�صاً التخفيف من حدة امل�صكالت القت�صادية امل�صتمرة يف 

اأفغان�صتان.
ار�صاًء  الرو�صية،  القوات  اأن بريطانيا لن تتحرك �صد  كما 

حللفائها على اجلانب الآخر من املحيط الأطل�صي.
فاإن  ال��ط��م��وح��ن،  وحلفائها  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  وبالن�صبة 
�صد  ال��ب��اردة-  احل��رب  من  الثانية  املرحلة  متابعة  اإمكانية 
تعد  مل  اأخ��رى،  بعبارة  ب�صرعة.  تت�صاءل  ورو�صيا-  ال�صن 
ي�صمح  و�صع  يف  والهند  واليابان  اجلنوبية  وك��وري��ا  ت��اي��وان 
لها بالوقوف اإىل جانب الأمريكين �صد ال�صن حتت بند 
الرباعي   )QUAD( اأك��ان حتالف كواد �صواء  اأي معاهدة، 
البلدان  ف���اإن  وب��امل��ث��ل،   .)AUKUS( اأوك��و���س  م��ع��اه��دة  اأو 
ال�صغرية مثل اأوكرانيا ودول البلطيق، وجمهورية الت�صيك، 
رو�صيا  اأم��ام  ت�صمد  لن  جون�صون  عهد  يف  بريطانيا  وحتى 

ع�صكرياً.
اأوروب���ا جاهزة  والتعاون يف  الأم��ن  اأن منظمة  واأك��د ح�صن 
مبثابة  لتكون  فيينا  يف  اخلر�صانية  اجل���دران  من  للخروج 

ع�صبة جديدة قوية يف اأوروبا.
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عربي ودويل
نيكاراغ�ا ت�ضحب �ضفريها من اإ�ضبانيا ب�ضبب »تهديدات«  نافالني يدع� لحتجاجات ي�م الأحد 

•• لندن-رويرتز

دع���ا األ��ي��ك�����ص��ي ن��اف��ال��ن��ي امل��ع��ار���س ال��رو���ص��ي امل�����ص��ج��ون اإىل 
اأخ��رى يوم  احتجاجات مناه�صة للحرب يف مو�صكو ومدن 
الأحد. وجاء يف ر�صالة على ح�صاب نافالني على اإن�صتجرام 
ما  اإذا  ب�صرعة  املهوو�س  بوتن  �صيوقف  رو�صيا  “�صعب  اأن 
عار�س احلرب«. وقال “يجب عليكم التوجه اإىل التجمعات 
املناه�صة للحرب يف نهاية كل اأ�صبوع حتى لو بدا اأن اجلميع 
املناه�صة  رك��ي��زة احل��رك��ة  اأن��ت��م   ... اأو خائفون  غ���ادروا  اإم��ا 
ل��ل��ح��رب وامل�����وت«. وغ���زت رو���ص��ي��ا اأوك��ران��ي��ا يف 24 فرباير 
�صباط يف اأكرب هجوم على دولة اأوروبية منذ احلرب العاملية 

خا�صة”  “عملية  باأنها  حتركاتها  مو�صكو  وت�صف  الثانية. 
الغربيون  وحلفاوؤها  اأوكرانيا  وتقول  اأوكرانيا  �صالح  لنزع 
اأن ذلك ذريعة ل اأ�صا�س لها ل�صن حرب اأثارت خماوف من 
اأو.دي. اأوروب����ا. وت��ق��ول جمموعة  اأو���ص��ع يف  ان���دلع ���ص��راع 

اأ�صخا�س   13908 اإن  الحتجاجات  تراقب  التي  اإنفو  يف 
بدء  رو�صيا منذ  للحرب يف  اعتقلوا يف مظاهرات مناه�صة 
الغزو. و�صجن نافالني العام املا�صي عندما عاد اإىل رو�صيا 
بعد تلقيه العالج يف اأملانيا اإثر هجوم بغاز اأع�صاب �صام خالل 
الرو�صية  ال�صلطات  ونفت   .2020 عام  ل�صيبرييا يف  زيارة 
على  من�صورات  ن�صر  نافالني  وبو�صع  ال��ه��ج��وم.  وراء  اأن��ه��ا 

مواقع التوا�صل الجتماعي من خالل حماميه وحلفائه.

 •• ماناغوا-اأ ف ب

تنطوي  “�صغوط  ب�صبب  مدريد  من  �صفريها  �صحب  نيكاراغوا  اأعلنت 
على تدخل وتهديدات” من احلكومة الإ�صبانية بينما تفكر اإ�صبانيا يف 
اآب-اأغ�صط�س  يف  للت�صاور  ا�صتدعائها  بعد  ماناغوا  اإىل  �صفريتها  اإع��ادة 
اخلارجية  ل���وزارة  اأورت��ي��غ��ا  دان��ي��ال  الرئي�س  حكومة  واأعلنت   .2021

الإ�صبانية “قرارها ب�صحب ال�صفري كارلو�س ميدن�س«.
ب�”�صغوط م�صتمرة وتهديدات تنطوي على تدخل �صد  وبررت القرار 
ذكرت  كما  م�صتحيال”،  الدبلوما�صي  العمل  جتعل  )نيكاراغوا(  �صفري 
�صلطات ماناغوا يف بيان. وياأتي �صحب �صفري نيكاراغوا من مدريد بينما 
حتدث وزير الدولة الإ�صباين ل�صوؤون اأمريكا الالتينية خوان فرنانديز 

تريغو عن ا�صتعداد اإ�صبانيا لإعادة �صفريتها اإىل ماناغوا. وكانت مدريد 
اتهمت  ما  بعد   2021 اآب-اأغ�صط�س  يف  للت�صاور  �صفريتها  ا�صتدعت 
ماناغوا اإ�صبانيا بالتدخل يف �صوؤونها الداخلية والرتويج ملر�صح معار�س 
الرئا�صية التي جرت يف ت�صرين الثاين-نوفمرب. وانُتخب  لالنتخابات 
اأن مت اعتقال جميع  ال��ت��وايل بعد  راب��ع��ة على  ل��ولي��ة  اأورت��ي��غ��ا  دان��ي��ال 
يف  اإع��الم  و�صائل  وذك��رت  النفي.  على  اإجبارهم  اأو  املحتملن  خ�صومه 
نيكاراغو نقال عن م�صادر يف مدريد، اأن حكومة اأورتيغا رف�صت اإر�صال 
باملثل. من  رد  �صيتبعه  الرف�س  اأن هذا  واأعلنت مدريد  اإ�صباين.  �صفري 
�صومرتاغ  ف��ال��دمي��ار  م��ان��اغ��وا  ال��ب��اب��وي يف  ال�صفري  غ���ادر  اأخ���رى،  جهة 
اإن��ه ل ميكن  الأح��د. وق��ال م�صدر دبلوما�صي  “على عجل”  نيكاراغوا 

تف�صري هذه اخلطوة �صوى باأنها “ا�صتبعاد فعلي«.

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الرياح  جتاه 
امل��ع��اك�����ص��ة. ق���د ت���راه���ن اإي������ران على 
ال�صن  يف  وال���ب���ن���وك  ال�����ص��رك��ات  اأن 
لها  اأف�صل  �صريكاً  �صت�صكل  ورو���ص��ي��ا 
اإذا كانت  بالرغم من عدم و�صوح ما 
القت�صاد  �صتعززان  الدولتان  هاتان 
الإيراين. اأدى غزو مو�صكو لأوكرانيا 
اإىل تدهور القت�صاد الإيراين ولي�س 
ث���م���ة ���ص��ب��ب وج���ي���ه ل���الع���ت���ق���اد ب����اأن 
ال�صركات الرو�صية �صتتمتع بال�صيولة 
تكون  ق����د  اإي���������ران.  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
من  ح����ذراً  اأق���ل  ال�صينية  ال�����ص��رك��ات 
العودة اإىل اإيران بفعل اتفاق ال�صراكة 
بالرغم  ع��ام��اً   25 م��دى  على  املمتد 
يبالغ  الأم���ري���ك���ي  الإع������الم  اأن  م���ن 
ال�صركات  لكن  باأهميته.  دائ��م  ب�صكل 
امل�صاكل  اأم��ام  ال�صينية غري حم�صنة 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ل��الق��ت�����ص��اد الإي�������راين اأو 
الأمريكية  للعقوبات  التعر�س  خطر 
ح��ت��ى ول���و ب���دت ال�����ص��ن اأك����رث دعماً 
اأخ��رى. وختم  لالتفاق من حكومات 
روم بالإ�صارة اإىل اأن مفاو�صات اإحياء 
التفاق كانت �صعبة لكن الإبقاء على 

حياته �صيكون اأكرث �صعوبة.

•• عوا�صم-وكاالت

ال��ب��ح��وث يف  رئ��ي�����س ق�صم  ن��ائ��ب  راأى 
اأن  روم  ه����رني  اأورا����ص���ي���ا  جم��م��وع��ة 
الإب��ق��اء على الت��ف��اق ال��ن��ووي املقبل 
�صيكون اأ�صعب من خو�س املفاو�صات 
اأو  اأي���ام  بعد  ينجز  اأن  يفرت�س  التي 
اأ�صابيع قليلة. وكتب يف جملة “فورين 
احتماًل  الأك��رث  ال�صيغة  اأن  اأفريز” 
اقت�صادية  مكا�صب  �صتوفر  لالتفاق 
القريب  امل����دى  ع��ل��ى  ب�����ارزة لإي������ران 
بحرية  النفط  ببيع  لها  ال�صماح  بعد 
املايل  النظام  م��ع  التوا�صل  وب��اإع��ادة 
العاملي. باملقابل، �صتقيد طهران اإنتاج 
اأجهزة  واختبار  املخ�صب  اليورانيوم 
بتفتي�س  و���ص��ت��ق��ب��ل  امل���رك���زي  ال���ط���رد 
�صيعاين  الت���ف���اق  ل��ك��ن  م��ع��زز.  دويل 
اأي�صاً من اأوجه الق�صور نف�صها التي 
ال�صابق قبل �صتة  عانى منها التفاق 
تتفاقم  اأن  املرجح  من  والتي  اأع���وام، 
الوليات  داخ��ل  امل��واق��ف  ت�صدد  بفعل 

املتحدة واإيران.

وعود مبكا�سب كثرية
التفاق  اأم��د  ال�صكوك حول طول  اإن 
بعيدة من  بالبقاء  الأعمال  تقنع  قد 
اإي������ران مب���ا ي��ق��ل��ل اه��ت��م��ام الأخ�����رية 
ع��ل��ى دمي��وم��ت��ه ويخف�س  ب��احل��ف��اظ 
لحق  اأم��ري��ك��ي  ان�صحاب  اأي  اأك���الف 
منه. �صيرتك هذا الأمر التفاق غري 
مقو�صاً  املقبلة  ال�صنوات  يف  م�صتقر 
�صلب  كاأ�صا�س  يخدم  اأن  يف  اإمكانيته 
لتطوير  اأو  ت��ال��ي��ة  م��ف��او���ص��ات  لأي 
اأف���������ص����ل ل���ل���ع���الق���ات الأم����ري����ك����ي����ة-
التفاق  ت��ط��ب��ي��ق  مت  اإذا  الإي���ران���ي���ة. 
اقت�صادية  ف��وائ��د  ف�صيحقق  ب��ن��ج��اح 
حقيقية لطهران. �صتكون اإيران قادرة 
على بيع النفط بحرية وباأ�صعار اأعلى 
واإعادة الأرباح اإىل خزائنها. و�صيوؤمن 
ذلك وحده عائدات اإ�صافية مبليارات 
و�صتكون  لإي���ران.  �صهرياً  ال���دولرات 

الوليات املتحدة مت�صوراً حينها لكن 
قلة اعتربته حمتماًل اأو و�صيكاً. لقد 
بالن�صحاب  اجلمهورين  كبار  وع��د 
من التفاق مبجرد ا�صتعادتهم البيت 
 .2025 ب�صكل حمتمل يف  الأبي�س، 
ف���رتة طويلة  ه���ي  اأع�����وام  ث��الث��ة  اإن 
لإيران كي تبني اآلتها احلربية وتزرع 
الداخل، لكنها ق�صرية  ال�صتقرار يف 
للغاية كي تقي�س الأعمال انخراطها 
اأن  اإي��ران. لكن روم يرى  امل�صتدام يف 

املخاطر قد تربز قبل 2025.
مبجل�صي  اجل���م���ه���وري���ون  ف�����از  اإذا 
ال��ك��ون��غ��ر���س يف ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل كما 
اإىل  ف�������ص���ي���ه���دف���ون  ي����رج����ح ح����ال����ي����اً 
اأمكن.  ع��رق��ل��ة الت���ف���اق مب��ق��دار م��ا 
جديداً  ت�����ص��ري��ع��اً  ذل���ك  يت�صمن  ق��د 
املرتبطة  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  لإع�����ادة 
الإن�صان  حقوق  انتهاك  اأو  ب��الإره��اب 
ال���ت���ي مت رف���ع���ه���ا مب���وج���ب الت���ف���اق 
اإي��ران للمجموعات  اإن دعم  اجلديد. 
الإره����اب����ي����ة ال���ت���ي ت���ه���دد ال����ولي����ات 
مليارات  واإنفاقها  و�صركاءها  املتحدة 
ال��������دولرات ع��ل��ى ج��ي�����ص��ه��ا ب��ع��د رفع 
ال��ع��ق��وب��ات ���ص��ي��وؤم��ن��ان ن��ق��اط��اً جاهزة 
ل��ل��ج��دل ل���دى اجل��م��ه��وري��ن وبع�س 
الرئي�س  ي���زال  ل  ال��دمي��وق��راط��ي��ن. 
ب���اي���دن ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ق ال��ن��ق�����س لكن 
تذكرياً  �صيكون  ال��ك��ون��غ��ر���س  �صغط 
وا�صنطن  ال����ت����زام  ب��ط��ب��ي��ع��ة  دائ����م����اً 

املحفوفة باملخاطر.
����ص���ي���زداد ���ص��غ��ط ال���ك���ون���غ���ر����س حدة 
حن   2023 خ���ري���ف  اق������رتاب  م���ع 
الوليات  ���ص��ع��ي  الت���ف���اق  �صيتطلب 
املتحدة لإلغاء ت�صريع يفر�س عقوبات 
�صت�صادق  ب���امل���ق���اب���ل،  اإي���������ران.  ع���ل���ى 
الإ�صايف  ال��ربوت��وك��ول  ع��ل��ى  ط��ه��ران 
�صلطة  يو�صع  ال��ذي  التفتي�س  لنظام 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة 
النووي.  اإي����ران  ب��رن��ام��ج  م��راق��ب��ة  يف 
الدميوقراطيون  اح��ت��ف��ظ  ل��و  ح��ت��ى 
جمل�صي  ب���ك���ال  اأو  واح������د  مب��ج��ل�����س 

الو�صول  على  اأي�����ص��اً  ق���ادرة  ط��ه��ران 
اإىل املزيد من احتياطاتها بالعمالت 
الأجنبية البالغة تقريباً 100 مليار 
كذلك،  اخل��ارج.  يف  واملحتجزة  دولر 
���ص��ت�����ص��ب��ح ب���ن���وك اإي������ران ق�����ادرة على 
عودة الت�صال جمدداً بالنظام املايل 
ال���ع���امل���ي. ���ص��ت��ت��و���ص��ع جت���ارت���ه���ا، ومن 
ال�صركات  بع�س  توؤ�ص�س  اأن  املحتمل 
يف  لها  ح�صوراً  والأوروبية  الآ�صيوية 
اأن  التطورات  ه��ذه  �صاأن  من  البالد. 
توؤدي اإىل دفع النمو وتقليل ال�صغط 
مالين  ح��ي��اة  وحت�����ص��ن  الت�صخمي 
التفاق  ت���اأث���ري  ل��ك��ن  الإي����ران����ي����ن. 

النووي الأ�صا�صي ق�صة حتذيرية.

بني الوعود الواقع
الإيرانيون  وامل��واط��ن��ون  ال��ق��ادة  راأى 
الذي  الوعد  ع��دم وج��ود تطابق بن 
القت�صادية  والفوائد  التفاق  قدمه 
تنفيذ  بعد  منحها.  التي  احلقيقية 
ك��ان��ت انطالقة  الأ���ص��ا���ص��ي،  الت��ف��اق 
متقطعة  الإي��راين  القت�صاد  اندماج 
املالية  ال��رواب��ط  ب��ن��اء  حيث ع��ان��ى يف 
�صركات  العامل اخلارجي. نظرت  مع 
حذر  ب�صكل  ب����ارزة  اأوروب���ي���ة  وب��ن��وك 
التفاق  ا����ص���ت���دام���ة  اإم���ك���ان���ي���ة  جت����اه 
من  وال�صمعة  الم��ت��ث��ال  ومتطلبات 
اأجل العمل يف اإيران و�صط العقوبات 
التجارية  الأع��م��ال  وبيئة  الأمريكية 
ال�صعبة. اأدى ن�صاط اإيران الإقليمي 
اإ�صايف،  حذر  اإىل  لال�صتقرار  املزعزع 
وكذلك فعلت م�صاكل اإيران الهيكلية 
ك�صوء الإدارة والف�صاد والدور الوا�صع 
البنوك  ك���ان���ت  ال�����ث�����وري.  ل��ل��ح��ر���س 
لهذه  م��درك��ة  بالتحديد  الأوروب���ي���ة 

املخاوف.
وات�����ه�����م امل���������ص����وؤول����ون الإي�����ران�����ي�����ون 
ال���ع���ق���وب���ات على  ب����رف����ع  وا����ص���ن���ط���ن 
اأ�صهر  امل��م��ار���ص��ة. بعد  ال���ورق ل ع��رب 
قال   ،2016 يف  التفاق  تنفيذ  على 
املر�صد الإيراين الأعلى علي خامنئي 

الإط���الق  ع��ل��ى  ت�صهد  ل��ن  اإي�����ران  اإن 
رئي�س  اأ�صاف  بينما  للعقوبات،  رفعاً 
البنك املركزي: “ا�صمحوا يل... باأن 
ثالثة  منذ  حدث  عما  ملحة  اأعطيكم 
العمل  خ��ط��ة  تطبيق  ت��اري��خ  اأ���ص��ه��ر، 
ال�صاملة امل�صرتكة: ل �صيء تقريباً”. 
اإيران  مطالب  التجربة  ه��ذه  غ��ذت 
رفع  م����ن  ل�”التحقق”  احل���دي���ث���ة 
ال��ع��ق��وب��ات، وه���ي ف���رتة م���ن الزمن 
الن�صاط  زادي����اد  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د  ت�صمح 
تنازل  قبل  فعلي  ب�صكل  القت�صادي 

اإيران عن نفوذها النووي.

التحديات امل�ستقبلية
املقبل  الت��ف��اق  تنفيذ  اأن  روم  اأ���ص��اف 
�صيواجه حتديات اأكرث من تلك التي 
واجهها �صلفه. يكمن جوهر امل�صكلة يف 
املنطق الأ�صا�صي لتخفيف العقوبات. 
ب��اإم��ك��ان ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا 
الت�صجيع على النخراط القت�صادي 
مع اإيران لكنهما ل ت�صتطيعان �صمان 
القت�صادية  امل��ن��اف��ع  ع��ل��ى  ح�صولها 
من  الآلف  اإن  القيود.  رف��ع  مبجرد 
قراراتها  تتخذ  وال��ب��ن��وك  ال�����ص��رك��ات 
واملخاطر  ال��ف��وائ��د  ب�����ص��اأن  اخل��ا���ص��ة 
لإمكانية  ح�������دوداً  ه��ن��ال��ك  اأن  ك��م��ا 
ت��خ��ف��ي��ف احل���ك���وم���ات م����ن خم����اوف 
امل�صلحة  واأ����ص���ح���اب  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
خروج  ي��و���ص��ح  الإدارات.  وجم��ال�����س 
ال�����ص��رك��ات احل����ايل م���ن رو���ص��ي��ا بعد 
اجتياحها اأوكرانيا، ومنها �صركات مل 
الأمريكية  بالعقوبات  مبا�صرة  تتاأثر 
والأوروبية، كيف يتخذ الالعبون يف 
القطاع اخلا�س قراراتهم مبا يتجاوز 

العتبارات القانونية البحتة.

اجلمهوريون باملر�ساد...
 ظالل داكنة

املدى  ع��ل��ى  ح��ت��ى  الت���ف���اق  ع��م��ر  اإن 
ال��ق��ري��ب وامل��ت��و���ص��ط اأك���رث ري��ب��ة مما 
ان�صحاب  ك��ان   .2015 يف  عليه  ك��ان 

•• باري�س-اأ ف ب

وفاة  اإىل  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  اأدت 
اأكرث من 18 مليون �صخ�س يف العامل 
بن بداية 2020 ونهاية 2021، يف 
ح�����ص��ي��ل��ة اأك�����رب ب���ث���الث اأ����ص���ع���اف من 
درا�صة  ك�صفت  كما  الر�صمية،  الأرق���ام 
اأم�س  لن�صيت”  “ذي  جملة  ن�صرتها 

اجلمعة.
وقال معدو الدرا�صة اإن “الإح�صاءات 
ل  كوفيد-19  وفيات  حول  الر�صمية 
العدد  عن  جزئية  �صورة  �صوى  تقدم 
املرتبطة بالوباء  احلقيقي للوفيات” 
على  كوفيد-19  وك����ان  ال���ع���امل.  يف 
الأرجح احد الأ�صباب الرئي�صية للوفاة 

يف 2020 و2021.
وتتحدث الأرقام الر�صمية عن 5،94 
مالين وفاة يف العامل بن الأول من 
و31   2020 ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
2021 لكن  ك��ان��ون الأول-دي�����ص��م��رب 
درا�صات عدة قالت اإن العدد احلقيقي 
ذل��ك بكثري وحاولت تقييم  اأك��رب من 
ب�صكل  ل��ل��وب��اء  الإج��م��ال��ي��ة  احل�صيلة 

اأف�صل.
ت���ل���ك التي  ال����درا�����ص����ات  واآخ�������ر ه�����ذه 
وق��درت عدد  “ذي لن�صيت”  ن�صرتها 
يف  �صخ�س  مليون  ب18،2  ال��وف��ي��ات 
ح�صابات  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ال���ف���رتة  ه���ذه 
ح���ول ال���زي���ادة يف ع���دد ال��وف��ي��ات التي 
ت�����ص��ج��ل ع�����ادة. وت��ت��ط��اب��ق ال���زي���ادة يف 

لندن تفر�س عق�بات 
على 386 نائًبا رو�ضًيا

•• لندن-اأ ف ب

اأع������ل������ن������ت وزي��������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
اجلمعة  ت��را���س  ليز  الربيطانية 
فر�س بالدها عقوبات على 386 
ن��ائ��ًب��ا رو���ص��ًي��ا اأّي����دوا غ��زو مو�صكو 

لأوكرانيا.
ب���ي���ان  ال��������وزي��������رة يف  واأ���������ص��������ارت 
الذين  ال����ن����واب  ه�������وؤلء  اأن  اإىل 
با�صتقالل  ل���الع���رتاف  ����ص���ّوت���وا 
ولوغان�صك  دونيت�صك  منطقتْي 
لرو�صيا  املواليتن  النف�صاليتن 
�صيخ�صعون  اأوك���ران���ي���ا،  ���ص��رق  يف 
اأ�صولهم يف  ولتجميد  ال�صفر  ملنع 

اململكة املتحدة اإذا وجدت.

املوؤكد  �صبه  من  الت�صريعية،  ال�صلطة 
البند.  ب��ه��ذا  ال��ك��ون��غ��ر���س  ي��ل��ت��زم  األ 
ب�صكل متزامن، �صتنتهي قيود جمل�س 
اإيران تكنولوجيا  الأمن على تطوير 
ال�صواريخ البال�صتية. بالرغم من اأن 
التفاق  تعر�س  قد ل  املحطات  ه��ذه 
على  �صتفر�س  للخطر،  اآيل  ب�صكل 

الأقل ظالًل داكنة على م�صتقبله.

الفارق بني روحاين ورئي�سي
ال�صيا�صي  امل�����ص��رح  يف  ال��ت��غ��ريات  اإن 
ال�صت  ال�������ص���ن���وات  خ����الل  الإي��������راين 
اأ�صعب.  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  �صتجعل  امل��ا���ص��ي��ة 
ح�صن  ال��رئ��ي�����س  ن��ا���ص��ر   ،2016 يف 
كنقطة  ال����ن����ووي  الت����ف����اق  روح������اين 
العامل،  اإي���ران مع  حت��ول يف عالقات 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ع  خ�����ص��و���ص��اً 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا. ب��ع��د اأ���ص��اب��ي��ع ف��ق��ط على 
اإىل  روح���اين  �صافر  الت��ف��اق،  تطبيق 
بقيمة  ع��ق��ود  ع��ل��ى  للتوقيع  اأوروب�����ا 
معارك  وخا�س  ال���دولرات.  مليارات 
التفاق  لتنفيذ  ال��داخ��ل  يف  ���ص��اري��ة 
الثوري  وواج��ه خالفات مع احلر�س 
يف  اأجنبية  ���ص��رك��ات  ان��خ��راط  ب�صبب 

مقارنة  اإ�صافية  وف��اة  مليون   12،3
قد  لكوفيد-19  املحت�صبة  بالوفيات 

تكون ناجمة عن الإ�صابة بكورونا«.
تف�صري  ميكن  اأن��ه  الباحثون  واأو���ص��ح 
ووفيات  الزائدة  الوفيات  بن  الفارق 
كوفيد-19 امل�صجلة بنق�س ت�صخي�س 
عدد  ارت����ف����اع  اأو  ب���ك���ورون���ا  ال����ع����دوى 
الوفيات ب�صبب اأمرا�س اأخرى يف ظل 
اأو قلة  ال�����ص��ل��وك  ال��ت��اأث��ري يف  ت��غ��ريات 
الو�صول اإىل الرعاية ب�صبب اجلائحة 

بح�صب الباحثن.

معدل ال��وف��ي��ات م��ع ال��ف��ارق ب��ن عدد 
النظر ع��ن �صبب  ال��ذي��ن م��ات��وا بغ�س 
بناًء  املتوقعة  الوفيات  وع��دد  وفاتهم 
على البيانات ال�صابقة. بالإ�صافة اإىل 
معدو  و�صع  ال��وف��ي��ات،  بيانات  ق��اع��دة 
ال���درا����ص���ة من����اذج ع����دة ل��ت��ق��دي��ر عدد 
الوفيات املتوقع يف غياب كوفيد-19، 
التعوي�س  بينها  الأ���ص��ب��اب  م��ن  ل��ع��دد 
عن نق�س البيانات الكاملة واملوثوقة 

يف بلدان عدة.
“من بن  اأن  ي��ع��ت��ربون  اإن��ه��م  وق��ال��وا 

ويف ما يتعلق مبناطق العامل، �صجلت 
اعلى زيادة يف معدلت الوفيات خالل 
بلدان  يف   2021-2020 ال���ف���رتة 
الأندي�س يف اأمريكا الالتينية واأوروبا 
ال�صرقية والو�صطى ويف جنوب القارة 
ال�صحراء. من بن  الإفريقية جنوب 
م���ن الوبا،  ت�����ص��رراً  ال��ب��ل��دان الأك�����رث 
زي���ادة  م��ع��دل  اأع��ل��ى  ب��ول��ي��ف��ي��ا  �صجلت 
بلدان  �صهدت  وبالعك�س  الوفيات.  يف 
من  ع��ددا  ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا  مثل 

الوفيات اأقل من امل�صتوى املعتاد.

ودفع  والبناء.  الطاقة  قطاعات مثل 
ت�����ص��ري��ع��ات لإ�صالح  اإ����ص���دار  ب��اجت��اه 
ال���ق���واع���د ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��م�����ص��ارف مع 
اعرتا�س �صارم من املت�صددين. وجنح 
روحاين ب�صكل جزئي فقط يف م�صعاه، 
ال�صوداء  الالئحة  على  اليوم  واإي��ران 
تكافح  ال��ت��ي  امل���ايل  ال��ع��م��ل  ملجموعة 
تبيي�س الأم���وال ومت��وي��ل الإره���اب. 
والرئي�س  روحاين  بن  والختالفات 
احلايل ابراهيم رئي�صي فاقعة. يركز 
على  اخل��ارج��ي��ة  �صيا�صته  يف  رئي�صي 
اإيران  ج��ريان  مع  العالقات  حت�صن 
الأمريكين  مع  ل  وال�صن  ورو�صيا 
والأوروب�����ي�����ن. م���ن ال�����ص��ع��ب تخيل 
رئي�صي وهو ي�صافر اإىل اأوروبا �صاعياً 
تخيل  اأو  ع��ق��ود  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  اإىل 
برئي�س  ي��رح��ب��ون  تنفيذين  م����دراء 
لعب دوراً جوهرياً يف تنفيذ اإعدامات 
يف  �صيا�صين  �صجناء  بحق  جماعية 
اأن يتخذ  1988. ومن غري املرجح 
جلذب  ال�صرورية  اخلطوات  رئي�صي 
الداخل  ل�صالح  احل��ي��وي  ال�صتثمار 
الإي����������راين. م���ن���ذ ان���ت���خ���اب���ه، حتدث 
الإ�صالحات  عن  با�صتخفاف  رئي�صي 

اإي����ران ع��ن القائمة  ل��رف��ع  امل��ط��ل��وب��ة 
ال�صوداء ملجموعة العمل املايل.

الثوري  احل��ر���س  دور  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
الكبري يف حكومته، من غري املحتمل 
املجموعة  ت��ل��ك  رئ��ي�����ص��ي  ي��ن��ح��ي  اأن 
جانباً لإف�صاح املجال اأمام ا�صتثمارات 
الأج��ان��ب. م��ن امل��رج��ح اأن ي�صر على 
مفهوم خامنئي عن اقت�صاد املقاومة 
ف��ي��ح��ول امل�������وارد ال���ن���اجت���ة ع���ن رفع 
اإيران  اإمكانات  تعزيز  اإىل  العقوبات 
اإىل  ل  امل�صتقبلية  العقوبات  لتحمل 
العاملي.  ب��الق��ت�����ص��اد  اأك����رب  ان���دم���اج 
الف�صل  رئي�صي  �صين�صب  ذل���ك،  م��ع 
اأف�صل  اتفاق  على  باحل�صول  لنف�صه 
من اتفاق �صلفه. لكن من املرجح األ 
اأن  تبن  اإذا  خ�صو�صاً  ط��وي��اًل  يفرح 
املنافع اأقل مما توقعه اإيرانيون كرث. 
و���ص��ي�����ص��ت��خ��دم رئ��ي�����ص��ي ن��ق��اط �صعف 
�صد  ال�صتياء  لإث��ارة  كحجة  التفاق 

وا�صنطن.

ماذا عن رو�سيا وال�سني؟
الأوروبية  ال�صركات  اأن  الكاتب  يرى 
ح�صا�صية  الأك��رث  �صتكون  والآ�صيوية 

جوهر امل�سكلة يف املنطق الأ�سا�سي لتخفيف العقوبات

ما الذي يعيق احلفاظ على التفاق الن�وي املقبل؟

جمل�س الأمن يبحث ملف »الأ�ضلحة البي�ل�جية« يف اأوكرانيا 

 18 ملي�ن وفاة مرتبطة بك�فيد يف العامل 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ال��دويل جل�صة طارئة بطلب من رو�صيا  الأم��ن  يعقد جمل�س 
بيولوجية  اأ�صلحة  باإنتاج  اأطلقتها مو�صكو  اتهامات  للبحث يف 

يف اأوكرانيا بدعم من الوليات املّتحدة.
وكانت رو�صيا اّتهمت يف 2018 الوليات املتحدة باأّنها اأجرت 
�صّراً جتارب بيولوجية يف خمترب يف جورجيا، وهي على غرار 
اأوكرانيا جمهورية �صوفياتية �صابقة ت�صعى لالن�صمام اإىل كّل 

من حلف �صمال الأطل�صي والحتاد الأوروبي.
ال��دويل ح��ول ملف  وخ��الل الجتماع ال�صهري ملجل�س الأم��ن 
ا�صتخدام اأ�صلحة كيميائية خالل احلرب يف �صوريا - وهو ملف 
تدينه  دم�صق  من  املعلومات  يف  نق�س  ب�صبب  مفتوحا  زال  ما 

الأمم املتحدة - اأثارت وا�صنطن ولندن ق�صية اأوكرانيا.

“اأوجه  اأّن  الأ�صخا�س على الفرار بحثاً عن الأم��ان«. واأ�صاف 
الت�صابه مع �صلوك رو�صيا يف �صوريا وا�صحة” و”املقارنة متتّد 
اأي�صاً اإىل الأ�صلحة الكيميائية، اإذ نرى �صبح الت�صليل الرو�صي 

املاألوف يلوح يف الأفق يف اأوكرانيا” حول هذا املو�صوع.
�صتيفان  املتحدة  الأمم  با�صم  املتحدث  ق��ال  ���ص��وؤال،  على  وردا 
دوجاريك اخلمي�س “لي�س لدينا اأي معلومات عن ا�صتخدامها 
غري  �صيكون  “ا�صتخدامها  اأن  واأ���ص��اف  اأوك��ران��ي��ا.  يف  املقبل” 

قانوين و�صي�صكل انتهاكا خطريا للقانون الدويل«.
ال�صفري  لكن  خطابها.  يف  اأوكرانيا  ذكر  على  فرن�صا  ت��اأت  ومل 
دائ��م يف  ال��ذي ي�صغل بلده مقعدا غري  الأل��ب��اين فريد خوجا 
جمل�س الأم��ن حر�س على تقدمي عر�س طويل عن الق�صف 
جرمية  “اإنها  وق��ال  الأوك����راين.  التوليد  مل�صت�صفى  الرو�صي 

يجب األ تفلت من العقاب«.

ومنذ الأربعاء حتّذر الوليات املتحدة وبريطانيا من اأّن رو�صيا 
قد تلجاأ ل�صتخدام اأ�صلحة كيميائية يف اأوكرانيا. وقال م�صاعد 
ال�صفرية الأمريكية يف جمل�س الأمن ريت�صارد ميلز اإّن “رو�صيا 
ن�صرت تكراراً معلومات م�صّللة ب�صاأن ا�صتخدام �صوريا املتكّرر 

لأ�صلحة كيميائية«.
يف  اأخ���رياً  رو�صيا  �صّختها  التي  الأك��اذي��ب  “�صيل  اأّن  واأ���ص��اف 
اأوكرانيا  �صّد  امل��رّبرة  املتعّمدة وغري  احل��رب  لتربير  حماولة 
الوثوق  اأي�صاً  ميكن  ل  اأّن��ه  نهائية،  ب�صورة  يو�صح،  اأن  يجب 
يف  كيميائية  اأ�صلحة  ا�صتخدام  ع��ن  تتحّدث  عندما  برو�صيا 

�صوريا«.
اإّنه منذ  من جهته، قال نظريه الربيطاين جيم�س كاريوكي 
اأوكرانيا  على  العدوانية  حربها  رو�صيا  “توا�صل  اأي��ام،  ع�صرة 
وحتا�صر املدن وتقتل مدنين ب�صكل ع�صوائي، وجترب مالين 

يي ذكرى �ضحايا كارثة حمطة ف�ك��ضيما  اليابان حتحُ
•• طوكيو-اأ ف ب

الذكرى احلادية ع�صرة ل�صحايا  اليابان بهدوء  حُتيي 
الكارثة التي �صربت البالد يف 11  مار�س 2011 حن 
اأّدى اأحد اأقوى الزلزل يف التاريخ اإىل ت�صكل ت�صونامي 

مدمر ت�صّبب بدوره بكارثة فوكو�صيما النووية.
م�صتوى  على  اح��ت��ف��ال  اأي  ُي��ن��ّظ��م  مل  الأوىل،  ول��ل��م��رة 
اليابانية وقف  الدولة  ق��ررت  اأن  بعد  العام  وطني هذا 

هذه املرا�صم بعد الذكرى العا�صرة العام املا�صي.
لكن ما زال يتم اللتزام بدقيقة �صمت كّل 11 مار�س 
 05،46( امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت   14،46 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د 
بتوقيت غرينت�س(، اأي بالتوقيت الذي هّز فيه يف العام 
ال�صن  به  و�صعرت  اليابان   9،0 بقوة  زل��زال   2011
حّتى. وت�صبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات كان 
مركزه يف عمق املحيط الهادئ قبالة ال�صاحل ال�صمايل 
ال�����ص��رق��ي ل��ل��ي��اب��ان ب��ت�����ص��ون��ام��ي َغ��َم��ر امل��ن��ط��ق��ة، بحيث 
وت�صّبب  املباين.  علّو  اإىل  اأحياًنا  الأم��واج  ارتفاع  و�صل 

الت�صونامي مبقتل اأو اختفاء نحو 18،500 �صخ�س.
يف املناطق التي دّمرها الت�صونامي، جتّمع اجلمعة اأقارب 
الفجر،  منذ  اأت���ى  م��ن  منهم  امل��ح��ي��ط،  ق��رب  ال�صحايا 
 .2001 اآذار    11 منذ  ع��ام  ك��ّل  ال��ع��ادة  ج��رت  مثلما 
تعلو  اأم��ل  ر�صائل  عليها  ورقّية  طائرات  ط��اّلب  واأطلق 
ال�صاحل بهدف  ُبنيت قرب  فوق حواجز جديدة كبرية 
ح�صبما  امل�صتقبل،  يف  مم��اث��ل��ة  ك��ارث��ة  ح�����ص��ول  جت��ن��ب 

اأظهرت �صور بّثها التلفزيون الياباين الر�صمي.
اإحياء  م��را���ص��م  ي�����ص��ارك يف  اأّل  ال��ب��ع�����س  ��ل  ُي��ف�����صّ ل��ك��ن 
�صاداو كون  الذكرى، لتجنب فتح جراحهم، كما يفعل 

الذي فقد �صقيقته وزوجها وابنهما يف الت�صونامي.
ويقول ال�صّياد الذي يبلغ من العمر 68 عاًما للتلفزيون 

“اأحاول عمًدا اأّل اأتذّكر هذا  الر�صمي “ان ايت�س كاي”، 
اأمكن«. قبل  ما  اأن�صاها  اأن  اأوّد  األيمة  اإنه ذكرى  اليوم. 
دايت�صي  فوكو�صيما  حمطة  الأم��واج  َغمرت  عاًما،   11
الت�صونامي  واأّدى  الهادئ.  للمحيط  املُتاخمة  النووية 
املحطة  يف  مفاعالت  ثالثة  ن��وى  تذويب  اإىل  ال�صخم 
من  كبرية  كميات  باإطالق  ت�صبب  ما  الطاقة،  لتوليد 
الإ�صعاع يف الهواء ا�صتقّرت على الأر�س ويف املاء وخلقت 
اأ�صواأ كارثة نووية مدنية منذ حادث ت�صرنوبيل النووي 

يف اأوكرانيا يف عام 1986.
ت�صريبات  اإىل  ف��وك��و���ص��ي��م��ا  يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ك��ارث��ة  اأّدت 
املناطق  �صكان  م��ن  الآلف  ع�صرات  اأج���ربت  اإ�صعاعية 
املجاورة على اإخالء منازلهم ب�صكل عاجل، ومنهم من 

هجر منزله ومل َيُعد.
وُمنع الدخول اإىل اأكرث من 1،650 كيلومرًتا مرّبعة 
م�صاحتها  م��ن   12% )ن��ح��و  فوكو�صيما  منطقة  م��ن 
و�صمحت  للكارثة.  الالحقة  الأ�صهر  خ��الل  الكاملة( 
املاأهولة  غري  املنطقة  بح�صر  املكّثف  التطهري  اأعمال 
مب�صاحة 337 كيلومرًتا مرّبعة من املنطقة )2،4% 
اإىل  نزحوا  الذين  معظم  وع��اد  الكاملة(.  امل�صاحة  من 
دي��اره��م. وم��ن��ذ ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر م��ن ه��ذا العام، 
ا�صتقبلت فوتابا، اآخر بلدة قريبة من املحطة وكانت ل 

تزال مقفرة، خم�صة من �صّكانها ال�صابقن.
كثرًيا  ا  منخف�صً ي��زال  ل  احلالين  ال�صكان  ع��دد  لكن 
كثريون  يخ�صى  اإذ  الكارثة  قبل  عليه  ك��ان  ملا  بالن�صبة 
األف   165 نحو  الإ�صعاعات. وهجر  العودة، خوًفا من 
مرغًما  ك��ان  م��ن  منهم  املنطقة،  يف  منازلهم  �صخ�س 
ومنهم من اختار بنف�صه القيام بذلك. وُت�صري ال�صلطات 
املحلية اليوم اإىل اأن 33365 منهم ما زالوا نازحن، 

%80 منهم يعي�صون خارج فوكو�صيما.
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دائرة القت�ضاد وال�ضياحة بدبي و »بي اآند اأو ماريناز» تتعاونان مع اأبرز ال�ضركاء خالل معر�س دبي الدويل للق�ارب

ملعب اجلولف وعلى املنتزه.
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ج���ان���ب معد 
للت�صوق والبيع والعر�س والرتفيه 
وي�����ص��م م���ول ب��ح��ج��م ع��امل��ي مقام 
العديد  وي�����ص��م  ه��ك��ت��ار   13 ع��ل��ى 
من الف�صاءات اخل�صراء واملجهزة 
بالكامل، ف�صال عن جانب ترفيهي 
على  ميتد  كورني�س  على  يحتوي 
ال�صفاف  ع���ل���ى  ك���ي���ل���وم���رتات   3
وي�صم  تون�س  لبحرية  ال�صمالية 
للتن�صيط  م��ع��دة  وا���ص��ع��ة  م��رك��ب��ات 

والرتفيه.

•• الفجر - تون�س

رئ��ي�����س جم��م��وع��ة بوخاطر  اأع��ل��ن 
الم�����ارات�����ي�����ة �����ص����الح ب���وخ���اط���ر، 
اخلمي�س، عن انتهاء ا�صغال التهيئة 
مكونات  اأح����د  “�صيدار”  مل��ق�����ص��م 
الريا�صية،  تون�س  مدينة  م�صروع 
وعن النطالق يف اجلزء الول من 
 73 يف  تتمثل  ق��ال  التي  البناءات 
فيال تطل على ملعب ال�صوجلان.    
ن���دوة �صحفية  ب��وخ��اط��ر يف  واك���د 
بح�صور  جمموعته  اأم�س  نظمتها 
للم�صروع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
عفيف البجاوي، عن البدء يف نف�س 
الوقت يف ا�صغال ملعب ال�صوجلان 
يف  الدولية  املعايري  اأح��دث  ح�صب 

هذا امليدان.

»مدينة جديدة 
باأمت معنى الكلمة«

وك�صف ان املجموعة “يف اخلطوات 

الدرا�صات  ل���ص��ت��ك��م��ال  الخ������رية 
التهيئة  مل����ث����ال  ط���ب���ق���ا  ال���ف���ن���ي���ة 
ملا  وطبقا   2019 ل�صنة  اجل��دي��د 
حم�صر  �صمن  عليه  م�����ص��ادق  ه��و 
واجلهات  املوافقات  جلنة  اجتماع 
والذي قال  الخرى ذات النظر”، 
التح�صينات  العديد من  ادخ��ل  انه 
امل�صروع ككل مع حر�س على  على 
كامال  للم�صروع  الريا�صي  املكون 
لتعهدات  اح���رتام���ا  ن��ق�����ص��ان  دون 
ح�صب  جم���م���وع���ت���ه  وال�����ت�����زام�����ات 
الدولة  م���ع  ال���ص��ت��ث��م��ار  ات��ف��اق��ي��ة 

التون�صية.
هدفهم  اإن  بوخاطر،  �صالح  وق��ال 
مدينة  جعل  هو  والأ�صا�صي  الأول 
جديدة  مدينة  الريا�صية  تون�س 
باأمّت معنى الكلمة، مدينة تنخرط 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
العمار  م��ق��اي��ي�����س  ع��ل��ى  وت��ن��ب��ن��ي 
البيئة  يراعي  ال��ذي  اليكولوجي 

ويحرتم �صوابط املحيط ال�صليم.

بتون�س عفيف البجاوي، موؤكدا ان 
اول  م�صوؤول  اختيار جمموعته  يف 
ال���ب���ج���اوي وخربته  ك���ف���اءة  مب��ث��ل 
دليل  خ��ري  و�صمعته  وم�صداقيته 
الجناز  على  املجموعة  ع��زم  على 
ب��ال�����ص��رع��ة ال��ق�����ص��وى، م��ع��رب��ا عن 
ال�صخ�صية  ه���ذه  ق���درة  يف  “ثقته 
ال��رف��ي��ع��ة امل�����ص��ت��وى ع��ل��ى الجن���از 
امل���ت���ق���ن وال���������ص����ري����ع لح������د اأك�����رب 

م�صاريع تون�س املعا�صرة ».
واعترب بوخاطر ان امل�صروع يحمل 
ام����ال ك��ب��رية مل��ا مي��ث��ل م��ن فر�س 
له  ���ص��ي��ك��ون  ومل���ا  اللف،  لت�صغيل 
يف  الج��ن��ب��ي  لال�صتثمار  دف���ع  م��ن 

تون�س. 

تفا�سيل امل�سروع
م������ن ج����ه����ت����ه، اأع������ل������ن ال���رئ���ي�������س 
جمموعة  ل�����ف�����رع  ال����ت����ن����ف����ي����ذي، 
عفيف  الم���ارات���ي���ة،  “بوخاطر” 
م�صروع  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ن  ب����ج����اوي، 

من  الدعم  تلقوا  اأنهم  اىل  واأ���ص��ار 
اأن  م��ع��ت��ربا  التون�صية،  ال�صلطات 
امل�صروع  �صيعطيها  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة 
اه���ت���م���ام كبار  ���ص��ي��ج��ل��ب  ل��ت��ون�����س 
و�صيحثهم  الدولين  امل�صتثمرين 
امل�صروع  ه���ذا  يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى 

ال�صخم على حد قوله.
�صعادته  ع����ن  ب���وخ���اط���ر  واأع��������رب 
بتواجده بتون�س، موؤكدا ان وجوده 
جمموعة  ع���زم  ع��ن  للتعبري  ج���اء 
ال�����ت�����ي مي���ث���ل���ه���ا على  ب����وخ����اط����ر 
ال�صتمرار يف تنفيذ م�صروع مدينة 
حثيثة  بخطوات  الريا�صية  تون�س 
واحرتامها  جم��ددا  مدرو�صة  لكن 
اتفاقية  ون���������س  ل�������روح  ال���ك���ام���ل 

ال�صتثمار مع الدولة التون�صية. 
بال�صكر  ب����وخ����اط����ر  ت����وج����ه  ك���م���ا 
تون�س  ول�صفراء  للدولة  اجل��زي��ل 
ب��الإم��ارات على م��ا ق��دم��وا لإمتام 
هذا امل�صروع، منّوها بخ�صال املدير 
التنفيذي مل�صروع املدينة الريا�صية 

العوا�صم العاملية الراقية على حد 
تعبريه.

�صيجمع  امل�������ص���روع  ب�����اأن  واأ�����ص����اف 
البيئي  وال����وع����ي  ال��ت��ج��دي��د  ب���ن 
اجلانب  منها  جوانب  ع��دة  وي�صم 
ال����ري����ا�����ص����ي، ح����ي����ث ����ص���ي�������ص���م 4 
وال�صباحة  القدم  لكرة  اأكادمييات 
املعايري  وال��ت��ن�����س واجل��ول��ف وف���ق 
العاملية بال�صراكة مع اأكرب النوادي 

الأوروبية واأ�صهرها.
فتتكون  ال�����ص��ي��اح��ي  اجل���ان���ب  ام����ا 
املدينة من 6 فنادق فاخرة وملعب 

ج��ول��ف ي��ت��ك��ون م��ن 9 ح��ف��ر ميتد 
بت�صميم  53 هكتارا  على م�صاحة 
ال�صهري  امل���ع���م���اري  امل��ه��ن��د���س  م���ن 
بيرت هارادين والتعاون مع جمعية 
الإجنليزية،  اجلولف للمحرتفن 
ي�صمح  �صا�صع  منتزه  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
م�صارات  فيه  �صيكون  هكتارا   20
للم�صي واجلري والف�صحة وعديد 
والرتفيهية،  التن�صيطية  النقاط 
من  ف�صيكون  ال�صكني  اجلانب  اما 
ال�صفاف  على  مفتوح  عاملي  ط��راز 
وعلى  ت��ون�����س  ل��ب��ح��رية  ال�صمالية 

والذي  بتون�س  الريا�صية  املدينة 
هكتارا   250 ق���راب���ة  ع��ل��ى  مي��ت��د 
لبحرية  ال�صمالية  ال�صفاف  على 

تون�س. 
الندوة  هام�س  على  بجاوي  واأ�صار 
امل�صروع  كلفة  اأن  اىل  ال�صحفية، 
و�صتنجز  دولر  م��ل��ي��ار   5 ب���  ت��ق��در 
�صنة   12 اأو   10 ام����ت����داد  ع���ل���ى 

بح�صب تقديره.
�صيكون  امل�������ص���روع  ه����ذا  اأّن  وب�����ّن 
و�صيقدم  املقايي�س،  بكل  ا�صتثنائيا 
لتون�س رونقا معماريا يقربها من 

رئي�س جمموعة بوخاطر يوؤكد:

قريبا انطالق اإجناز م�ضروع مدينة جديدة بت�ن�س
م�سروع ا�ستثنائي مبعايري دولية �سيقدم لتون�س رونقا معماريا يقربها من العوا�سم العاملية 

الإقليمية  للمياه  البحرية  التحتية  البنية  وتطوير  لدعم  املبذولة  اجلهود 
اإىل دور ال�صلطة يف حتديد ودرا�صة م�صار امل�صتقبل امل�صتدام  بالإمارة ..لفتاً 
للقطاع البحري يف اإمارة دبي من خالل الرتكيز على اأهداف دولة الإمارات 
واحلفاظ على مكانة دبي كوجهة عاملية رائدة لالأن�صطة الرتفيهية البحرية 
وواحدة من العوا�صم البحرية الأكرث تطوراً وتناف�صية على م�صتوى العامل. 
وقال ع�صام كاظم املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للت�صويق ال�صياحي والتجاري: 
“توا�صل دبي يف الوقت الذي ي�صهد فيه العامل اخلروج من تداعيات جائحة 
كوفيد-19 وعودة الثقة لل�صفر جمدداً تركيزها على ال�صتفادة من فر�س 
�صيما  ل  القطاعات  خمتلف  يف  النمو  وت���رية  ت�صرع  ال��ت��ي  امل�صتدامة  النمو 
الرحالت البحرية واليخوت الفاخرة التي تعد واحدة من اأ�صرع القطاعات 
منواً يف قطاع ال�صياحة ..وي�صلط معر�س دبي الدويل للقوارب ال�صوء على 
التحتية  البنية  عن  ف�صاًل  املجال  هذا  يف  دبي  توفرها  التي  العرو�س  تنوع 

..ونعترب اأنف�صنا م�صاهًما رئي�ًصا يف هذا القطاع فمرا�صينا تعد من بن اأف�صل 
املرا�صي البحرية لليخوت يف منطقة ال�صرق الأو�صط ومنتلك نحو 1،200 
مر�ًصى مائيا وقرابة 600 مر�ًصى جافا للقوارب مع القدرة على ا�صتيعاب ما 
يزيد على 60 يخًتا فاخًرا باأحجام خمتلفة مما يو�صح حجم القطاع الهائل 
لت�صتمر  الفعاليات  تنظيم مثل هذه  اأهمية  ال�صوء على  وي�صلط  الإم��ارة  يف 
البحرية  والفعاليات  باليخوت  يتعلق  فيما  ال�صدارة  مراكز  احتالل  يف  دبي 

والرتقاء بها اإىل م�صتويات اأعلى«.
واأ�صاف م�صطفى: “ُتعترب �صناعة اليخوت اإحدى اأهم ال�صناعات امل�صاهمة 
نبذل  ال�صياحة، فنحن  تعزيز حركة  البارز يف  لدورها  الوطني  القت�صاد  يف 
تطوير  اأج��ل  م��ن  ع��دي��دة  ا�صتثمارات  وخ�ص�صنا  �صنوات  منذ  كبرية  ج��ه��وًدا 
بنيتنا التحتية للقوارب واليخوت ل�صتقطاب املزيد من الزوار ال�صائحن اإىل 

الدولة وتعزيز القت�صاد الوطني .

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة القت�صاد وال�صياحة بدبي و”بي اآند اأو ماريناز” التابعة ملجموعة 
“دي بي ورلد” بالتعاون مع كل من �صلطة مدينة دبي املالحية ومرفاأ دبي 
و”برجي�س لليخوت” و”كامرب نيكول�صون” عن م�صاركتهم يف معر�س دبي 
الدويل للقوارب يف ن�صخته الثامنة والع�صرين. و�صيعيد هذا احلدث الأكرب 
من نوعه على م�صتوى ال�صرق الأو�صط توحيد املهتمن ب�صناعة القوارب يف 
املنطقة �صمن من�صة واحدة ليجمعهم باأكرث من 400 عالمة جتارية من 

كبار �صركات اليخوت والقوارب والو�صائل البحرية.
ل�صلطة  التنفيذي  املدير  مكتوم  اآل  بن خليفة  اأحمد  بن  �صعيد  ال�صيخ  واأك��د 
القطاع  مكانة  على  احل��ف��اظ  يف  ال�صلطة  دور  اأهمية  املالحية  دب��ي  مدينة 
اإىل  ..م�صرياً  والعاملية  املحلية  املحافل  و�صط  بها  والرتقاء  دبي  البحري يف 

عاملية امل�صتوى مبا فيها من مرافق بحرية رائدة وخدمات وت�صهيالت متميزة 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  وهو ما ين�صجم مع 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لتكون دبي 
اأف�صل وجهة يف العامل للعي�س والعمل والزيارة ..ونحن بدورنا نحر�س على 
موا�صلة التعاون مع ال�صركاء وخمتلف الأطراف املعنية على امل�صتوى املحلي 
والإقليمي والدويل لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عاملًيا لل�صياحة البحرية، 

وحمطة رئي�صة لليخوت الفاخرة«.
اأو  اأن��د  “بي  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  م�صطفى  حمزة  ق��ال  جهته  م��ن 
“مت ت�صنيف دبي كواحدة من بن اأف�صل 10 عوا�صم بحرية على  ماريناز”: 
اإىل ما يزيد على  رائ��ًدا لليخوت تت�صع  15 مر�صى  اإذ ت�صم  العامل  م�صتوى 
3،000 قارب ..وُتعد الفعاليات البحرية، مثل معر�س دبي الدويل للقوارب 
الإمارات  دول��ة  البحري يف  الرتفيه  لنمو �صناعة  املحفزة  العوامل  اأه��م  من 

مركز دبي لل�ضلع املتعددة يختتم حملته الرتويجية الدولية يف ا�ضطنب�ل 

من�ضة »اأطلب« تطلق حل�ل رقمية متط�رة لدعم اأعمال قطاع ال�ضحن اجل�ي

الأع��م��ال وال�����ص��رك��ات يف دب��ي اأمام 
منوهة  الرتكي.  الأعمال  جمتمع 
غرفة  مع  التجارية  املحادثات  ان 
جتارة اإ�صطنبول ورابطة ال�صناعة 
والأعمال الرتكية وكذلك جمعية 
م�����ص��ّدري اإ���ص��ط��ن��ب��ول رك����زت على 
جمالت التعاون امل�صتقبلي يف عدة 
امل�صرتك  ال��ع��م��ل  وف��ر���س  حم����اور 
بن تركيا ودبي ومركز دبي لل�صلع 

املتعددة«.

التميمي  و�صركة  الرتكي  الأعمال 
جمعية  م���ق���ر  يف  ل���ال����ص���ت�������ص���ارات 
امل�����ص��ّدري��ن الأت�������راك ال��ت��ي متثل 
اأك����رث م���ن 100 األ����ف م�����ص��در يف 
27 قطاعا واجتمع ما يقرب من 
كيفية  على  للتعرف  �صركة   200

اإن�صاء الأعمال التجارية يف دبي.
لل�صلع  دب�����ي  م���رك���ز  اأج�������رى  ك���م���ا 
امل�����ت�����ع�����ددة حم�������ادث�������ات جت����اري����ة 
ل�صتك�صاف �صبل التعاون امل�صرتك 

وغريهم من الأطراف املعنية.
ومن جانبها اأكدت فاطمة نيلغون 
اإم������ريم رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���م���ال 
الرتكي يف دبي والإمارات ال�صمالية 
اأهمية التعاون مع مركز دبي لل�صلع 
امل��ت��ع��ددة يف ا���ص��ت�����ص��اف��ة اجل���ولت 
ال����رتوي����ج����ي����ة ع�����رب اإ����ص���ط���ن���ب���ول 
العالقات  ت��و���ص��ي��ع  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
والرتويج  البلدين  ب��ن  الثنائية 
اإن�صاء  فر�س  وا�صتعرا�س  للمركز 

اإ�صطنبول  يف  امل����ع����ادن  م�������ص���دري 
ال����ذي ي��ع��م��ل حت��ت اإ����ص���راف وزارة 
ال��ت��ج��ارة ال��رتك��ي��ة وي�����ص��رف على 
مبجموع  الرتكية  ال�صلع  �صادرات 

يبلغ 87 مليار دولر اأمريكي.
وام������ت������دت حم������ادث������ات ال����ت����ع����اون 
مع  اج��ت��م��اع��ات  لت�صمل  امل�����ص��رتك 
املن�صوجات  م�������ص���دري  ج��م��ع��ي��ة 
 ITK?B باإ�صطنبول   واملالب�س 
اإ�صطنبول  م�������ص���دري  وج��م��ع��ي��ة 

م���ع راب���ط���ة ال�����ص��ن��اع��ة والأع���م���ال 
اأع�صاوؤها  ي�صهم  وال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة 
التجارة  حجم  م��ن  باملائه   80 يف 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اخل��ارج��ي��ة لرتكيا 
غ��رف��ة جت����ارة اإ���ص��ط��ن��ب��ول اإح����دى 
العامل  يف  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  اأك�����رب 
األف   350 من  اأك��رث  ت�صم  والتي 

ع�صو.
جتارية  حمادثات  املركز  عقد  كما 
احتاد  م��ع  وال��ت��ج��ارة  ال�صلع  ح���ول 

لتكرمي اأف�سل وكالت ترويج ال�ستثمار ومناذج الأعمال املبتكرة 

اإطالق ج�ائز ال�ضتثمار وال�ضركات 
النا�ضئة مبلتقى ال�ضتثمار ال�ضن�ي 2022

اإذ  ال��دع��م،  ك��ام��ل  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�����ص��اري��ع  النا�صئة 
انها تلعب دوراً هاماً يف النمو والتطور وتعزيز القت�صادات 
اأداة  ال�صنوي  ال�صتثمار  ملتقى  ويوفر  العامل.  يف  الوطنية 
هامة لل�صركات النا�صئة لتلقي الدعم من جمتمع ال�صتثمار 

العاملي باأف�صل واأي�صر الطرق«. 
وفرة  م��ن  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  �صت�صتفيد  ذل��ك  ج��ان��ب  واإىل 
ال��ف��ر���س ح��ي��ث ي��ت��م دع���م ملتقى ال���ص��ت��ث��م��ار ال�����ص��ن��وي من 
واملناطق  احلكومية  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات  م��ن  ال��ع��دي��د  قبل 
القت�صادية اخلا�صة، ومزودي حلول املدن الذكية، واأ�صحاب 
املوؤ�ص�صات  م��ن  وال��ع��دي��د  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  الأم������وال،  روؤو������س 
من  م�صاركن  ال�صنوي  ال�صتثمار  ملتقى  ي�صم  كما  املالية. 
امل�صوؤولين احلكومين وال�صتثمار اخلا�س واأ�صحاب روؤو�س 
الأموال ورجال و�صيدات اأعمال بارزين يرغبون يف ا�صتك�صاف 
م�صاريع و�صراكات جتارية جديدة.  وميّثل حمور ال�صركات 
النا�صئة يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2022 من�صة حيوية 
اأعمالها وزيادة راأ�س املال الأويل يف املراحل املبكرة  لإطالق 

بعر�س اأعلى  اأرباح الأعمال وفر�س النمو.
وعلى �صعيد ال�صتثمارات، تاأتي وكالت ترويج ال�صتثمار يف 
طليعة املوؤ�ص�صات التي ت�صارك يف امللتقى للرتويج ل�صتثماراتها 
ولعب دور حيوي يف تقدمي ال�صت�صارات للحكومات والقطاع 
اخل���ا����س ب�����ص��اأن الآف������اق وال���ف���ر����س ال���ق���ادم���ة. وك���ج���زء من 
اأن�صطته، �صوف ي�صكت�صف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي م�صرية 
ال�صتثمارات واآفاق منوه وم�صتقبل وواقع ترويج ال�صتثمار. 
كما �صيمكِّن امللتقى امل�صتثمرين يف ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر 
من النخراط يف تنويع اأ�صول حوافظهم، مما �صي�صاعدهم 

يف حتقيق عوائد ا�صتثمارية اأعلى. 

�صعيد  ه��الل  و�صعادة  دب��ي؛   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
املري، املدير العام لدائرة دبي لالقت�صاد وال�صياحة واملدير 
�صتقدم  ..بينما  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ل�صلطة  العام 
روؤيتها  اإيكونومك�س،  بلومربغ  رئي�صة  ف��الن��درز،  �صتيفاين 
ال�  ال�صنوات  خ��الل  الإم����ارات  دول��ة  النمو يف  توقعات  ح��ول 
جمالت  ع��ن  ممثلن  املنتدى  ي�صت�صيف  كما  املقبلة.   15
الأعمال والأبحاث من جمموعة اأدنوك، وجمموعة الحتاد 
بيرت�صون لالقت�صاد  �صاك�س، ومعهد  للطريان، وغولدمان 
العاملي، و�صركة �صنام، وبنك �صتاندرد ت�صارترد، و�صركة ثيل 

كابيتال.

•• دبي - الفجر:

ال�صناعات  دع���م  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  تلعب 
يف  كبري  ب�صكل  وت�صاهم  املبتكرة،  الأفكار  وتقدمي  اجلديدة 
املتوقع  وم��ن  التوظيف.  فر�س  وخلق  القت�صادية  التنمية 
حيث   2030 بحلول  عاملياً  النا�صئة  ال�صركات  ع��دد  ارتفاع 
وي�صهد  عمل.  فر�صة  مليون   600 م��ن  اأك��رث  �صتّولد  اأن��ه��ا 
الذي يقام مببادرة من   ،2022 ال�صنوي  ملتقى ال�صتثمار 
وزارة القت�صاد الماراتية يف الفرتة من 29 اإىل 31 مار�س 
اجلاري يف دبي، اإطالق جوائز ال�صتثمار اخلا�س وال�صركات 
وتاأتي  الكبري.  احل��دث  فعاليات  �صمن  تقدم  التي  النا�صئة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت�صتهدف  وق��ت  يف  امللتقى  اأع��م��ال 
1.4 تريليون درهم  املتحدة م�صاعفة حجم اقت�صادها من 

حالياً اإىل 3 تريليونات درهم بحلول العام 2030. 
ملتقى  يف  النا�صئة  وال�����ص��رك��ات  ال���ص��ت��ث��م��ار  ج��وائ��ز  وت��ع��ت��رب 
ال�صتثمار ال�صنوي ميزة اإ�صافية رائعة للملتقى الذي اأ�صبح 
اأك���رب وكالت  م��ن  بتقدير كبري  الأع����وام يحظى  م���رور  م��ع 
امل�صاريع  اأف�����ص��ل  ي�صتعر�س  اأن���ه  ح��ي��ث  ال���ص��ت��ث��م��ار،  ت��روي��ج 
ال�صتثمارية خالل العام. و�صيتم تكرمي ال�صركات النا�صئة يف 
ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي لهذا العام لنماذج الأعمال املبتكرة 
ذلك   ويعد  �صركاتهم.  يف  للتكنولوجيا  الذكية  والتطبيقات 
فر�صة هامة لل�صركات النا�صئة الفائزة التي �صيتم متييزها 
والتعرف عليها ب�صكل اأكرب من قبل امل�صتثمرين العاملين يف 

ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي. 
من جهته، قال داوود ال�صيزاوي، رئي�س اللجنة املنظمة مللتقى 
ال�صركات  منح  ال�����ص��روري  م��ن  “بات  ال�صنوي:  ال�صتثمار 

•• دبي - وام:

املال  راأ����س  لأ���ص��واق  الإم����ارات  بلومربغ  منتدى  ي�صت�صيف 
2022 ع��ددا م��ن ق��ادة الأع��م��ال وامل�����ص��وؤول��ن احلكومين 
امل��ح��ل��ي��ن وال���دول���ي���ن يف دب����ي ي����وم 17 م���ار����س اجل�����اري، 
الإمارات،  بدولة  القت�صادي  النمو  توقعات  ملناق�صة  وذل��ك 
العامة  الكتتابات  جم��ال  ي�صهده  ال��ذي  الكبري  والزده����ار 
قائمة  وت�صم  النبعاثات.  خف�س  نحو  والطريق  الأول��ي��ة، 
املتحدثن من حكومة دول��ة الإم���ارات كاًل من معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل 

 150 من  اأك��رث  ح�صور  لال�صت�صارات  التميمي  و�صركة  الرتكي 
الدويل  ال�صعيد  على  اأعمالها  تو�صيع  اإىل  تتطلع  تركية  �صركة 

وا�صتك�صاف �صبل تاأ�صي�س ال�صركات يف دبي.
وقال اأحمد بن �صليم الرئي�س التنفيذي الأول املدير والتنفيذي 
الإمارات  التجارة بن  اأن جتاوز حجم  املتعددة  لل�صلع  دبي  ملركز 
وتركيا 26.4 مليار درهم اإماراتي /7.2 مليار دولر اأمريكي/ 
خالل الن�صف الأول من عام 2021 ، تعك�س الفعاليات التجارية 
مركز  ال��ت��زام  لإ�صطنبول  زيارتنا  خ��الل  عقدت  التي  واحل���وارات 
دبي لل�صلع املتعددة يف دفع عجلة التجارة يف الإم��ارة وا�صتقطاب 
�صركات جديدة اإليها. ومع تو�صع العالقات بن الإمارات وتركيا 
وت��وط��ي��ده��ا ب��را وب��ح��را مب��ا يف ذل��ك امل��م��ر ال���ربي ال��ت��ج��اري بن 
البلدين نتوقع حدوث تقدم كبري على م�صتوى الربط الإقليمي 
مبا ينتج عنه تطور يف الإمكانات التجارية الهائلة بن الطرفن 
اأق����ل. واأق��ي��م��ت اجل��ول��ة الرتويجية  ب�����ص��رع��ة م��ت��زاي��دة وت��ك��ل��ف��ة 
جمل�س  م��ع  بال�صراكة  اأي�صا  امل��ت��ع��ددة  لل�صلع  دب��ي  ملركز  الثانية 

•• دبي -وام:

اختتم مركز دبي لل�صلع املتعددة �صل�صلة من اجلولت الرتويجية 
واجلل�صات النقا�صية التجارية الدولية �صمن حملته الرتويجية 
الرتكية  العا�صمة  وذل��ك يف  التجارة”  اأج��ل  “ُوجد من  الدولية 

اإ�صطنبول.
لل�صلع  دب��ي  م��رك��ز  عقدها  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ات  الفعاليات  ت��اأت��ي 
امل��ت��ع��ددة يف ا���ص��ط��ن��ب��ول ع��ق��ب ت��وق��ي��ع 13 ات��ف��اق��ي��ة جت��اري��ة بن 
ج��م��ه��وري��ة ت��رك��ي��ا ودول����ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف فرباير 
والنقل  التجارة  مثل  جم��الت  يف  التعاون  تعزيز  بهدف   2022

والطاقة والتكنولوجيا والت�صالت.
و�صلطت اجلولة الرتويجية ال�صوء على اجلاذبية التجارية لدبي 
املتعددة  لل�صلع  دبي  مركز  بن  املمكنة  التوا�صل  ج�صور  وناق�صت 
الطرفن.  ب��ن  ال��ت��ج��ارة  واأث��ره��ا على تعزيز  ال��رتك��ي��ة  وال�����ص��وق 
الأعمال  جمل�س  م��ع  بال�صراكة  اأقيمت  التي  الفعالية  و�صهدت 

لهذه الأن�صطة القت�صادية. وت�صهم احللول الرقمية اجلديدة 
التي مت تطويرها بالتعاون الوثيق مع عدد من ال�صركاء مثل 
الحتاد  و�صركة  لل�صحن،  الحت��اد  و�صركة  اأبوظبي،  م��ط��ارات 
خلدمات املطار يف تب�صيط عمليات ال�صحن اجلوي عرب جميع 

مطارات اإمارة اأبوظبي، البالغ عددها خم�صة مطارات.
املتقدمة  املن�صة  تقدمها  التي  املتميزة  ال��ق��درات  جانب  واإىل 
وتب�صيط  رقمنة  يف  /اأطلب/  اللوج�صتية  واخلدمات  للتجارة 
اأ�صحاب  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  مب��ا  اجل���وي  ال�صحن  عمليات 
اجلديدة  احل��ل��ول  ف��اإن  ���ص��واء،  ح��د  على  واملتعاملن  العالقة 
تقدم م�صتويات معززة من كفاءة الأعمال مبا يف ذلك تخفي�س 
اأوقات النتظار بن�صبة %80، وحت�صن معدلت الوقت الالزم 
املنظومة،  العمليات اجلمركية يف هذه  تكامل  للتو�صيل عرب 
املالئمة  القنوات  وتوفري  ال�صحنات،  تعقب  م�صتويات  وتعزيز 
بعمليات  الرت��ق��اء  ع��ن  ف�صاًل  الإل���ك���رتوين،  ال��دف��ع  لعمليات 
ت��وظ��ي��ف م���راف���ق ال��ت��خ��زي��ن م���ن خ���الل ت��وف��ري ن��ظ��ام رقمي 
ن��ورة الظاهري،  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��ارت  امل��واع��ي��د.  متطور حلجز 
رئي�س القطاع الرقمي – جمموعة موانئ اأبوظبي، والرئي�س 
اأن اإمتام دمج حلول دعم قطاع  اإىل  التنفيذي لبوابة املقطع، 

واخلدمات  للتجارة  املتقدمة  املن�صة  �صمن  اجل��وي  ال�صحن 
طريق  ع��ل��ى  رئي�صية  حم��ط��ة  ي�صكل  “اأطلب”  اللوج�صتية 

ت�صريع رقمنة التجارة واخلدمات اللوج�صتية يف املنطقة.
روؤية  وخدماتنا  ملن�صاتنا  امل�صتمر  التطوير  “يج�صد  وقالت: 
وطنية  لوج�صتية  خدمات  منظومة  بناء  يف  الر�صيدة  القيادة 
متكاملة تعزز مكانة اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة 
باإمكانات  يتمتع  رائ��داً  واقت�صادياً  ولوج�صتياً  جتارياً  مركزاً 
رقمية هائلة تتيح له تلبية الحتياجات احلالية وامل�صتقبلية، 
حيث توؤدي من�صة “اأطلب” العديد املهام التي تعزز م�صتويات 
يف  وت�صهم  القيمة،  �صل�صلة  ام��ت��داد  على  وال�صفافية  الو�صوح 
متكن اأ�صحاب العالقة من حتقيق اأف�صل م�صتويات الكفاءة 
من  انطالقاً  اجل��وي  ال�صحن  بعمليات  املرتبطة  اأعمالهم  يف 
اإم�����ارة اأب���وظ���ب���ي«. وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ح�����ص��ن م��ك��ي، املدير 
دائرة  التجارة،  وت�صهيل  اللوج�صتي  الدعم  لقطاع  التنفيذي 
التنمية القت�صادية – اأبوظبي: “تعد هذه اخلطوة الأحدث 
اإجن��ازاً مهماً يف  “اأطلب”  يف م�صرية التطوير امل�صتمر ملن�صة 
�صياق التقدم امل�صتمر الذي حتققه اإمارة اأبوظبي على طريق 

التحول اإىل مركز عاملي للتجارة واخلدمات اللوج�صتية«.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت بوابة املقطع، الذراع الرقمية ملجموعة موانئ اأبوظبي 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  للتجارة  املتقدمة  املن�صة  تزويد  عن 
قطاع  اأع���م���ال  اإث�����راء  اإىل  ت��ه��دف  رق��م��ي��ة  ب��ح��ل��ول  “اأطلب” 
ال�صحن اجلوي ودعمها وذلك يف اإطار جهودها لت�صريع تبني 
احللول الرقمية �صمن قطاع التجارة واخلدمات اللوج�صتية 
اأب��وظ��ب��ي، وم��وا���ص��ل��ة ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات واحللول  اإم�����ارة  يف 
للتجارة  املتقدمة  املن�صة  تد�صن  مت  املن�صة.  توفرها  ال��ت��ي 
ال�صيخ خالد  �صمو  قبل  من  “اأطلب”  اللوج�صتية  واخلدمات 
بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�صو املجل�س التنفيذي لإمارة 
من  مايو  �صهر  يف  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي 
وجرى  املنطقة،  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  وتعترب   2020 ع��ام 
دائرة  اإ���ص��راف  حت��ت  املقطع  ب��واب��ة  �صركة  قبل  م��ن  تطويرها 
اإىل توحيد عمليات  – اأبوظبي، وتهدف  التنمية القت�صادية 
قطاع التجارة واخلدمات اللوج�صتية وت�صهيلها بالإ�صافة اإىل 
عمل  ومنظومة  والربية  واجلوية  البحرية  القطاعات  رب��ط 
املنظمة  الهيئات  جميع  مع  والقت�صادية  ال�صناعية  املناطق 

منتدى بل�مربغ الإمارات لأ�ض�اق راأ�س
 املال 2022 ينطلق يف 17 مار�س بدبي
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املال والأعمال

اأملانيا: القي�د على ال�ضادرات الغذائية لي�ضت احلل لرتفاع الأ�ضعار 
احليوية  الغذائية  الإم����دادات  اإب��ق��اء  اإىل  ت�صعى  التي  املنتجة 
لوزراء  اجتماع  اأوزدم���ري يتحدث قبل  وك��ان  داخ��ل ح��دوده��ا. 
ت�صت�صيفه  ال��ذي  الكربى  ال�صبع  ال��دول  الزراعة يف جمموعة 
اأملانيا اليوم اجلمعة ملناق�صة تداعيات ال�صراع يف اأوكرانيا على 
رئا�صة جمموعة  اأملانيا حاليا  وتتوىل  العاملي.  الغذائي  الأمن 
ال�صبع. وقال اأوزدمري “يجب اأن نتاأكد من اأن احلبوب املتوفرة 

متوفرة ب�صكل عادل وباأ�صعار معقولة«.
ارتفاع  م��ن  ال��ع��امل  م�صتوى  على  احل��ب��وب  م�صتوردو  وت�صرر 
اأوكرانيا  م���ن  ل��ل�����ص��ادرات  امل��ف��اج��ئ  ال��ت��وق��ف  ب��ع��د  الأ����ص���ع���ار 
ال�صراع  اأعقاب  الرو�صية يف  الإم��دادات  احلاد يف  والنخفا�س 

الذي ت�صبب يف اإغالق املوانئ.

•• هامبورج-رويرتز

ق��ال وزي��ر ال��زراع��ة الأمل���اين جيم اأوزدم����ري اإن اأ���ص��واق الغذاء 
ال�صادرات  على  ق��ي��ود  دون  مفتوحة  تظل  اأن  يجب  العاملية 
ت�صبب  اأن  ب��ع��د  خ��ا���ص��ة  ال��ف��ق��رية  ل��ل��دول  الإم������دادات  ل�صمان 

ال�صراع يف اأوكرانيا يف رفع الأ�صعار و�صح الإمدادات.
اأن  “يجب  اأوزدم��ري ملحطة تلفزيون زد.دي.اإف الأملانية  وقال 

تظل الأ�صواق مفتوحة«.
الرو�صي  الغزو  فجرها  التي  العاملية،  الغذاء  اأزم��ة  وت�صاعدت 
املواد  ت�صدير  على  قيود  فر�س  مع  الأ�صبوع  ه��ذا  لأوك��ران��ي��ا، 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن ج��ان��ب جم��م��وع��ة م��ت��زاي��دة م��ن ك��ب��ار البلدان 

وقفزت اأ�صعار القمح اإىل اأعلى م�صتوياتها يف 14 عاما. وتوفر 
30 باملئة من �صادرات القمح  رو�صيا واأوكرانيا ما يقرب من 

العاملية وهما اأي�صا من كبار ُم�صدري زيوت الطعام.
واأب�����دى اأوزدم�����ري ق��ل��ق��ه ب�����ص��اأن ت��اأث��ري ارت���ف���اع الأ���ص��ع��ار وقلة 
العامل مبا يف ذلك تعطل �صحنات  اأفقر دول  الإم���دادات على 
امل�صاعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العاملي وهو 

منظمة م�صاعدات اإن�صانية تابعة لالأمم املتحدة.
الإم����دادات  ال���دول على  م��ن  العديد  “تعتمد  اأوزدم����ري  وق���ال 
العاملي  الأغ��ذي��ة  لربنامج  بالن�صبة  واأوك��ران��ي��ا...  رو�صيا  م��ن 
فالأمر اأكرث خطورة اإذ ياأتي 50 باملئة )من الإم��دادات( من 

البلدين«.

احتفاًل بيوم املراأة العاملي

مدينة دبي لالإنرتنت ت�ضت�ضيف القيادات الن�ضائية يف جمال التكن�ل�جيا

خالل ندوة اإلكرتونية افرتا�سية نظمتها �سبكة الغرفة لال�ستدامة 

غرفة جتارة دبي ت�ضتعر�س مع القطاع اخلا�س حل�ل اإعادة التدوير يف الإمارة

�ضندوق النقد: حرب اأوكرانيا �ضتخف�س ت�قعات النم� العاملي

قمة املعرفة تناق�س يف ي�مها الثاين تنمية اقت�ضاد املعرفة ومكافحة الفقر 

لالقت�صاد  م��ف��اج��ئ  ان��ك��م��ا���س  يف  ت�����ص��ب��ب��ت  لأوك���ران���ي���ا 
الرو�صي، واإن الدولة �صتواجه ركوداً عميقاً هذا العام”، 
يعد  مل  ديونها  �صداد  عن  رو�صيا  “تخلف  اأن  واأ�صافت 

يعترب م�صتبعداً«.
بخ�صو�س  تف�صيلية  توقعات  اأي  غورغييفا  تذكر  ومل 
ي�صدر  اأن  املنتظر  وم��ن  ال��ع��امل��ي،  القت�صاد  اأو  رو���ص��ي��ا 
���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ت��ق��ري��ره ل��ت��وق��ع��ات القت�صاد 

العاملي يف منت�صف اأبريل)ني�صان( املقبل.
)�صي.اإن.بي.�صي(،  �صبكة  م��ع  منف�صلة  مقابلة  ويف 
اأن يظل  “ال�صندوق ما زال يتوقع  اإن  قالت غورغييفا 
احلرب  م��دة  لكن  اإيجابي،  م�صار  يف  العاملي  القت�صاد 
�صتلعب دوراً �صديد الأهمية يف حتديد النمو وم�صتقبل 

التعاون متعدد الأطراف«.
متويل  على  النقد  ل�صندوق  التنفيذي  املكتب  وواف��ق 
طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولر مل�صاعدتها يف 
تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومواجهة التداعيات 

القت�صادية للغزو الرو�صي.

•• عوا�صم-وكاالت

قالت املديرة العامة ل�صندوق النقد الدويل كري�صتالينا 
الهائلة  والعقوبات  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل��رب  اإن  غورغييفا 
على رو�صيا ت�صببت يف انكما�س التجارة العاملية ورفعت 
اأ�صعار الغذاء والطاقة، و�صتجرب ال�صندوق على  ب�صدة 

خف�س توقعاته للنمو العاملي ال�صهر املقبل.
القت�صادية  ت��وق��ع��ات��ه  ب��ال��ف��ع��ل  ال�����ص��ن��دوق  وخ��ف�����س 
اإجماًل  العاملي  والقت�صاد  وال�صن  املتحدة  للوليات 
خماطر  اإىل  م�صرياً  املا�صي،  الثاين(  يناير)كانون  يف 
الت�صخم  وزي�������ادة  كوفيد-19  ب��ج��ائ��ح��ة  م��رت��ب��ط��ة 
النقدية  ال�صيا�صة  وت�صديد  الإم�����دادات  وا���ص��ط��راب��ات 

الأمريكية.
ويف ذلك الوقت، توقع اأن ي�صجل منو القت�صاد العاملي 

%4.4 هذا العام بانخفا�س 0.5 نقطة مئوية.
مل  التي  “العقوبات  اإن  لل�صحفين  غورغييفا  وقالت 
غزوها  ب�صبب  رو�صيا  على  املفرو�صة  مثيل  لها  ي�صبق 

•• دبي-الفجر: 

املركز  لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  تنظم 
املنطقة،  يف  ال���رائ���د  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
املراأة  ي��وم  مبنا�صبة  ح��واري��ة  جل�صة 
ال�صوء  خاللها  من  ت�صّلط  العاملي، 
البارزة  الن�صائية  ال�صخ�صيات  على 
ال��ت��ي ت��ق��ود ���ص��رك��ات رائ���دة يف قطاع 
التكنولوجيا، كما ت�صتعر�س اجلل�صة 
منجزات املراأة يف قطاع التكنولوجيا، 
متام  يف  م����ار�����س   11 ي�����وم  وذل�������ك 
حا�صنة  يف  ���ص��ب��اح��اً   11 ال�����ص��اع��ة 
للتكنولوجيا مبدينة   in5 الأعمال
مدينة  وت�صت�صيف  لالإنرتنت.  دبي 
 Women« جل�صة  لالإنرتنت  دب��ي 
» كجزء من التزامها   Talk Tech
بتمكن ال��ك��ف��اءات ودع��م امل���راأة على 
املتنوع  املدينة  اأعمال  جممع  �صعيد 

واملنطقة على حد �صواء.
املالك،  ع��م��ار  ق��ال  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
لالإنرتنت:  دبي  ملدينة  العام  املدير 
باهتمام  امل��������راأة  ح��ظ��ي��ت  “لطاملا 
قيادتنا  م��ن  و�صخي  ملحوظ  ودع��م 
ال��ر���ص��ي��دة ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
املراأة يف حتقيق الزدهار القت�صادي 

والتنمية الثقافية«.
واأ�صاأف: “يف مدينة دبي لالإنرتنت 
نبذل ك��ل ال��دع��م م��ن اأج��ل احلفاظ 
املجمع،  �صمن  الأدوار  تكامل  على 
حتقيقاً لذلك نوفر فر�صاً متكافئة 

•• دبي -وام:

تناق�س “قمة املعرفة” التي تنظمها 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
برنامج  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��م��ع��رف��ة 
الأمم امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي ي��وم��ي 14 
اإك�صبو  مب��ق��ر  اجل����اري  م��ار���س  و15 
الثاين  يومها  خ��الل   ، دب��ي   2020
العديد  ت��ت��ن��اول  حم�����اور  جم��م��وع��ة 
تركز على علم  التي  املو�صوعات  من 
والعقلية  ال��ع��ام��ة  وال�صحة  الأوب��ئ��ة 
امل�صهد  وت�������ص���ور  ال��ف��ق��ر  وم��ك��اف��ح��ة 
ال���ق���ان���وين خ����الل اجل����وائ����ح وم���دى 
وتنمية  وا�صتخدامها  البيانات  توافر 
اقت�صاد املعرفة. كما �صيتم ا�صتعرا�س 
م��وؤ���ص��ر ال��ت��ق��دم الج��ت��م��اع��ي وتقرير 
 2022 املعرفة  م�صتقبل  ا�صت�صراف 

وموؤ�صر املعرفة العاملي 2021.
ويت�صمن جدول اأعمال اليوم الثاين 
وور�صة  جل�صات   7 ع��ق��د  ال��ق��م��ة  م��ن 
الرئي�صة  ال��ق��اع��ة  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل 
و5 جل�صات وور�صة عمل تدريبية يف 
جل�صاتها  تعقد  التي  امل��وازي��ة  القاعة 

حتت م�صمى “ف�صاء املعرفة«.
وتنطلق اأوىل جل�صات اليوم الثاين يف 

والتدابري الواجب اتخاذها لتقلي�س 
ت��ل��ك امل����ع����دلت م���ن خ����الل حت�صن 
ال���ق���درة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر على 
اإىل زي����ادة  ال���واق���ع وال�����ص��ع��ي  اأر�������س 
الفقر  للتخفيف من حدة  الإنتاجية 
الفقر  م����ن  احل�����د  ب����ن  وال����ع����الق����ة 

وحت�صن خمرجات التعليم.
وت�صتعر�س اجلل�صة ال�صاد�صة “موؤ�صر 
يقي�س  ال���ذي  الجتماعي”  ال��ت��ق��دم 
م�صتوى التقدم الجتماعي يف الدول 
لقيا�س  املعايري  ع�صرات  على  واملبني 
واحتياجات  وال���ف���ر����س  ال���رف���اه���ي���ة 
الإن���������ص����ان الأ����ص���ا����ص���ي���ة وي����ع����دُّ اأك����رث 
الجتماعي  ل��الأداء  �صموًل  املقايي�س 
النتائج  يغّطي  كما  للبدان  والبيئي 
امل�صتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  املتعلقة 
لالأمم املتحدة. ويف اجلل�صة اخلتامية 
بالقاعة الرئي�صة حتت عنوان “كيف 
ت��ع��م��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى اإع�����ادة 
هيكلة امل�صهد القانوين؟” ي�صتعر�س 
ال��ق��ان��وين العام  امل�����ص��ه��د  امل�����ص��ارك��ون 
وهل تعد جائحة “كوفيد-19” قوة 
اإعادة  اإىل  حاجة  هناك  وه��ل  ق��اه��رة 
عامَل  يف  القانونية  املمار�صات  ت�صور 

ما بعد اجلائحة.

جمم�عة ال�7 تدع� الدول املنتجة 
للنفط والغاز اإىل �ضخ كميات اأكرب

•• عوا�صم-وكاالت

كميات  ت�صليم  اإىل  والنفط  للغاز  املنتجة  ال���دول  ال�صبع  جمموعة  دع��ت 
اأكرب من اإنتاجها ملواجهة ارتفاع اأ�صعار الطاقة وخماطر ال�صح، بعد الغزو 

الرو�صي لأوكرانيا.
وجاء يف اإع��الن م�صرتك ل��وزراء الطاقة يف دول ال�صبع بعد اجتماع طارئ 
“له  لأوك��ران��ي��ا  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  اأن  اأوك��ران��ي��ا  مللف  �س  خ�صّ الفيديو  ع��رب 
يف  كبرية”  “زيادات  خا�صة  العاملية”،  الطاقة  اأ�صواق  على  قوية  تاأثريات 

اأ�صعار النفط، والغاز، والفحم.
واإيطاليا،  وفرن�صا،  وبريطانيا،  واأملانيا،  املتحدة،  ال��ولي��ات  وزراء  واأب���دى 
واليابان، وكندا “قلقهم البالغ” من “الأعباء التي ي�صّكلها ذلك على الأ�صر 
البلدان  وال�صناعة خا�صًة يف  وال�صركات  الدخل منها،  وحتديداً احمدودة 
�صيكون  الأ�صعار  ارتفاع  اأن  “يدركون  اأنهم  ال��وزراء على  الأوروبية«. و�صدد 
تاأثريه اأ�صد يف البلدان النامية امل�صتوردة للطاقة التي باتت مواردها املالية 
فرباير   24 يف  اأوك��ران��ي��ا  على  الرو�صي  الهجوم  ب��داي��ة  ومنذ  م�صتنفدة«. 
وانعك�س  العاملية،  الأ�صواق  قلق  ملو�صكو  الع�صكري  التدخل  يثري  )�صباط(، 

ارتفاعاً يف اأ�صعار النفط والغاز، علما اأن رو�صيا منتج اأ�صا�صي للنفط.
“�صرورة النظر يف اتخاذ تدابري فاعلة لو�صع حد  و�صدد املجتمعون على 

لرتفاع اأ�صعار الغاز«.
وتقييم  مب�صوؤولية  “التحّرك  اإىل  وال��غ��از  للنفط  املنتجة  ال���دول  ودع���وا 
قدراتها على �صعيد ت�صليم كميات اأكرب لالأ�صواق العاملية، اإذا مل يكن الإنتاج 

قد بلغ قدرته الق�صوى«.

نبذة عن املتحدثات
ل�����وم�����ا اإل�����������دن ����ص���اح���ب���ة ال������روؤي������ة 
موؤ�ص�صة  ه�����ي  ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة، 
�صركة  وه������ي   ،)MNDBAR(
التفكري  ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ص��ت��خ��دم  ن��ا���ص��ئ��ة 
اأحدث  اإىل جنب مع  الإبداعي جنباً 
حتقيق  بهدف  التكنولوجيا،  اأدوات 
خربة  متتلك  الذهنية.  “اللياقة” 
التكنولوجيا،  �صناعة  يف  وا�ص������عة 
وه�������ي م���ت���ح���دث���ة دول�����ي�����ة يف ه����ذا 

املو�صوع.
ل�����ول�����و ب���������از، ه������ي رائ�����������دة اأع�����م�����ال 
وم�����ص��ت��ث��م��رة، وم��ق��ّدم��ة ال��ب��ّث الذي 
لولو”.  م��ع  “حمادثة  ا���ص��م  يحمل 
 Kickstart( 2019 اأ�ص�صت يف عام
من  ���ص��ب��ك��ة  وه�����ي   ،)Ventures
على  ت�����ص��اع��د  امل��الئ��ك��ة  امل�صتثمرين 
النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  ن��ط��اق  ت��و���ص��ي��ع 
الإقليمية والعاملية من خالل فر�س 

التمويل.
وت��ع��م��ل ال�����ص��ح��اف��ي��ة والإع���الم���ي���ة 
امل����ح����رتف����ة ل�����ن �����ص����وم����ان ح���ال���ي���اً 
كمحررة اأخبار يف لينكد- اإن، وت�صعى 
املن�صة  اأع�������ص���اء  ل���ت���زوي���د  ج����اه����دة 
منا�صبة  وظ��ائ��ف  لبناء  باملعلومات 
م�صهد  يف  وال���ت���ن���ق���ل  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، 
دي��ن��ام��ي��ك��ي، وه���ي مهتمة  اح�����رتايف 
املتعلقة  باملو�صوعات  خ��ا���س  ب�صكل 
والتكنولوجيا  ال�صطناعي  بالذكاء 

والتقّدم.

التكنولوجيا  ق���ط���اع  يف  ال��ع��ام��ل��ن 
امل�صاركات  تتطرق  حيث  باملنطقة، 
اأهمية  ذات  م���و����ص���وع���ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
متوازنة،  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  تنمية  م��ث��ل 
وم���ا ي��ل��زم امل������راأة ل���ل���ربوز م��ه��ن��ي��اً يف 
تغلب  ال��ت��ي  التكنولوجيا  جم���الت 
ال�صيدات  على  ال��رج��ال  ن�صبة  فيها 
حول  ملقرتحاتهن  بالإ�صافة  عاملياً 
ومتكن  العمل  ثقافة  تعزيز  كيفية 

املوظفن.

وموؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  اخل��ب��رية 
ب����از  ول������ول������و  )MNDBAR(؛ 
وليال  الأع��م��ال؛  ورائ���دة  امل�صتثمرة 
وعمليات  ا�صرتاتيجية  رئي�صة  بلبل 
�صومان  ول���ن  غ��وغ��ل،  يف  الت�صويق 

حمررة الأخبار يف لينكد- اإن.
جتاربهّن  امل��ت��ح��دث��ات  و���ص��ت�����ص��ارك 
وخ���ربات���ه���ّن امل��ك��ت�����ص��ب��ة ع��ل��ى م���دار 
م�صرياتهن املهنية. و�صتكون اجلل�صة 
للمهنين  ا�صت�صارية  من�صة  مبثابة 

لإجن����اح ج��م��ي��ع ���ص��رك��ائ��ن��ا، ك��م��ا اأننا 
والتعاون  ال�صراكات  لتحفيز  ن�صعى 
من خالل �صبكتنا العاملية، ونحر�س 
فر�س  ت��وف��ري  ع��ل��ى  م�صتمر  ب�صكل 
جزء  ت�صكل  ال��ت��ي  ل��ل��م��راأة  متكافئة 
ي�صهم  مب��ا  جمتمعنا،  م��ن  يتجزاأ  ل 
عامليًة  وجهًة  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  يف 

للمواهب والبتكار«.
 Women« وتنعقد اجلل�صة بعنوان
Talk Tech« مب�صاركة لوما اإلدن 

حلماية الأ�صخا�س الأكرث �صعفا من 
اأزمات ال�صحة العقلية خالل اجلوائح 
وبعدها نظرا ملا ت�صببه من م�صكالت 
اإىل  وال��ق��ل��ق.  الك��ت��ئ��اب  م��ث��ل  نف�صية 
جانب ذلك تناق�س اجلل�صة اخلام�صة 
الإب���داع���ي:  “التفكري  ع��ن��وان  حت��ت 
الفقر”  م��ن  خالية  جمتمعات  نحو 
عامليا  الفقر  ملكافحة  املثلى  ال��ط��رق 

وال�صطرابات  اليومية  باملمار�صات 
اليومية  احل��ي��اة  ال��ن��ط��اق يف  وا���ص��ع��ة 
بناء  وك��ي��ف��ي��ة  الأوب���ئ���ة  بفعل  ل��ل��ن��ا���س 
اأنظمة �صحية للتعامل مع الأمرا�س 
التفكري ب�صكل  طويلة الأمد واأهمية 

اأو�صع فيما يخ�س ال�صحة العامة.
“ال�صحة  ال��راب��ع��ة  اجلل�صة  وتبحث 
احللول  اأب�����رز  والأوبئة”  ال��ع��ق��ل��ي��ة 

امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
اجلل�صة  وت���ع���ق���د  امل���ت���ح���دة.  ل������الأمم 
“م�صتقبل  ع����ن����وان  حت����ت  ال���ث���ان���ي���ة 
املعرفة واتقان فن التغيري اجلذري” 
حتت  الثالثة  اجلل�صة  تناق�س  فيما 
وال�صحة  الأوب�����ئ�����ة  “علم  ع����ن����وان 
الطريقة  يف  عميق  ت��اأث��ري  ال��ع��ام��ة: 
التي نعي�س بها” التاأثريات املرتبطة 

القاعة الرئي�صة حتت عنوان “برنامج 
وموؤ�ص�صة  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
�صراكة  مكتوم:  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
والتي  م�صتدامة”  تنمية  اأج���ل  م��ن 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ت�صتعر�س 
طويلة الأمد بن املوؤ�ص�صة والربنامج 
�صمن اإطار “م�صروع املعرفة” الذي 
اأجل  من  املعرفة  ت�صخري  اإىل  يهدف 

•• دبي-الفجر:

وتعزيز  ل��ن�����ص��ر  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف 
وتاأ�صي�س  امل�������ص���وؤول���ة،  امل���م���ار����ص���ات 
التي  املجتمعية  للن�صاطات  اأج��ن��دة 
والتزاماً  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  تفيد 
باأهمية  ال�����ص��رك��ات  وع����ي  ب��ت��ع��زي��ز 
ن�صاطاتهم،  يف  امل���م���ار����ص���ات  ه����ذه 
اإدارة  ع����م����ل  جم����م����وع����ة  ن���ظ���م���ت 
النفايات التابعة ل�صبكة غرفة دبي 
لال�صتدامة موؤخراً ندوة اإلكرتونية 
“ ال����ر�����ص����وم اجل����دي����دة  ب����ع����ن����وان 
ال��ن��ف��اي��ات وحلول  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س 
اإعادة التدوير لتقليل النفايات اإىل 

مكب النفايات«. 
وه����دف����ت ال�����ن�����دوة الإل���ك���رتون���ي���ة 
ب��ل��دي��ة دبي  ب��ر���ص��وم  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن ال��ن��ف��اي��ات واإع�����ادة 
واأف�صل  الإم����������ارة،  يف  ت���دوي���ره���ا 
وامل�صتدامة  امل�����ص��وؤول��ة  امل��م��ار���ص��ات 
تدويرها  واإع��ادة  النفايات  اإدارة  يف 
ملختلف  ال����ع����م����ل����ي����ة  واحل��������ل��������ول 
ال�صركات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

املمار�صات  اأف�صل  ح��ول  واخل���ربات 
الجتماعية  امل�صوؤولية  تطبيق  يف 
للموؤ�ص�صات، وهي مبثابة ناٍد يجمع 
ج��م��ي��ع ال�����ص��رك��ات امل��ه��ت��م��ة مبجال 
امل�صوؤولة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
غرفة  �صبكة  وتعترب  وامل�صتدامة. 
لن�صر  فعالة  اأداة  لال�صتدامة  دب��ي 
امل�صتدامة،  امل���م���ار����ص���ات  اأف�������ص���ل 
م�صتدامة  ب����ح����ل����ول  واخل������������روج 
لتحديات يواجهها القطاع اخلا�س 
وعملياته  بن�صاطاته  يتعلق  فيما 
ال�صركات  عمليات  على  وتاأثرياتها 
الت�صغيلية. وي�صكل مركز اأخالقيات 
الأعمال الذي مت اإطالقه يف غرفة 
 2004 ع��ام  دب��ي  و�صناعة  جت���ارة 
املركز الأق��دم والأه��م من نوعه يف 
ل��دوره البارز  دول��ة الإم���ارات نظراً 
امل�صوؤولية  مل���ف���ه���وم  ال����رتوي����ج  يف 
ويقوم  ل���الأع���م���ال.   الج��ت��م��اع��ي��ة 
املركز بت�صجيع اأع�صاء غرفة جتارة 
دبي على تطبيق ممار�صات الأعمال 
امل�صوؤولة التي ت�صاهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�ص�صاتهم وقدراتهم التناف�صية.

ي�تي�ب وغ�غل بالي يعلقان 
خدمات الدفع يف رو�ضيا

•• عوا�صم-وكاالت

علق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بالي ل�األفابت جميع خدمات الدفع يف 
تفر�س  الغربية  العقوبات  ب��داأت  اأن  بعد  ال�صرتاكات،  ذلك  يف  مبا  رو�صيا، 
حتديات م�صرفية يف البالد. قالت ال�صركة، اإن غوغل �صتوقف اأي�صاً موؤقتا 
بعد  العامل،  اأنحاء  و�صبكاتها يف  رو�صيا عرب نطاقاتها  املعلنن يف  اإعالنات 
تعليق ال�صركة اأخرياً لالإعالنات يف رو�صيا. واأوقف غوغل ويوتيوب يف وقت 
بعد توقف مماثل من قبل  رو�صيا  الإنرتنت يف  الإعالنات عرب  بيع  �صابق 
تويرت، و�صناب �صات يف اأعقاب الغزو الرو�صي لأوكرانيا. وقال موقع يوتيوب 
الوقف  ه��ذا  الآن  نو�صع  املتابعة،  �صبيل  “على  اخلمي�س:  ال��ي��وم  ب��ي��ان  يف 
امل��ال لدينا، مب��ا يف ذل��ك يوتيوب  امل��ي��زات التي ت��در  اإىل ك��ل  امل��وؤق��ت ليمتد 
برمييم، وع�صويات القنوات، و�صوبر �صات وقوائم الب�صائع للم�صاهدين يف 
رو�صيا«. يف املقابل �صيظل باإمكان قنوات يوتيوب يف رو�صيا حتقيق اأرباح من 
امل�صاهدين خارج رو�صيا، مبا يف ذلك �صوبر �صات وقوائم الب�صائع. و�صتظل 

التطبيقات املجانية على غوغل بالي متاحة اأي�صاً يف رو�صيا.

رو�ضيا ت�قف ت�ضدير احلب�ب اإىل دول الحتاد الأورا�ضي
•• مو�صكو-رويرتز

القمح  م��ن  ���ص��ادرات��ه��ا  �صتعلق  مو�صكو  اإن  ال��رو���ص��ي��ة  الق��ت�����ص��اد  وزارة  ق��ال��ت 
الأورا�صي  القت�صادي  الحت��اد  دول  اإىل  وال��ذرة  وال�صعري  ال�صيلم،  وال��غ��اودار، 
حتى 31 اأغ�صط�س )اآب( يف خطوة لتاأمن �صوقها املحلية مبا يكفي من الغذاء. 
واأ�صافت الوزارة اأن رو�صيا �صتحظر كذلك �صادرات ال�صكر اإىل دول ثالثة حتى 
الأورا�صي،  الحت��اد  لدول  ال�صتثناءات  ببع�س  ال�صماح  مع  اأغ�صط�س)اآب(   31
التي ت�صم اإ�صافة اإىل رو�صيا، اأرمينيا وبيالرو�صيا وكازاخ�صتان، وقرغيز�صتان.

يف جتميع وتخزين ونقل النفايات، 
ال�صوء على  ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة 
املمكنة  واحللول  املمار�صات  اأف�صل 
وحتدث  النفايات.  وف�صل  ف��رز  يف 
مدراء  الإلكرتونية  ال��ن��دوة  خ��الل 
ال�صركات  اأهم  ميثلون  وم�صوؤولون 
يف الدولة حيث �صملت القائمة كل 
م�صوؤول  بيلن،  دي  اأنتونينو  م��ن 

غرفة  يف  امل�������ص���ت���دام���ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الندوة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  اأه��م��ي��ة  دب����ي 
من�صة  تعترب  وكونها  الفرتا�صية 
م��ث��ال��ي��ة ل��ل�����ص��رك��ات الأع�������ص���اء يف 
النفايات  اإدارة  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
ومعرفة  املمار�صات  اأف�صل  لتبادل 
ال��ت��ي و���ص��ع��ت��ه��ا بلدية  الإر�����ص����ادات 
ال����ن����دوة  اأن  اإىل  م�������ص���ي���ف���اً  دب�������ي، 

م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات يف ب��ل��دي��ة دبي، 
ورئي�س  موؤ�ص�س  �صينغ،  وهابيندر 
فول  ا����س  اي  “واي  اإدارة  جمل�س 
 ،»YES Full Circle ���ص��ريك��ل 
الرئي�س  ���ص��اري��رام،  ومادهوموهان 

التنفيذي لالبتكار يف “دل�صكو«.
رئي�س  رت��اب،  بلعيد  الدكتور  واأك��د 
ق����ط����اع الأب������ح������اث الق���ت�������ص���ادي���ة 

اإىل  ع��ل��ى احل��اج��ة  ال�����ص��وء  �صلطت 
لف�صل  املوظفن  الوعي بن  زي��ادة 
يف  منها  التخل�س  ق��ب��ل  ن��ف��اي��ات��ه��م 
كخطوة  ال�صحيحة  املهمالت  �صلة 

اأوىل نحو اإعادة التدوير. 
ومت�������ث�������ل �����ص����ب����ك����ة غ�������رف�������ة دب������ي 
اأ�صا�صيًة  م���ن�������ص���ًة  ل���ال����ص���ت���دام���ة 
املعلومات  لتبادل  الأع��م��ال  ملجتمع 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات نور الهدى

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1022608 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد را�صد على احل�صينى الطنيجى  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف عابر احمد خلف القبي�صى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صي ام �صي لال�صعافات الولية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2733676 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مبارك فالح حمود جره القحطانى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مبارك فالح حمود جره القحطانى من 100 % اإىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صي اأم �صي للرعاية ال�صحية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CMC HEALTH CARE L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صي ام �صي لال�صعافات الولية

CMC FIRST AID CLINIC

اإىل/ �صي ام �صي لال�صعافات الولية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
CMC FIRST AID CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صربينغ حمطة غ�صيل ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1060759 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صربينغ حمطة غ�صيل ذ.م.م

SPRING WASHING STATION L.L.C

اإىل/ �صربينغ لتجارة قطع الغيار ذ.م.م
SPRING SPARE PARTS TRADING L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صترياد  4610008
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صدير  4610009

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�صيارات  4530001
 تعديل ن�صاط / حذف غ�صيل وتنظيف وت�صحيم املركبات )حمطة(  4520009

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماريا لال�صتثمارات ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1199119 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ح�صن عبداهلل حممد ا�صميك %100

تعديل مدير / اإ�صافة ح�صن عبداهلل حممد ا�صميك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ات�س ايه ام جي للعقارات - ذ م م

H A M G REAL ESTATE - L.L.C
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ماريا للتطوير وال�صتثمار العقاري ذ م م

MARYA FOR DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT L L C
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ماريا لال�صتثمارات ذ م م

MARIA INVESTMENTS L L C
اإىل/ ماريا لال�صتثمارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MARYA INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صتثمار يف امل�صروعات ال�صناعية و تاأ�صي�صها و ادارتها 6499002

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صتثمار يف م�صروعات الطاقة و تاأ�صي�صها و ادارتها  6499008
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ال�صتثمار يف امل�صروعات التكنولوجية و تاأ�صي�صها و ادارتها  6499023

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

املتحدة  العربية  المارات  اجلن�صية  الكندي  �صعيد  �صليمان  احمد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�صبة 51% من كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة : فاطمة 
عبدالقادر اأحمد الع�صريي، اجلن�صية المارات العربية املتحدة. كما يرغب يف البيع و التنازل عن ن�صبة 
يف  باك�صتان،  اجلن�صية   ، �صهزاد  امري   : ال�صيد  اإىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  49% من 
الرخ�صة امل�صماة )خط اخلليج للخراطة الهند�صية( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)768957( ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية بال�صارقة. التعديالت الأخرى : تنازل �صاحب 
م�صوؤولية  ذات  �صركة  اإىل  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   ، �صريك  دخول  لآخر،  الرخ�صة 
 2013 ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  ، وعمالبن�س  حمدودة 
الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535
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تنازل/ بيع
فلبينية  لريولي�س  �صي�صموندو  مريا�صلي  انان  جاى  ال�صيده/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم 784199213180922، ارغب يف البيع والتنازل عن 
تاأ�ص�صت  والتي  للتجميل(  ديال  )�صالون  امل�صماه  الرخ�صة  يف   ،%100 البالغة  ح�صتي  كامل 
بامارة ال�صارقة حتت رقم 764309 ايل كل من ال�صيده/ غاده �صعد ال�صيد مو�صى ال�صافعي، 
م�صرية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم 784197769847431، وال�صيدة/ ر�صا فتحى 
 - 784198254174364 ، م�صرية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم  ابراهيم حممد 

حذف ن�صاط، تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : ابوبكر ميزو الرحمن - اجلن�صية : بنغالدي�س، يرغب 
على  حممد  ال�صيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
تاأ�ص�صت  النبيل(  )مطعم  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س،  اجلن�صية؛  عبدالرزاق،  ح�صن 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )25586( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : اآب�س انتجرا تكنوجلي�س �س ذ م م  
ال�صكل   - التجاري  اخلليج   - احلبي�صي  حممد  �صالح  ملك   1906 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : الرخ�صة  - رقم  م(  م  )ذ  الواحد  ال�صخ�س   - ذات م�صوؤولية حم��دودة  �صركة   : القانوين 
الإقت�صاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1574873  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   646458
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/2/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن 
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة 
- هور العنز - هاتف  2389721-04 فاك�س : 2389722-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721  :
اآب�س  اأع��اله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  وال�صياحة يف دبي 
انتجرا تكنوجلي�س �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/9 وعلى  2022/9/9 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197
العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    

عمايل    SHCEXCILABS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000529/ 
اإىل املحكوم عليه : مدينة �صوات للنقل اخلان الركاب باحلافالت 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ رحمت اهلل خان حممد زاهد   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 6504 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000472/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�صامة عادل خلوف  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة دليلة العاملية  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 288824.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0000185 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حمد عبد اهلل حممد علي املرزوقي 
العنوان : 9446422  

املحكمة يف  بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / خالد عبد الهادي ال�صلطي  بالتايل :

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )290500( درهم 
والزمته بامل�صروفات. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
 اعالن بالن�شر

   5/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- حفيظ رحمن باديات كونهي كامني  

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�صتاأنف / بنك دبي الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( 

وميثله / عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/754 جتاري كلي.  

بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2022/3/24 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197 العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/48387(

املنذر / بروفي�صنال ماجنا للخدمات الفنيه ذ م م - اجلن�صيه الإمارات
املنذر اإليه / جارودا اند ايجل لالأعمال الكهروميكانيكيه - �س ذ م م

املو�صوع :
املبلغ  �صداد  ب�صرورة  عليه  وينبه  حقه  يف  قانوناً  مفعوله  لنفاذ  اإليه  املنذر  اإىل  الإن���ذار  ه��ذا  املنذر  يوجه 
دره��م وخم�صون  األ��ف ومائتي وخم�صه  دره��م )�صتون   60،205.50 وق��دره  امل�صتحق واملرت�صد يف ذمته 
فل�صا( قيمة ال�صيك رقم 000149 امل�صتحق بتاريخ 30/11/2020 مببلغ 60،205.50 درهم وارتد 
دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد، بالإ�صافة ل�صداد مبلغ 5،000.00 درهم تعوي�س للمنذر عن الأ�صرار 
التي حلقت به والفوائد القانونية عن التاأخري بقيمة 12% من تاريخ اإ�صتحقاق ال�صيك وحتي تاريخه مع 
الر�صوم وامل�صاريف وذلك يف موعد غايته خم�صة اأيام من تاريخ الإنذار والإ �صي�صطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية قبلكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبلكم دون ح�صر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )46624/2022(
 784198141502058 املنذر : حممود عبدالغني حممود عبدالغني - م�ص�ري اجلن�ص�ي�ة، هوية مقيم 
 -784198657420752 رق��م  هوية  عبدالغني،  حممود  �ص�ح�اته  حممود  ال�ص��يد/  بالتوقيع  وميثله 

مبوجب وكالة م�ص�دقة من الكاتب العدل برقم 2049002462 - بتاريخ 2020/6/10 
العنوان : المارات - اإمارة دبي - منطقة جبل علي ال�صناعية 1 - بناية رقم 11 - �صقة رقم 21 رقم مكاين: 

hatemalarabi40@gmail.com  : الكرتوين  بريد   -  0874267162
املنذر اإليه : زياجنت�صنج اك�صو - ال�صن اجلن�صية - هوية رقم 784196486219387 - العنوان : المارات 
- دبي - منطقة ور�ص�ان 1 - �ص�ارع بلوفارد - احلي ال�صيني - فال رقم 328 - رقم مكاين : 3905683187 

- هاتف رقم : 0569628888
تنذر املنذرة املنذر اإليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )150000 درهم( مائة وخم�ص�ون الف درهم وذلك خالل 
مدة اأق�صاها خم�ص�ة اأيام من تاريخ ن�ص�ر هذا الإنذار واإل �ص�ي�ص�طر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه وا�ص�ت�ص�دار اأمر الأداء واملطالبة بالفوائد القانونية وبالتعوي�س املنا�ص�ب عن اأي عطل اأو �ص�رر 

تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/46605(
املنذر : ال�صويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : الراية اخل�صراء للتجارة العامة �س ذ م م
الغري مدفوعة بح�صب  اليجارية  املتاأخرات  ب�صداد قيمة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون �صداد القيمة اليجارية حيث انتهاء 
ايجاريه  ملده  نف�صه  تلقاء  من  وجت��دده   31/01/2022 بتاريخ  اليجار  عقد 
عليه  املتفق  ح�صب   - يوما(  ع�صر  )خم�صة  مدتها  مبهلة  و  �صداد  ب��دون  جديده 
بعقد اليجار - من تاريخ ن�صر هذا العالن وال الخالء وت�صليمنا املاأجور و ذلك 

ح�صب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/46617(
املن�ذر : ال�صويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : حممد احمد �صيف حممد الزعابي
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة 
القيمة  ���ص��داد  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  بيننا  امل��ح��رر  الي��ج��ار  بح�صب عقد 
البنك بدون �صداد و مبهلة  اليجارية حيث �صيك اليجار املرجتع من 
من   - الي��ج��ار  بعقد  عليه  املتفق  ح�صب   - يوما(  ع�صر  )خم�صة  مدتها 
ذلك ح�صب  و  املاأجور  وت�صليمنا  الخ��الء  وال  الع��الن  ن�صر هذا  تاريخ 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 4264/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية التا�صعة رقم 146  

 مو�صوع الدعوى : اإحالة الق�صية رقم 309/2021 جتاري كلي من حمكمة التجارية الكلية اىل حمكمة التجارية اجلزئية. 
املدعى : فري امبايل ثار هيكونيل فينودان - ب�صفته �صريك ومدير يف / ما�س انرتنا�صيونال - ذ م م  

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع العمال - بناية اأ�صبيكت - مكتب رقم 
 2527587343 مكاين  رقم   - مول  افينيو  باي  بجوار   -  3202

2 - ما�س انرتنا�صيونال - ذ م م  وال�صم   ، 1 - ما�س انرتنا�صيونال - ذ م م - �صفته : مدعى عليه  املطلوب اإعالنه : 
التجاري / �صوبر ماركت ما�س فرع من ما�س انرتنا�صيونال �س ذ م م �صفته : مدعى عليه 

كلي من حمكمة  309/2021 جت��اري  رقم  الق�صية  اإحالة  الدعوى ومو�صوعها  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
التجارية الكلية اىل حمكمة التجارية اجلزئية. وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2022/3/14 ال�صاعة 8.00 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 265/2022/38 جتاري م�شارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403  

وقدره  مبلغ  املدعي  اىل  ي���وؤدوا  ب��ان  والت�صامم  الت�صامن  �صبيل  على  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة    : ال��دع��وى  مو�صوع 
402،484.64 درهم )اربعمائة واثنن الف واربعمائة واربعة وثمانون درهم واربعة و�صتون فل�س( والفوائد القانونية 
بواقع 12% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة الزام املدعي عليهم 

بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
املدعى : بنك برودا  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى بنك برودا - �صقة مكتب رقم 201 ال�صوق الكبري 
1 - بروتك للتجارة  2809195296(.  املطلوب اإعالنهما :  مقابل العربة بالقرب من ديوان �صمو احلاكم )مكاين : 

العامة )�س ذ م م(   ، 2-�صام جو�صيف جوليانا جرا�صي اروكياماري �صام جو�صيف - �صفتهما : مدعى عليهما 
اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم على �صبيل الت�صامن والت�صامم بان  مو�صوع الإعالن : قد 
واربعة  دره��م  وثمانون  واربعة  واربعمائة  ال��ف  واثنن  )اربعمائة  دره��م   402،484.64 وق��دره  مبلغ  املدعي  اىل  ي��وؤدوا 
احلكم  و�صمول  ال�����ص��داد  وح��ت��ى مت��ام  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  12% �صنويا  ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  فل�س(  و�صتون 
بالنفاذ املعجل بال كفالة الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الإثنن املوافق 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/3/14

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 55/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات ال�صاد�صة رقم 755   

مو�صوع املنازعة : اأول : التكرم بالت�صريح بت�صجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها مع اإعالن املتنازع �صده بها.  ثانيا : 
الزام املتنازع �صده بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره 27،641.93 درهما )�صبعة وع�صرين الف و�صتمائة وواحد واربعن درهما 
وثالثة وت�صعن فل�صا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�صداد.  ثالثا : الزام املتنازع 

�صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : �صركة جمموعة الإمارات لالإت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بني يا�س - مبنى برج ات�صالت - �صقة الرابع  
املطلوب اإعالنه : 1 - راجي�س جريي - �صفته : متنازع �صده  

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  اأول : التكرم بالت�صريح بت�صجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها 
مع اإعالن املتنازع �صده بها.  ثانيا : الزام املتنازع �صده بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره 27،641.93 درهما )�صبعة وع�صرين 
الف و�صتمائة وواحد واربعن درهما وثالثة وت�صعن فل�صا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى 
متام ال�صداد.  ثالثا : الزام املتنازع �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الإثنن املوافق 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  9.00 �صباحا يف  ال�صاعة   2022/3/14

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021

العدد 13491 بتاريخ 2022/3/12 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 67/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات ال�صاد�صة رقم 755   

بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29،322.40 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  املنازعة : املطالبة  مو�صوع 
واتعاب املحاماة ومع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�صداد. 

املتنازع : �صركة جمموعة الإمارات لالإت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - برج اإت�صالت ديرة - مقابل �صرياتون اخلور - الطابق الرابع 

- )رقم مكاين : 3024595127( 
املطلوب اإعالنه : 1 - حممد ال�صيد يا�صن حممد - �صفته : متنازع �صده  

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك���  ق��د   : الإع����الن  م��و���ص��وع 
)29،322.40 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ومع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 

قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�صداد. 
وحددت لها جل�صة يوم الأربعاء املوافق 2022/3/16 ال�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021

ف���ق���د امل����دع����و / ����ص���رب���ت اهلل 
باك�صتان    ، م����ارج����ان  ج�����ول 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)2748371MN(  رق��م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0581930941

فقدان ج�از �ضفر
فقد املدعو / ار�صالن عبا�س 
باك�صتان    ، اف�������ص���ل  حم���م���د 
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الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  
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•• باري�س - روما-وام:

ح���ق���ق ف���ري���ق الإم����������ارات ل���ل���دراج���ات 
وا�صتثنائيا  مزدوجا  اإجن��ازا  الهوائية 
باري�س  �صباقي  يف  الأول  اأم�����س  م�صاء 
- ني�س وتريينو-اأدرياتيكو من خالل 
وتادي  مكنالتي  ب��ران��دون  ال��دراج��ن 

بوجات�صار.
اخلام�س،  ف����وزه  ب��وج��ات�����ص��ار  واأح������رز 
ل���ل���ف���ري���ق يف هذا  ع�����ص��ر  واخل����ام���������س 
املو�صم، عندما جتاوز خط النهاية يف 
تريينو- �صباق  م��ن  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة 

كان  اأن  بعد  ا�صتثنائي  باأداء  اأدرياتيكو 
باأداء  املا�صي  الأ�صبوع  الفوز  حقق  قد 
ك��ل��م يف   50 مل�صافة  م��ن��ف��رد  ه��ج��وم��ي 
بفوز  ليتبعه  بيانكه،  ���ص��رتاده  �صباق 
جديد يف مرحلة ال�صباق من كا�صكاتا 
مل�صافة  ب��ي��الن��ت��ي  اإىل  م���ارم���ور  دي��ل��ي 

كلم".  202"
فرن�صا  بجولة  الفائز  ال���دراج  واأظ��ه��ر 
مهاراته الهجومية لليوم الثاين على 
م��ن رميكو  ك��ل  م��ع  لينطلق  ال��ت��وايل 
اإيفينبول " فريق كويك - �صتيب األفا 
فينيل"، وفيليبو غانا وجاي هينديل 
/ف����ري����ق ب�����ورا-ه�����ان�����زغ�����روي/، غري 

يف  تنجح  مل  امل��ت��ق��دم��ة  امل��ج��م��وع��ة  اأن 
بقية  بها  والتحق  التناف�س،  موا�صلة 
ال���دراج���ن ع��ل��ى ب��ع��د 30 ك��ل��م فقط 
ال�صباق  نتيجة  النهاية. وحت��ددت  من 
ال�صباق، على  املرحلة الأخ��رية من  يف 
منحدر بطول 4 كلم وبزاوية انحدار 

مرات  ثالث  الدراجون  قطعها   7%
الفريق  بوجات�صار ورفاقه يف  واأح�صن 
التعامل مع ال�صباق، عندما انطلق يف 
قبل  مثايل  بتوقيت  الأخ���رية  ال���دورة 
وب�صرعة  ال�صباق  نهاية  من  500م 
ويتفوق  النهاية  خط  ليقطع  مذهلة 

بفارق ثانيتن عن اأقرب مناف�صيه.
ت�صافر  "بعد  بوجات�صار:  ت��ادي  وق��ال 
اأع�����ص��ائ��ه، كان  ال��ف��ري��ق بكامل  ج��ه��ود 
اأ�صتطيع  م���ا  ك���ل  ب���ذل  م���ن  ب���د يل  ل 
عملنا  ك��ان  بال�صباق.  للفوز  جهد  من 
ما  نتمناه.  كنا  ما  كل  وحققنا  مثالياً 

م��راح��ل مهمة، علينا   3 ه��ن��اك  زال���ت 
ال���ع���م���ل ب���ج���د خ���الل���ه���ا. وي���ج���ب اأن 
بقية  يف  جهدنا  ق�صارى  ونبذل  نركز 
�صطع  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن  ال�صباق." 
فريق  دراج  مكنالتي  ب���ران���دون  جن��م 
الإم������ارات يف امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ص��ة من 

���ص��ب��اق ب��اري�����س - ن��ي�����س، ال��ت��ي امتدت 
�صان  ب���ن  188.8كلم  ط����ول  ع��ل��ى 
ج��و���ص��ت ���ص��ان رام��ب��ري و���ص��ان �صوفور 
ي�صبه  قوياً  اأداء  واأظهر  مونتاجو.  دو 
اأداء زميله بوجات�صار يف �صباق �صرتاده 
انطلق  حيث  املا�صي،  الأ�صبوع  بيانكه 

ليح�صد  ك��ل��م،   38 مل�����ص��اف��ة  م��ن��ف��رداً 
من  اخلام�صة  املرحلة  يف  ثميناً  ف��وزاً 
الفوز  هذا  ويعد  باري�س-ني�س.  �صباق 
ال�23 عاماً  الثالث للدراج ال�صاب ذي 
اجلولت  يف  الأول  لكنه  املو�صم،  لهذا 
 " مكنالتي:  ب��ران��دون  وق��ال  العاملية. 

�صعيد بفوزي الأول يف �صباق اجلولت 
الأ�صبوع  ب��داي��ة  بعد  خا�صة  العاملية، 
التحديات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ���ص��اب��ه��ا  ال��ت��ي 
وع���دم ال��ت��وف��ي��ق. ك��ن��ت م��ت��ف��ائ��ال جدا 
من بداية تلك املرحلة وكل �صيء �صار 
ع��ل��ى خ��ري م��ا ي����رام، وب��ع��د اأن تلقيت 
الإ�صارة من زمالئي يف الفريق، قررت 
وحققت  ه��ج��وم��ي  اأداء  يف  الن��ط��الق 
الفوز. هذا النت�صار مينحني الطاقة 
والن��دف��اع لأب��ذل اأف�صل ما ل��دي من 
املرحلة  نتائج  املزيد." -  اأجل حتقيق 

الرابعة من �صباق تريينو-ادرياتيكو.
1. تادي بوجات�صار "فريق الإمارات" 

.  4:48:39
"جمبو- ف��ي��ن��غ��ي��غ��ارد  ج���ون���ا����س   .2

في�صما" 2+".
"كوفيدي�س". لفاي  فيكتور   3

تريينو- ل�����ص��ب��اق  ال��ع��ام  الت�صنيف   -
 .1 ال��راب��ع��ة:  املرحلة  بعد  اأدري��ات��ي��ك��و 
الإمارات"  "فريق  بوجات�صار  ت��ادي��ج 
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." +21

•• اأبوظبي-وام:

اليوم  وال����ع����ن  ال����وح����دة  ي��ل��ت��ق��ي 
بتوقيت   20:15 ال�صاعة  ال�صبت 
الإم��ارات يف قمة مباريات اجلولة 
التا�صعة ع�صرة من م�صابقة دوري 
اآل  اأدن��وك للمحرتفن على ا�صتاد 

نهيان بنادي الوحدة.
جتمع  كونها  املباراة  اأهمية  وتاأتي 
العن  امل�������ص���اب���ق���ة  م���ت�������ص���در  ب����ن 
وال���وح���دة  ن��ق��ط��ة،   43 ب��ر���ص��ي��د 
�صاحب املركز الثاين بر�صيد 39 
يخو�س  ف�صوف  وب��ال��ت��ايل  نقطة، 
ال��ف��ري��ق��ان ال��ل��ق��اء حت��ت �صعار" ل 

بديل عن الفوز".
وكان لقاء الدور الأول من امل�صابقة 
اأقيم  ق��د  ال�����ص��اد���ص��ة  اجل��ول��ة  "يف 
وانتهى  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�صتاد  على 

بالتعادل 1/1.
ا�صتثنائية  اأهمية  الفوز  ويكت�صب 
العن  ف��وز  حالة  ففي  فريق،  لكل 
اأكرث  بال�صدارة  �صيبتعد  املت�صدر 
ويزيد الفارق ل�7 نقاط كاملة، اأما 
ف�صيتقل�س  ال��وح��دة  ف��وز  حالة  يف 
وي�صع  واح�������دة  ل��ن��ق��ط��ة  ال����ف����ارق 

ال�صغوط ب�صكل اأكرب على العن.
ويف التقرير التايل تر�صد "وكالة 
اأرق����ام  وام/   / الإمارات"  اأن���ب���اء 
وتاريخ  امل���و����ص���م  ه����ذا  ال��ف��ري��ق��ن 
ال�����ص��اب��ق��ة يف ع�صر  م��واج��ه��ات��ه��م��ا 
الح������رتاف، وك���ذل���ك اأرق�����ام اأب���رز 

هدايف الفريقن.
ب���ح�������ص���ب اح���������ص����ائ����ي����ات راب����ط����ة 
تقابل  فقد  الإماراتية  املحرتفن 
بع�صر  م���ب���اراة   25 يف  ال��ف��ري��ق��ان 
ف��ي��ه��ا فريق  ت���ف���وق  الح���������رتاف، 

ال���ع���ن ب���ع���دد م�����رات ال���ف���وز على 
 13 بواقع  الوحدة، وذلك  نظريه 
للوحدة،   6 م��ق��اب��ل  ل��ل��ع��ن،  ف����وزاً 
بينما ك��ان ال��ت��ع��ادل ح��ا���ص��را يف 6 
ال�صباك  اه���ت���زت  ك��م��ا  م���ب���اري���ات، 
خ���الل م��واج��ه��ات ال��ف��ري��ق��ن 61 

مرة.
وفيما يتعلق باأرقام كل فريق هذا 
املو�صم فقد لعب العن هذا املو�صم 
هدفا   40 ���ص��ج��ل  م����ب����اراة،   18
وا�صتقبل 14 من بينها 6 اأهداف 

من ركالت جزاء.
املو�صم  لعب هذا  الوحدة فقد  اأما 
هدفا   35 ���ص��ج��ل  م����ب����اراة   18
 4 بينها  م��ن  هدفا   13 وا�صتقبل 

اأهداف من ركالت جزاء.
كودجو  لب�����ا  ال����ت����وج����ويل  وي����ع����د 
وهداف  العن  فريق  لعبي  اأب���رز 

الفريق وامل�صابقة حتى الآن، حيث 
بدوري  املو�صم  هذا  يف  معه  �صارك 
من  م����ب����اراة،   16 يف  امل���ح���رتف���ن 
اإىل  و�صل  دقائق  بعدد   ،18 اأ�صل 
1432، و�صجل 17 هدفاً، ومتكن 
من �صناعة 4 اأه��داف، و�صدد 44 
 31 م��رة على املرمى، وق��ام بعمل 

مراوغة و23 متريرة موؤثرة.

اأم����ا ال�����ص��وري ع��م��ر خ��رب��ن فيعد 
اأب��������رز لع����ب����ي ال�����وح�����دة وه�����داف 
الفريق حتى الآن حيث �صارك مع 
فريقه يف 17 مباراة، بعدد دقائق 
 12 و���ص��ج��ل   ،1481 اإىل  و���ص��ل 
ب�  اأه����داف، وق���ام   5 ه��دف��ا، و�صنع 
23 ت�صديدة على املرمى، وله 30 

مراوغة و21 متريرة موؤثرة.

•• اأبوظبي-وام:

النم�صاوي  اخلا�س  الأوملبياد  من  وفًدا  الإماراتي  اخلا�س  الأوملبياد  ا�صتقبل 
ي�صم عدًدا من الالعبن من اأ�صحاب الهمم والطاقم الإداري امل�صاحب لهم، 
حتت  اجلانبن  بن  والثقافية  الريا�صية  الفعاليات  من  ع��دد  اأقيمت  حيث 
مظلة برنامج "بناء اجل�صور بن اأبوظبي والنم�صا" الذي مت تد�صينه �صابًقا.

ومت تنظيم مباراة لكرة ال�صلة بن لعبي الطرفن، بجانب عدد من العرو�س 
الأوملبياد  اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  الأن�صطة  اإط��ار  يف  والرتاثية،  الفلكلورية 
اخلا�س الإماراتي لتوفري املزيد من الفر�س لأ�صحاب الهمم لالنفتاح على 
لتطوير  والثقافية  الريا�صية  الأن�صطة  الآخرين عرب  والتفاعل مع  العامل، 

مهاراتهم ون�صر قيم الدمج حول العامل.

لتعزيز  النم�صا  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بن  التفاهم  مذكرة  توقيع  ومت 
التعاون بن البلدين، من خالل تبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات الريا�صية 

والثقافية التي تدعم اأ�صحاب الهمم.
جل�صات  اأي��ام،   7 ا�صتمرت  والتي  النم�صاوي،  للوفد  احلالية  الزيارة  و�صملت 
م�صرتكة بن لعبي الأوملبياد اخلا�س الإماراتي والأوملبياد اخلا�س النم�صاوي 
والتدرب على تقدمي العرو�س الفلكلورية والرتاثية امل�صرتكة، يف عدة مواقع 

يف الدولة منها ق�صر احل�صن وتنظيم مباراة لكرة ال�صلة.
هذا وقد قام وفد الأوملبياد اخلا�س النم�صاوي بجولة �صياحية ت�صمنت زيارة 
تراثية  ا�صتعرا�س  فقرة  الالعبون  ق��دم  حيث  دب��ي،   2020 اإك�صبو  ملعر�س 
الفعاليات  اأج��واء  امل�صرتكة جتربة  الفعاليات  ت�صمنت  كما  النم�صا،  يف جناح 
الإم��ارات، يف برنامج ثقايف وريا�صي يقوم على  التي تتميز بها  ال�صحراوية 

الأوملبياد  ير�صل  اأن  ويتوقع  ق��رب.  عن  عليها  والتعرف  البلدين  ثقافة  ن�صر 
اخلا�س الإماراتي وفدا مماثال للنم�صا قريًبا.

الماراتي:  اخلا�س  لالأوملبياد  الوطني  املدير  الها�صمي  طالل  �صعادة  وق��ال 
"ي�صعى الأوملبياد اخلا�س الإماراتي لتنظيم الفعاليات والزيارات ذات الأثر 
النم�صاوي  اخلا�س  الأوملبياد  وفد  زي��ارة  تعزز  حيث  لعبينا،  على  الإيجابي 
ومذكرة التفاهم املوقعة بيننا من التعاون الثنائي القائم بالفعل، فهذه لي�صت 
زياتهم الأوىل لالإمارات حيث قمنا بتنظيم الن�صخة الأوىل من برنامج بناء 

اجل�صور بن اأبوظبي والنم�صا عام 2018".
واأ�صاف :" توؤكد الأن�صطة التي مت تنفيذها خالل هذه الزيارة بن لعبينا 
اأ�صحاب الهمم  ولعبي الأوملبياد اخلا�س النم�صاوي على التزامنا مب�صاركة 
العديدة  املنا�صبات  من  ال�صتفادة  من  ومتكينهم  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 

اأمام لعبينا للتعرف  املجال  الثقافية، وفتح  اأو  الريا�صية  �صواء  املتاحة لهم 
على  الهمم  اأ�صحاب  تعرف  اأن  ثبت  فقد  والثقافات،  التجارب  خمتلف  على 

اأ�صخا�س من خارج حميطهم يعزز مهاراتهم الجتماعية والقيادية".
من جانبه، اأثني الدكتور بيري جيدر، مدير ال�صراكات واملبيعات يف الأوملبياد 
اخلا�س النم�صاوي وامل�صاحب للوفد، على جدول الزيارة الذي ت�صمن اأبعاًدا 
اأخرى يف دولة الإمارات  بالتواجد مرة  " �صعدنا  .. وقال:  ريا�صية وثقافية 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  يف  الناجحة  م�صاركتنا  بعد  لعبينا  مع 
اهتمام  م��دى  عملي  ب�صكل  ترتجم  ال��زي��ارات  ه��ذه  ومثل   ،2019 اأبوظبي 
لتمثيل  الفر�صة  لهم  وي��ق��دم  املجتمع،  م��ن  الغالية  الفئة  ب��ه��ذه  ال��دول��ت��ن 
الريا�صية  واملحافل  البطولت  خمتلف  يف  الأخرين  مع  والتالقي  اأوطانهم 

والثقافية".

اإجناز مزدوج لفريق الإمارات للدراجات اله�ائية يف باري�س ني�س وتريين� اأدرياتيك�

الي�م كال�ضيك� اأب�ظبي.. حتت �ضعار 
»ل بديل عن الف�ز« لل�حدة والعني

مذكرة تفاهم بني الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ونظريه النم�ضاوي

•• العني-وام:

نظمت اأكادميية الحتاد الآ�صيوي لل�صطرجن ومقرها الإمارات �صمن 
خطة ن�صاطها لعام 2022، اأكرب ور�صة عمل دولية حلكام ال�صطرجن 
اأي��ام عن بعد  اأربعة  ال��دويل ملدة  بالتعاون مع جلنة احلكام بالحتاد 
دولة   53 م��ن  دار����س   500 مب�صاركة  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنية  ع��رب 
ميثلون 4 قارات هي اآ�صيا واأفريقيا واأوروبا واأمريكا. ح�صر الفتتاح 
واأثنى على  اأركادي دفوركوفيت�س رئي�س الحتاد الدويل لل�صطرجن، 
ما يقدمه الحتاد الآ�صيوي من برامج ودورات وور�س عمل لأع�صاء 
واأ���ص��اد باملحا�صرين وخرباء  الحت���اد الآ���ص��ي��وي وال��ق��ارات الأخ���رى، 

احلكام  وتطوير  لتاأهيل  يقدمونه  وما  لل�صطرجن  الآ�صيوي  الحت��اد 
واملدربن واملنظمن. واأكد ال�صيخ �صلطان بن خليفة بن �صخبوط اآل 
نهيان رئي�س الحتاد الآ�صيوي لل�صطرجن - يف كلمته التي األقاها نيابة 
عنه ه�صام علي الطاهر الأمن العام لالحتاد الآ�صيوي - موؤكدا على 
على  الدائم  والط��الع  واملواهب،  للقدرات  امل�صتدام  التطوير  اأهمية 
اآخر امل�صتجدات يف قوانن ولوائح الحتاد الدويل. ودارت حما�صرة 
اليوم الأول التي األقاها الإجنليزي األيك�س هولوكزاك �صكرتري جلنة 
التعديالت اجل��دي��دة يف  ال���دويل ح��ول  ب��الحت��اد  التاأهيل والأل��ق��اب 
.بينما حتدث  ال��دويل.  والت�صنيف  الوقت  وانظمة  امل�صابقات  قواعد 
الدويل الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئي�س جلنة القوانن بالحتاد 

الدويل لل�صطرجن رئي�س جلنة احلكام بالحتاد الآ�صيوي يف حما�صرة 
ال�صطرجن، وقواعد  التعديالت اجلديدة يف قانون  الثاين عن  اليوم 
ال��ل��ع��ب ع��رب الن���رتن���ت، وال�����ص��ط��رجن ال��ه��ج��ن، وا���ص��ت��خ��دام الورقة 
اللكرتونية لت�صجيل النقالت. بينما األقى املحا�صر الدويل مهرداد 
لل�صطرجن  ال���دويل  ب��الحت��اد  ال��ق��وان��ن  جلنة  �صكرتري  زادة  بهلوان 
اجلديدة  التعديالت  اإىل  فيها  تطرق  التي  الثالث،  اليوم  حما�صرة 
ال��راب��ع والأخ���ري حا�صر اخلبري  ال��ي��وم  ال��دول��ي��ة، ويف  على الأل��ق��اب 
الدويل الفلبيني كا�صتو ابوندو عن كيفية تنظيم بطولت دولية. ويف 
ختام الدورة ح�صل الدار�صون اأم�س الأول على �صهادة ح�صور الدورة 

معتمدة من الحتادين الدويل والآ�صيوي لل�صطرجن.

خالل اأكرب ور�سة عمل دولية

�ضلطان بن خليفة بن �ضخب�ط ي�ؤكد على اأهمية التط�ير امل�ضتدام حلكام ال�ضطرجن 
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•• دبي -وام:

الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  يعقد 
املقبل،  الأح��د  يوم  اجتماعاً  لل�صباحة 
اجلمعية  ع����ق����د  م����وع����د  ل���ت���ح���دي���د 
ال����ع����م����وم����ي����ة ل�������الحت�������اد لع����ت����م����اد 
النظام  لئ����ح����ة  ع���ل���ى  ال���ت���ع���دي���الت 
الأ�صا�صي التي اأقرها الحتاد الدويل، 
ومن ثم حتديد موعد عقد اجلمعية 
الإدارة  ملجل�س  النتخابية  العمومية 
اجل�����دي�����د. وك�������ان الحت��������اد ال������دويل 
انتخابات  اإج��راء  اأوق��ف  قد  لل�صباحة 
اأك��رث من مرة لطلب  الإدارة  جمل�س 
النظام  لئحة  على  تعديالت  اإج���راء 
الذي  وه��و  اعتمادها،  قبل  الأ�صا�صي 
الجتماع  يف  م��ن��اق�����ص��ت��ه  ي��ت��م  ����ص���وف 
وال���ذي  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية  امل��ق��ب��ل 
�صيحدد موعده جمل�س اإدارة الحتاد 
واأو����ص���ح �صلطان  اج��ت��م��اع الأح����د.  يف 
يف  ال�صباحة،  احتاد  رئي�س  ال�صماحي، 
 / الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريحات 
وام / اأن الجتماع املقبل ملجل�س الإدارة 
بعد"  "عن  ع��ق��ده  ات��ف��ق على  وال���ذي 
املهمة  البنود  �صيناق�س جمموعة من 
اجلمعية  لعقد  ال��دع��وة  مقدمتها  يف 
على  التعديالت  لعتماد  العمومية، 
ال��ن��ظ��ام الأ���ص��ا���ص��ي، وم���ن ث��م حتديد 
م���وع���د لإج������راء الن���ت���خ���اب���ات. وقال 
اأن  ال�صباحة  "ياأمل احتاد  ال�صماحي: 
حتديد  ع��ن  املقبلة  اخل��ط��وات  ت�صفر 
م��وع��د ع��ق��د الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة يف 
املهمة  ت�صليم  اأج���ل  م��ن  وق���ت  اأ���ص��رع 
الرامية  اخل��ط��ط  تنفيذ  وم��ب��ا���ص��رة 
ال�����ص��ب��اح��ة، خا�صة  ب��ل��ع��ب��ة  ل��الرت��ق��اء 
م�صاركات  على  مقبلة  منتخباتنا  اأن 
واأ�صار  املقبلة".  ال�صهور  خالل  هامة 
اإىل اأن توقعاته اأن جترى النتخابات 

خ���الل ال��ف��رتة م��ن اأواخ����ر م��اي��و اإىل 
اأوائ��������ل ي���ون���ي���و امل���ق���ب���ل���ن، وذل������ك يف 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اع��ت��م��اد  ح���ال���ة 
للتعديالت الأخرية وموافقته عليها، 
وم����ن ث���م حت��دي��د م��وع��د لح����ق بعد 
اللوائح لإجراء  تن�س  كما  يوماً   60
اأن  املنتظر  "من  وتابع:  النتخابات. 
اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  يبحث 
املقبلة  اخل���ارج���ي���ة  امل�������ص���ارك���ات  ب��ن��د 
مقدمتها  ويف  ال�����ص��ب��اح��ة،  مل��ن��ت��خ��ب��ات 
اخلليجية  الريا�صية  الأل��ع��اب  دورة 
مايو  �صهر  يف  اإقامتها  املقرر  الثالثة، 
ال��ك��وي��ت، وك��ذل��ك دورة  ب��دول��ة  املقبل 
"الآ�صياد" مبدينة  الآ�صيوية  الألعاب 
هانغت�صو ال�صينية يف �صبتمرب املقبل، 
مع بحث خطط اإعداد املنتخبات لهذه 
 2022 عام  خالل  املقبلة  امل�صاركات 
ككل". وتطرق رئي�س احتاد ال�صباحة 
اإىل ال���زي���ارة الأخ�����رية ال��ت��ي ق���ام بها 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  م�صلم  ح�صن 
وا�صتقبال  الإم������ارات  اإىل  لل�صباحة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية له 
مبكتبه يف الديوان الأمريي، مو�صحاً 
اأن رئي�س الحتاد الدويل حر�س على 

يف  ال�صباحة  تطوير  خطط  مناق�صة 
الإم������ارات، والإ����ص���ادة باجلهود  دول���ة 
التي تبذل من خمتلف اإمارات الدولة، 
املتنوعة  وبطولتها  ال�صباحة  لو�صع 
واأحداثها.  فعالياتها  اأج���ن���دت  ع��ل��ى 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  اأن  اإىل  واأ�صار 
الدولة  اإم�����ارات  بع�س  و���ص��ع  ع��ر���س 
الدولية  ال���ب���ط���ولت  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
الفجرية  اإم��ارات  لل�صباحة، وحتديداً 
بالإ�صافة  وع��ج��م��ان،  اخليمة  وراأ����س 
اللتن  ودب����ي،  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارت���ي  اإىل 
ا�صتحوذتا على الهتمام العاملي جراء 
البطولت  ل��ك��ربي��ات  ا�صت�صافتهما 
العامل  ب��ط��ول��ة  واآخ����ره����ا  ال���ع���امل���ي���ة، 
التي  الق�صرية  للم�صافات  لل�صباحة 
ومهرجان  اأب���وظ���ب���ي  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا 
املا�صي،  دي�صمرب  يف  امل��ائ��ي��ة  الأل��ع��اب 
من  �صا�صعة  م�����ص��اح��ات  وام��ت��الك��ه��م��ا 
ال���������ص����واط����ئ مي���ك���ن ا����ص���ت���غ���الل���ه���ا يف 
ال�صباحة  بطولت  من  العديد  اإقامة 
الدولية  "الإ�صادات  وق��ال:  املختلفة. 
الأخرية  ال��ع��امل  بطولة  نالتها  ال��ت��ي 
ل��ل�����ص��ب��اح��ة يف اأب���وظ���ب���ي، و���ص��ع��ت��ه��ا يف 
ب��ط��ول��ة يف  ك��اأف�����ص��ل  م��رت��ب��ة متقدمة 
دفع  ما  وه��ذا  العامل،  بطولت  تاريخ 
الحت�����اد ال�����دويل لع��ت��ب��ار الإم�����ارات 
يف  ال�صباحة  لتطويراً  اقليميا  مركزاً 
الريا�صة  مب�صتوى  لالرتقاء  املنطقة 
وال�صباحن واملدربن وجميع الكوادر 
الفنية املرتبطن باللعبة". واأ�صاف: 
العديد من عنا�صر  الإمارات  "متلك 
على  ت�صاعدها  التي  الأخ��رى  التفوق 
ال�صباحة  ل��ت��ط��وي��ر  م���رك���زاً  ت��ك��ون  ان 
يف امل���ن���ط���ق���ة، وع���ل���ى راأ�����ص����ه����ا وج����ود 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة مم���ي���زة وق���������ادرة على 
الأحداث  اأك��رب  وا�صت�صافة  ا�صتيعاب 

الريا�صية".

•• اأبوظبي-وام:

بطولة  �صمن  دب��ي  جولة  مناف�صات  بدبي  الأهلي  �صباب  ن��ادي  يف  اليوم  تنطلق 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو التي ينظمها احتاد الإمارات للجوجيت�صو 
م�صاركة  و�صط   ،/AJP/ اجلوجيت�صو  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 
الأندية والأكادمييات يف فئات ال�صباب والهواة  800 لعب ولعبة من خمتلف 

واملحرتفن والأ�صاتذة.
وتعترب جولة دبي ثانية جولت رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو ومن املقرر 
البداية  كانت  حيث   ،2022 مو�صم  خالل  الدولة  يف  منها  جولت   5 اإقامة 
مع جولة اأبوظبي ال�صهر املا�صي يف جوجيت�صو اأرينا، وحققت جناحا كبريا على 

الأ�صعدة كافة.
وقال فهد علي ال�صام�صي الأمن العام لحتاد الإمارات للجوجيت�صو اإن بطولت 
اأكرب  اأمام م�صاركة  املجال  اإ�صافة مهمة لأجندة الحتاد وتف�صح  الرابطة متّثل 

عدد من الالعبن املحرتفن.
واأكد ال�صام�صي اأن اإقامة هذه اجلولة يف دبي تو�صع النطاق اجلغرايف للبطولة، 
وبالتايل تتعزز خيارات الت�صجيل وامل�صاركة يف املناف�صات، متوجها بال�صكر لإدارة 

املميزة  ال�صراكة  التي جت�صد  لهذه اجلولة  ا�صت�صافته  على  الأهلي  �صباب  نادي 
بن الحتاد والأندية والتوافق على ذات الأهداف والروؤى حول تطوير ريا�صة 

اجلوجيت�صو وتر�صيخ ريادة الإمارات كوجهة عاملية لها.
للم�صاركة يف  ا�صتعدادته حاليا  يكثف  الوطني  املنتخب  اأن  اإىل  ال�صام�صي  ولفت 
بطولة اآ�صيا اآواخر ال�صهر اجلاري، واأن جولة دبي تعترب حمطة مهمة يف تعزيز 
الأخ��رية ويختربون  اللم�صات  الذين ي�صعون  املنتخب  جاهزية لعبي ولعبات 
م�صتوياتهم للمناف�صة بقوة على ميداليات البطولة القارية الأبرز على �صعيد 
اآ�صيا. وتبداأ الفعاليات اليوم مبناف�صات فئتي ال�صباب والأ�صاتذة على اأن ت�صتكمل 

غدا مبناف�صات فئة الهواة واملحرتفن.
احداهما  مرحلتن  على  الأول  اليوم  لنزالت  الر�صمية  ال��وزن  اإج���راءات  وتقام 
ال�صاعة  بن  والثانية  م�صاء،  وال�صاد�صة  الرابعة  ال�صاعة  بن  ما  اجلمعة  اأم�س 
الثامنة والن�صف والعا�صرة من �صباح اليوم على اأن تبداأ املناف�صات الر�صمية يف 

متام ال�صاعة 11 �صباح اليوم.
على  والأكادمييات  الأندية  لالعبي  بالن�صبة  كربى  باأهمية  البطولة  وحتظى 
م�صتوى الدولة، حيث متنح الفائزين باملركز الأول 600 نقطة ت�صنيفية وهو 

ما يعد عامل جذب كبري للم�صاركة فيها.

•• اأبوظبي-وام:

الأوىل  باملراكز  اأبوظبي  �صرطة  فازت 
 "70.3 م�����ان  "اأيرون  ب���ط���ول���ة  يف 
الن�صخة ال�صابعة والتي اقيمت باإمارة 

دبي.
وا�صتمل ال�صباق على ال�صباحة مل�صافة 
الهوائية  والدراجات  كيلومرت   1.9
واجل����ري  ك��ل��ي��وم��رت   90.1 مل�����ص��اف��ة 
و�صهدت  ك��ي��ل��وم��رت   21.1 مل�����ص��اف��ة 
م��ن��اف�����ص��ات ق��وي��ة مب�����ص��ارك��ة 2500 
 1675 بينهم  وريا�صية من  ريا�صي 
واأ�صاد  ال���دول���ة.  خ����ارج  م���ن  م�����ص��ارك��ا 
مدير  النعيمي  �صاهن  �صامل  ال��ل��واء 
بامل�صتوى  ال��ب�����ص��ري��ة،  امل������وارد  ق��ط��اع 
البطولة  ب���ه  ظ���ه���رت  ال�����ذي  امل��ت��م��ي��ز 
اأبوظبي  ����ص���رط���ة  ف����ري����ق  وب���ج���ه���ود 
العالية  وك��ف��اءات��ه  ال��ب��دن��ي��ة  ول��ي��اق��ت��ه 
اإىل حر�س  مبختلف املناف�صات، لفتاً 
ال���ق���ي���ادة ال�����ص��رط��ي��ة ع��ل��ى دع����م هذه 
الإجنازات الريا�صية املتميزة وحتفيز 

اأرقام جيدة  الريا�صين على ت�صجيل 
الريا�صية.  ال���ب���ط���ولت  مب��خ��ت��ل��ف 
الأول  املركز  اأبوظبي  �صرطة  وحققت 
خالل  خمتلط  تتابع  فئة  الفرقي  يف 

�صارة  ه��م  لع��ب��ن  بثالثة  م�صاركتها 
الأحنف يف ال�صباحة وجابر املن�صوري 
و�صلطان  ال���ه���وائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات  يف 
الظنحاين يف اجلري وح�صل الالعب 

الأول  امل��رك��ز  على  اللقيطي  ع��ب��داهلل 
التعاون  جمل�س  دول���ة  م�صتوى  على 
م�����ص��ت��وى مواطني  وع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• اأبوظبي- وام:

ج��اء ف��وز ك��ل م��ن بني ي��ا���س وال�����ص��ارق��ة على الن�صر وع��ج��م��ان يف 
اجلولة  �صمن  الأول  اأم�����س  للمحرتفن  اأدن����وك  دوري  م�صابقة 
قبل  للفريقن  كبرية  دفعة معنوية  امل�صابقة، مبثابة  19 من  ال� 
ال�صتحقاق الآ�صيوي، حيث يدخل كال الفريقن مواجهات امللحق 

الآ�صيوي يوم الثالثاء املقبل.
و�صيواجه فريق ال�صارقة نظريه الزوراء العراقي على ا�صتاد نادي 
ال�صارقة الثالثاء الكقبل ال�صاعة 20:15، فيما يلتقي بالتوقيت 
نف�صه بني يا�س مع نا�صاف كار�صي الأوزباك�صتاين على ملعب بني 
مرحلة  اإىل  للتاأهل  الوحيدة  الفر�صة  هو  الفوز  و�صيكون  يا�س، 

املجموعات.
وجاء تاأهل كل من بني يا�س وال�صارقة للم�صاركة يف دوري اأبطال 
الإماراتي  ال��دوري  م�صابقة  و�صافة  يا�س  بني  حقق  اأن  بعد  اآ�صيا 
املو�صم املا�صي، فيما تاأهل ال�صارقة رابعا بعد تاأهل �صباب الأهلي 
الثالث ب�صفته بطال لكاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة بن�صخته 

املا�صية.
وميثل الإمارات يف م�صابقة دوري اأبطال اآ�صيا هذا املو�صم كل من 
ال��دوري حيث  املا�صية من م�صابقة  الن�صخة  ن��ادي اجلزيرة بطل 
اجلوية  ال��ق��وة  م��ن  ك��ل  ت�صم  التي  الثانية  املجموعة  يف  يتواجد 

العراقي، وموباي �صيتي الهندي، وال�صباب ال�صعودي.
اأما املمثل الثاين فهو نادي �صباب الأهلي بطل كاأ�س �صاحب ال�صمو 
رئي�س الدولة، حيث يتواجد يف املجموعة الثالثة والتي ت�صم كل 
خوز�صتان  وف���ولذ  ال��ق��ط��ري،  وال��غ��راف��ة  تركمن�صتان،  اأه���ال  م��ن 

الإيراين.
م�����ص��ارك��ت��ن مبا�صرتن،  الإم����ارات����ي  ال�����دوري  اأن���دي���ة  وح�����ص��دت 
وم�صاركتن عرب امللحق يف مرحلة املجموعات بالن�صخة املقبلة من 

دوري اأبطال اآ�صيا.
ومل تكن هذه هي امل�صاركة الأوىل لكل من بني يا�س وال�صارقة يف 

دوري اأبطال اآ�صيا، حيث �صاركا من قبل يف اأكرث من ن�صخة.
بالن�صبة لفريق بني يا�س فقد �صارك من قبل يف ن�صختي2012 
مرحلة  يف  بالتواجد  ل��ه  الأوىل  امل�صاركة  كانت  حيث   ،-2014
الدوري  م�صابقة  يف  ال��راب��ع  املركز  على  ح�صوله  بعد  املجموعات 
الثانية  املجموعة  �صمن  ل��ه  م�صاركة  اأول  يف  لعب  و  الإم���ارات���ي، 
وباختاكور  القطري  والعربي  ال�صعودي  الحت��اد  من  كل  بجانب 
الأوزبكي، وتاأهل بني يا�س حينها اإىل دور ال�صتة ع�صر من امل�صابقة 

لكنه ودع بعدها باخل�صارة اأمام الهالل ال�صعودي.
وخ����الل ه���ذه امل�����ص��ارك��ة ل��ع��ب ب��ن��ي ي��ا���س 6 م��ب��اري��ات يف مرحلة 
املجموعات �صجل خاللها 9 اأهداف وتلقت �صباكة هدفن، حمققا 
ال�صتة  دور  اإىل  ليتاأهل   ، واح��دة  وخ�صارة  وتعادلن  انت�صارات   3
ع�صر يف املركز الثاين بر�صيد 11 نقطة خلف الحتاد ال�صعودي 

املت�صدر حينها بر�صيد 16 نقطة.
يف  الآ�صيوي  امللحق  يف  يا�س  بني  لفريق  الثانية  امل�صاركة  وج��اءت 
ن�صخة 2014، ولكنه مل يتاأهل منه بعد اخل�صارة اأمام القاد�صية 

الكويتي بنتيجة 4-1.
اأما فريق ال�صارقة فقد �صارك من قبل يف 4 ن�صخ بالنظام اجلديد 
لدوري اأبطال اآ�صيا، وذلك يف اأعوام 2004، و2009، و2020، 
يف  م�صاركته  ال�����ص��ارق��ة  اأن��ه��ى   2004 ع���ام  ن�صخة  يف  و2021. 

خا�س  بعدما  وذل��ك  النهائي،  رب��ع  دور  اإىل  التاأهل  بعد  البطولة 
مرحلة املجموعات وانهاها مت�صدرا املجموعة الثالثة بر�صيد 10 
3 وخ�صر يف واح��دة، و�صجل  ف��از يف  4 مباريات  نقاط حيث لعب 
لكنه ودع من ربع النهائي  اأهداف،   4 �صباكه  وتلقت  اأهداف   10
بعد اخل�صارة اأمام �صيونغنام اف �صي الكوري اجلنوبي ب�صتة اأهداف 

دون مقابل.
ويف ن�صخة 2009 قرر الن�صحاب لظروف الفريق وقتها بعد ان 
احتل املركز الأخري �صمن املجموعة الثانية بدون اأي ر�صيد من 

النقاط.
بطال  ب�صفته  فيها  للم�صاركة  تاأهل  والتي   2020 ن�صخة  ويف 
املجموعات  مرحلة  من  الفريق  ودع  الإم��ارات��ي،  ال��دوري  مل�صابقة 
4 نقاط،  الثالثة بر�صيد  حيث احتل املركز الأخ��ري يف املجموعة 
بعد اأن لعب 6 مباريات فاز يف مباراتن وتعادل يف واحدة وخ�صر 3 
�صمت  وقد  هدفا   11 �صباكة  وتلقت  هدف  مباريات، و�صجل 13 
ال�صعودي  وال��ت��ع��اون  الإي�����راين  بر�صيبولي�س  م��ن  ك��ل  امل��ج��م��وع��ة 
اآ�صيا  اأبطال  اآخر م�صاركة له يف دوري  والدحيل القطري. وكانت 
بعد   ،2020 يف  امل�صاركة  الفرق  تاأهلت  حيث   2021 ن�صخة  يف 
الغاء م�صابقة الدوري الإماراتي ب�صبب تداعيات فريو�س كورونا، 
مت�صدرا  ع�صر  ال�صتة  دور  اإىل  ال�صارقة  تاأهل  الن�صخة  ه��ذه  ويف 
للمجموعة الثانية بر�صيد 11 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات فاز 
وتلقت  اأه����داف   6 و�صجل  واح���دة  وخ�صر   ،  2 يف  وت��ع��ادل   ،  3 يف 
بعد اخل�صارة  ال�صتة ع�صر  دور  ذلك من  بعد  ودع  لكنه   ،3 �صباكه 
انتهاء  بعد  اجلزاء  بركالت  اأمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-4 

الوقتن الأ�صلي والإ�صايف بالتعادل 1-1.

�ضرطة اأب�ظبي تف�ز باملراكز الأوىل يف بط�لة »اأيرون مان دبي«

بني يا�س وال�ضارقة .. دفعة معن�ية يف اجل�لة 19 من الدوري قبل ال�ضتحقاق الآ�ضي�ي

املناف�سات تنطلق اليوم من �سالة �سباب الأهلي لفئات املحرتفني وال�سباب والهواة والأ�ساتذة

رابطة اأب�ظبي الدولية ملحرتيف اجل�جيت�ض� بط�لة  �ضمن  دبي  ج�لة  يف  ي�ضارك�ن  ولعبة  لعب   800
 ال�سام�سي: بطولت الرابطة اإ�سافة مهمة لأجندة الحتاد ال�سنوية

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ منتخب الإمارات للجودو اعتبارا من اليوم ال�صبت مع�صكره 
م��ار���س اجلاري،   19 ي�صتمر حتى  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي،  ال��داخ��ل��ي يف 
ل��ل��ج��ودو لالأندية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ا���ص��ت��ع��دادا 
تقام  والتي  والأ���ص��ب��ال،  وال�صباب  وال�صيدات  الرجال  واملنتخبات 
ب�صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية يف العا�صمة الأردنية عمان 

خالل الفرتة من 23 - 31 من مار�س اجلاري . وت�صم قائمة 
في�صل  اأح��م��د  وه���م:  ال�صاعد  ال�صباب  م��ن  لع��ب��ن   6 منتخبنا 
النقبي، واأحمد جا�صم، وخليفة احلو�صني، وعلي ح�صن الدرمكي 
القتالية"  للفنون  "الفجرية  النقبي  و�صعيد  كلباء"،  "احتاد 

وحارب جمعة من "نادي ال�صارقة الريا�صي".
وت�صتمر تدريبات منتخب ال�صباب على فرتتن �صباحية وم�صائية 
وحتى  اليوم  من  اعتبارا  اأبوظبي  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ب�صالة 

عمان،  الأردن��ي��ة  العا�صمة  اإىل  ال�صفر  قبل  الإع���داد  ف��رتة  نهاية 
و�صين�صم اإليهم منتخب الكبار يوم الثنن املوافق 14 مار�س.

امل�صارعة  احت��اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد  �صعادة  وح��ث 
والكبار  ال�����ص��ب��اب  م�صتوى  ع��ل��ى  امل��خ��ت��اري��ن  ال��الع��ب��ن  واجل����ودو 
الإقليمية  اخلارجية  للم�صاركات  اجليد  ال�صتعداد  �صرورة  على 
جلودو  احلقيقي  امل�صتوى  يعك�س  مبا  املقبلة  والعاملية  والقارية 

الإمارات وي�صرف ريا�صة الإمارات.

منتخب اجل�دو يدخل مع�ضكر اأب�ظبي 
ا�ضتعدادا للبط�لة العربية

رئي�س احتاد ال�سباحة: جمعية عمومية لعتماد تعديالت النظام الأ�سا�سي .. والنتخابات اأواخر مايو

اجتاه ق�ي يف الحتاد الدويل لختيار الإمارات 
مركزًا اإقليميًا لتط�ير اللعبة يف املنطقة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

وجه حممد خلف احلبتور الرئي�س 
جمموعة  رئي�س  نائب  التنفيذي 
احل��ب��ت��ور  رئ��ي�����س احت���اد الإم����ارات 
�صمو  اإىل  والعرفان  ال�صكر  للبولو 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
نائب  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  اآل مكتوم 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية 
لرعايته الكرمية ل�صل�صلة بطولت 
والتي  للبولو  الذهبية  دب��ي  كاأ�س 
كانت وراء النجاحات التي حتققت 
وال��ت��ي ف��اق��ت ال��ت�����ص��ورات واأعطت 

البولو بعدا دوليا .
التكرمي  خ����الل ح��ف��ل  ه����ذه  ج����اء 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأق���ام���ت���ه  ال�����ذي 
ل�����ص��ل�����ص��ل��ة ب����ط����ولت ك����اأ�����س دب���ي 
بالقاعة   2022 للبولو  الذهبية 
الكربى مببنى جمموعة احلبتور 
البولو  ب��ح�����ص��ور جن��م  ب��اجل��م��ريا 
ح���ب���ت���ور احل����ب����ت����ور وم�����دي�����ر ع���ام 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي 
جو�صيتا  كري�صتينا  وال��ف��رو���ص��ي��ة 

واملكرمن .  
و�صائل  ب������دور  احل���ب���ت���ور  واأ������ص�����اد 
الإعالم املحلية امل�صموعة واملقروءة 
اإجن��اح كافة البطولت  واملرئية يف 
اللعبة  ن�صر  يف  اأ�صهم  مما  املحلية 
منوها  ممار�صيها  دائ���رة  وتو�صيع 
يف  اأ�صا�صيا  �صريكا  الإع��الم  اأن  اإىل 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت وكانت  ال��ن��ج��اح��ات 

لباقي  وه���ام���ة  ن��اج��ح��ة  ر���ص��ائ��ل��ه 
الريا�صات ولل�صباب من املواطنن 
ول���ل���رع���اة لدعم  اجل��ن�����ص��ن  م����ن 

الأحداث مبختلف درجاتها .
فريق  بجهود  احل��ب��ت��ور  اأ���ص��اد  كما 
الدعم اللوج�صتي الذي ا�صتطاع اأن 
ي�صرف على تنظيم واإعداد املالعب 
واخليول وتاأهيلها يوميا لتكون يف 

اأك���رث من  لتتحمل   ���ص��ورة  اأب��ه��ى 
األف �صوط  بولو منذ بداية املو�صم 
التقدير  ي�صتحق  هائل  جهد  وه��و 

والإ�صادة .
 50 اأك��رث من  التكرمي  وقد �صمل 
�صهادات  ت��وزي��ع  مت  حيث  �صخ�صا 
ومكافاآت  عينية  وج��وائ��ز  ت��ك��رمي 

مالية .

دوري  امل���ق���دم���ة، يف  ف����رق  ت��خ��و���س 
متباينة،  اختبارات  الأوىل،  الدرجة 
اليوم  التي تنطلق    ،23 يف اجلولة 
بثالث  مار�س"   12" ال�������ص���ب���ت 
البطائح  ي�صتقبل  ح��ي��ث  م��ب��اري��ات، 
���ص��ي��ت��ي، وي��ح��ل دب���ا احل�����ص��ن �صيفاً 
اجلزيرة  الرم�س  ويلتقي  حتا،  على 
الأحد  اجلولة  وت�صتكمل  احل��م��راء، 
"13 مار�س" باأربع مباريات، جتمع 
م�صفوت يف �صيافة دبا، واحلمرية يف 
مواجهة م�صايف، وي�صتقبل الفجرية 
الذيد، وي�صت�صيف التعاون جلف اإف 
الو�صيف  العربي  يغيب  فيما  �صي، 

بر�صيد 53 نقطة عن اجلولة.
متابعة  اإىل  ال���ب���ط���ائ���ح  وي���ت���ط���ل���ع 
انت�صاراته على ح�صاب �صيفه �صيتي، 
وميلك �صاحب الأر�س 46 نقطة يف 
املركز الثالث، وهو بحاجة اإىل الفوز 
وانتظار  املتبقية،  م��ب��اري��ات��ه  ك��ل  يف 
والعربي،  دب��ا  املقدمة  فريقي  تعرث 
ف��ريغ��ب يف فوز  الأخ����ري  �صيتي  اأم���ا 

يقفز بر�صيده اإىل ت�صع نقاط.
اأم���ام دب��ا احل�صن خيار  ي��ك��ون  ول��ن 
حتا،  م�صت�صيفه  على  ال��ف��وز  ���ص��وى 
وله  ال�����ص��ع��ود،  يف  ب��الأم��ل  ليتم�صك 
نقطة، يف املركز الرابع، ويبدو   44
اأحمر  ال��ن��ق��اط خ��ًط��ا  ال��ت��ف��ري��ط يف 

�صتكون  مهمته  ل��ك��ن  ل���ه،  بالن�صبة 
�صعبة يف مواجهة حتا، ال�صاعي اإىل 
يف  نقطة   37 ول��ه  ترتيبه،  حت�صن 

املركز ال�صاد�س.
الرم�س  ف��ري��ق��ا  ي��ق��دم  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
واجل���زي���رة احل��م��راء م��ب��اراة جيدة، 
الفريقن  لأن  ب����الأه����داف،  ح��اف��ل��ة 
�صغوط،  دون  ال����ل����ق����اء  ي����دخ����الن 
املركز  يف  ن��ق��ط��ة   17 ول��ل��م�����ص��ي��ف 
الثاين ع�صر، ولل�صيف 17 يف املركز 

احلادي ع�صر.
"املت�صدر" ب�  دب��ا  �صيكون  ب��دوره��م��ا 

"اخلام�س"  واحلمرية  نقطة،   55
مهمتن  يف  ن��ق��ط��ة،   43 ب��ر���ص��ي��د 
�صيفيهما  م���واج���ه���ة  يف  ���ص��ع��ب��ت��ن 
م�������ص���ف���وت وم�������ص���ايف ي������وم الأح�������د، 
اأن  اإىل  ت����ع����ود  امل���ه���م���ة  و����ص���ع���وب���ة 
كبرية،  باأريحية  يلعبان  املناف�صن 
وهما ي�صتهدفان حت�صن مركزيهما، 
فيما يقع دبا واحلمرية حتت تاأثري 
���ص��غ��وط احل�����ص��اب��ات واخل�����وف من 
ال��ت��ع��رث، ومل�����ص��ف��وت 20 ن��ق��ط��ة يف 
املركز التا�صع، و18 نقطة مل�صايف يف 

املركز العا�صر.

ويعود الفجرية الغائب عن اجلولة 
املا�صية باآمال ا�صتعادة ذاكرة الفوز، 
على ح�صاب �صيفه الذيد، بعد تعادل 
اأمام احلمرية، وخ�صارة من دبا، وله 
بينما  ال�صابع،  املركز  يف  نقطة   30
بالعالمة  ال���ع���ودة  يف  ال���ذي���د  ي���اأم���ل 
الكاملة من خ��ارج ال��دي��ار، ول��ه 15 

نقطة يف املركز الثالث ع�صر.
اإف  وجلف  التعاون  مباراة  و�صتكون 
�صي فر�صة للفريقن لزيادة غلتهما 
م���ن ال���ن���ق���اط، وال���ت���ق���دم يف ج���دول 
13 نقطة يف  ال��رتت��ي��ب، ول��ل��ت��ع��اون 
يف   21 وجللف  ع�صر،  الرابع  املركز 

املركز الثامن.

مباريات اجلولة 23
ال�صبت 12 مار�س 2022
البطائح - �صيتي، 17:35

ال����رم���������س - اجل�����زي�����رة احل�����م�����راء، 
17:35

حتا - دبا احل�صن، 17:35

الأحد 13 مار�س 2022
دبا – م�صفوت، 17:35

الفجرية – الذيد، 17:35
التعاون - جلف اإف �صي، 17:35

احلمرية – م�صايف، 17:35

موجها ال�سكر اإىل مكتوم بن حممد 

احلبت�ر ي�ضيد بدور الإعالم ويثمن جه�د 
فريق الدعم الل�ج�ضتي للب�ل� 

اختبارات متباينة لفرق املقدمة يف اجل�لة 23 لدوري الأوىل

�صد  ملعبه  على  ال�صلبي  التعادل  فخ  يف  هرناندي�س،  ت�صايف  واأ�صطورته  مدربه  بقيادة  املتجدد  الإ�صباين  بر�صلونة  �صقط 
غلطة �صراي الرتكي، يف حن قاد املغربي منري احلدادي فريق اإ�صبيلية الإ�صباين اإىل الفوز على و�صت هام الإنكليزي 

ال��دوري الوروب��ي لكرة القدم  ال��دور ثمن النهائي من م�صابقة  بت�صجيله هدف املباراة الوحيد اخلمي�س يف ذهاب 
)يوروبا ليغ(.

يف املباراة الأوىل على ملعب كامب نو، خا�س الفريق الكاتالوين املباراة منت�صيا بت�صجيله 21 هدفا يف اخر �صبع 
مباريات يف خمتلف امل�صابقات اي مبعدل 3 اهداف يف املباراة الواحدة، لكنه ا�صطدم بجدار دفاع تركي منظم 

ومن ورائه احلار�س املتاألق ال�صباين ايناكي بينيا الذي انقذ مرماه من اكرث من هدف اكيد علما بانه معار من 
بر�صلونة بالذات، وبات يتعن عليه ان يح�صم التاأهل يف ا�صطنبول يف 17 احلايل.

و�صيطر بر�صلونة على جمريات اللعب لكن بينيا ت�صدى ملحاولتن خطريتن للهولندي ممفي�س ديباي يف 
ال�صوط الول، قبل ان يتدخل لنقاذ مرماه من كرة راأ�صية ل�صريخيو بو�صكيت�س )57( وت�صديدة قوية من 

الهولندي فرانكي دي يونغ )64(. يف املقابل، �صجل املهاجم الفرن�صي بافيتيمبي غومي�س هدفا لغلطة �صراي 
لكن احلكم مل يحت�صبه بعد اللجوء اىل تقنية احلكم امل�صاعد بالفيديو )78(.

وف�صل بر�صلونة بالتايل يف حتقيق فوزه اخلام�س تواليا يف جميع امل�صابقات.
نفذها  ح��رة  ركلة  م�صتغال  الطاير  على  ت�صديدة  من   60 الدقيقة  يف  احل���دادي  ه��دف  ج��اء  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف 

ماركو�س اكونا علما بانه �صارك ا�صا�صيا يف اللحظة الخرية اثر ا�صابة لعب الو�صط الكرواتي ايفان راكيتيت�س خالل 
فرتة التحمية. وعلق احلدادي على هذا الأمر بقوله "هذه هي كرة القدم، يتعن على كل لعب ان يكون جاهزا عندما 

يحتاج الفريق اليه". وا�صاف "مل ت�صنح يل الفر�صة لكي اقوم بالتحمية ب�صكل كاف لكني دخلت اجواء املباراة تدريجيا 
وانا �صعيد بالفوز". وعموما تاألق املغربيان الخران يف �صفوف ا�صبيلية وهما املهاجم يو�صف الن�صريي الذي كان عبئا 
كبريا على دفاع الفريق اللندين، واحلار�س يا�صن بونو الذي تدخل ثالث مرات لنقاذ مرماه من اهداف حمققة امام 

الكرواتي نيكول فال�صيت�س )10 و29( وت�صديدة الت�صيكي توما�س �صوت�صيك )47(.
ويعترب ا�صبيلية اخت�صا�صيا يف هذه امل�صابقة التي توج بطال لها �صت مرات و�صيكون له الف�صلية يف بلوغ الدور التايل 

عندما يحل �صيفا على و�صت هام على امللعب الوملبي يف لندن يف 17 احلايل.
ويخو�س اإ�صبيلية هذه امل�صابقة بدافع اإ�صايف لأن ملعبه "رامون �صان�صي�س بي�صخوان" ي�صت�صيف نهائي امل�صابقة يف 
اأيار/مايو. ومل يخ�صر الفريق الندل�صي اي مباراة على ار�صه على ال�صعيد القاري امام فريق اجنبي منذ عام   18

اليطايل فوزا �صعبا على باير ليفركوزن الملاين 2-3. اتالنتا  وحقق   .2011
ت�صجيلها  على  تناوب  اه��داف  بثالثة  اتالنتا  ورد   )11( ارانغي�س  ت�صارلز  الت�صيلي  بوا�صطة  ليفركوزن  تقدم 
الوكراين رو�صالن مالينوف�صكي )23( والكولومبي لوي�س مورييل )25 و49(، قبل اأن يقل�س الفريق الملاين 

الفارق عن طريق الفرن�صي مو�صى ديابي )63(.
وتفوق براغا الربتغايل على موناكو الفرن�صي بهدفن لال�صباين ابل روي�س )3( وففيتور اوليفريا )89(.

وحقق رينجرز ال�صكتلندي فوزا عري�صا على النجم الحمر ال�صربي بثالثية نظيفة.
يذكر ان ليبزيغ الملاين بلغ ر�صميا الدور ربع النهائي بعد عقوبة البعاد التي طالت مناف�صه �صبارتاك مو�صكو 

الرو�صي يف هذا الدور ب�صبب الغزو الرو�صي لأوكرانيا.
وكان الدور ثمن النهائي انطلق الربعاء مبباراتن، حيث عاد ليون الفرن�صي بفوز ثمن من خارج ار�صه �صد 

بورتو الربتغايل -1�صفر، وحذا حذوه اينرتاخت فرانكفورت الملاين بفوزه بعيدا عن قواعده على ريال بيتي�س 
ال�صباين 2-1. عاد روما الإيطايل بالفوز من اأر�س فيتي�س اأرنهم الهولندي -1�صفر اخلمي�س يف ذهاب الدور 

ثمن النهائي من م�صابقة كونفرن�س ليغ لكرة القدم. ومتيز فريق العا�صمة الإيطالية بالواقعية كونه �صجل 
الوقت بدل  اأوليفريا يف  بوا�صطة مهاجمه �صريجيو  الثالث  هدفه من ثالث حم��اولت فقط بن اخل�صبات 
�صوق  روما يف  اىل  ان�صم  اوليفريا  وكان  الهولندي.  للفريق  ت�صديدة   13 الول، مقابل  ال�صوط  ال�صائع من 

النتقالت ال�صتوية الخرية قادما من بورتو الربتغايل على �صبيل الع��ارة. بيد ان اوليفريا طرد يف الدقيقة 
79 لنيله البطاقة ال�صفراء الثانية فاكمل فريقه املباراة بع�صرة لعبن من دون ان يتمكن ا�صحاب الر�س من 

ا�صتغالل النق�س العددي يف �صفوف ال�صيوف.
الذين  الهدفن  باف�صلية  الفرن�صي  ري��ن  �صد  ملعبه  خ��ارج  الي��اب  م��ب��اراة  النكليزي  �صيتي  لي�صرت  و�صيدخل 

�صجلهما مارك الربايتون )30( والنيجريي كيلي�صي ايهيانات�صو )90+3( يف مباراة غاب عنها هداف الفائز 
اخل�صرم جيمي فاردي بداعي ال�صابة التي �صتبعده �صهرا عن املالعب.

4-4 يف مباراة مثرية تخلف فيها الول على ملعبه  الهولندي مع كوبنهاغن الدمناركي  ايندهوفن  وتعادل 
بنتيجة 1-3 قبل ان يدرك التعادل قبل 5 دقائق على نهايتها. وحقق مر�صيليا الفرن�صي فوزا غري مطمئن 

2-1. ويف مباريات اخرى، حقق فينورد روت��ردام الهولندي فوزا عري�صا على  ال�صوي�صري  على ملعبه �صد بازل 
بارتيزان بلغراد ال�صربي 5-2 يف عقر دار الخري، وباوك �صالونيك اليوناين على غنت البلجيكي -1�صفر، و�صالفيا 

براغ الت�صيكي على ل�صك النم�صاوي 1-4.

اإ�سبيلية يهزم و�ست هام بهدف املغربي احلدادي   

بر�ضل�نة ي�ضقط يف فخ التعادل ال�ضلبي مع غلطة �ضراي
حيث  ترافورد"  "اأولد  ملعب  اإىل  ال�صبت  الأنظار  تتجه 
�صمن  توتنهام  �صيفه  م��ع  يونايتد  مان�ص�صرت  يتواجه 
املرحلة التا�صعة والع�صرين من الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، وذلك يف لقاء م�صريي لل�صراع على امل�صاركة يف 

دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.
ويدخل يونايتد اللقاء يف حالة معنوية �صعبة جداً بعد 
جاره  اأر����س  على  املا�صية  املرحلة  يف  القا�صي  ال�صقوط 
اللدود مان�ص�صرت �صيتي حامل اللقب واملت�صدر )4-1(، 
ما جمد ر�صيد فريق املدرب الأملاين رالف رانغنيك عند 
47 نقطة يف املركز اخلام�س بفارق نقطة خلف اأر�صنال 

�صاحب املركز الرابع الأخري املوؤهل اىل دوري الأبطال.
اأن  احلمر"  "ال�صياطن  موقف  �صعوبة  م��ن  يزيد  وم��ا 
اأر�صنال ميلك ثالث مباريات موؤجلة، يف حن اأن خ�صمهم 
املقبل توتنهام يتخلف عنهم بنقطتن فقط مع مباراتن 

موؤجلتن اأي�صاً يف جعبته.
الدفاع  قلب  �صدد  ف��ري��ق،  موقف  ب�صعوبة  منه  واإدراك����اً 
على  �صيتي  اأم��ام  القا�صية  الهزمية  بعد  ماغواير  ه��اري 
متتالية  ان��ت�����ص��ارات  �صل�صلة  ال��ف��ري��ق  يحقق  اأن  ���ص��رورة 
من الآن وحتى نهاية املو�صم الذي دخل مراحله الع�صر 
املو�صم  الأب��ط��ال  دوري  يف  امل�صاركة  اأراد  ما  اإذا  الأخ���رية، 

املقبل.
وبعدما اأنهى الدوري املو�صم املا�صي و�صيفاً جلاره �صيتي، 
وو�صل اإىل نهائي "يوروبا ليغ" حيث خ�صر اأمام فياريال 
عن  بحثاً  املو�صم  ه��ذا  �صفوفه  يونايتد  ع��زز  الإ���ص��ب��اين، 
لقب اأول على الإطالق يف جميع امل�صابقات منذ 2017 
حن اأحرز كاأ�س الرابطة واأول يف الدوري منذ 2013، 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  النجم  با�صتعادته  وذلك 

و�صم جايدون �صان�صو والفرن�صي رافايل فاران.
لكن الأمور مل ت�صر كما ي�صتهي النادي الذي ي�صت�صيف 
توتنهام ال�صبت وعينه على املوقعة ال�صاقة الأخرى التي 
تنتظره الثالثاء على اأر�صه �صد اأتلتيكو مدريد الإ�صباين 

يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال )تعادل ذهاباً 1-1(.
وقال ماغواير بعد هزمية املرحلة ال�صابقة يف لقاء غاب 
جداً  هامة  مو�صم  نهاية  اأم���ام  اأن��ن��ا  "نعلم  رون��ال��دو  عنه 
اىل  فيها  نحتاج  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  م��ن  �صل�صلة  وتنتظرنا 

حتقيق �صل�صلة انت�صارات، اإىل حتقيق فوز تلو الآخر".
ق��ادرون متاماً  "نحن  النادي  لتلفزيون  وتابع يف حديث 

على هذا الأمر لكن علينا اأن نطبق ذلك يف امللعب".
�صل�صلة  ببدء  رغبتهم  ورفاقه  ماغواير  يحقق  لكي  لكن 
م�صريية من النت�صارات بعد تعادل خميب على اأر�صهم 
�صفر-�صفر مع واتفورد ثم اخل�صارة القا�صية اأمام �صيتي، 
يف  ال�صبت  م��ن  اع��ت��ب��اراً  م�صاعفة  ج��ه��ود  ت��ق��دمي  عليهم 
مباراة �صعبة للغاية �صد فريق خرج منت�صراً ب�صدا�صية 
املرحلة  نظيفة من اآخر زيارة له اىل "اأولد ترافورد" يف 

الرابعة من املو�صم املا�صي.
بح�صمه  ال��ل��ن��دين  خ�صمه  على  رد  يونايتد  اأن  �صحيح 
املواجهتن التاليتن على اأر�س �صبريز 3-1 و-3�صفر، 
ك��ب��رياً ���ص��د رج���ال املدرب  لكنه ي��واج��ه ال�����ص��ب��ت حت��دي��اً 
الإيطايل اأنتونيو كونتي الذين اأ�صقطوا �صيتي يف معقله 
26، وهم قادمون من فوز كا�صح على  يف املرحلة   2-3
املتاألق  قائدهم  م��ن  ثالثية  بف�صل  -5�صفر  اإي��ف��رت��ون 
هاري كاين، اإل اأنهم يعانون من تاأرجح غريب يف النتائج 
كافة  ع��ل��ى �صعيد  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ف��وزي��ن  ي��ح��ق��ق��وا  ومل 

امل�صابقات منذ التا�صع من كانون الثاين-يناير.
وما يزيد من �صعوبة يونايتد يف حماولة �صمان مقعده 
بانتظاره  زال  م��ا  اأن  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ص��م  الأب��ط��ال  دوري  يف 
املو�صم �صد  نهاية  الآن وحتى  من  ج��داً  �صاقة  مواجهات 
اأن تكون يف املرحلة املقبلة  "كان من املفرت�س  ليفربول 
لكنها تاأجلت ب�صبب ارتباط الأخري بربع نهائي م�صابقة 

الكاأ�س"، لي�صرت �صيتي، اإيفرتون، اأر�صنال وت�صل�صي.
وتفتتح املرحلة التا�صعة والع�صرون ال�صبت بلقاء ليفربول 
فريق  اأم���ام  �صانحة  الفر�صة  �صتكون  حيث  وب��راي��ت��ون، 
امل���درب الأمل���اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب، ال��ق��ادم م��ن �صقوط على 
اأر�صه يف منت�صف الأ�صبوع �صد اإنرت الإيطايل �صفر1- 
يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال من دون اأن مينعه ذلك 
يقل�س  لكي  -2�صفر،  ذهاباً  لفوزه  امل�صوار  موا�صلة  من 
الفارق الذي يف�صله عن �صيتي املت�صدر اىل ثالث نقاط 
فقط، اأقله حتى الثنن حن يختتم الأخري املرحلة يف 

�صيافة كري�صتال بال�س.
و�صيكون ليفربول اأمام فر�صة لزيادة حدة ال�صراع على 
ال�صدارة مع �صيتي يف حال جنح الأربعاء بح�صم مباراته 
املوؤجلة من املرحلة 27، لكن املهمة لن تكون �صهلة لأنه 
يحل �صيفاً على اأر�صنال الذي يدخل لقاء الأحد يف هذه 
اخلام�س  انت�صاره  عن  باحثاً  �صيتي  لي�صرت  �صد  املرحلة 

توالياً وبالتايل تعزيز موقعه يف املركز الرابع.
بريدج"  "�صتامفورد  ملعب  اىل  الأح���د  الأن��ظ��ار  وتتجه 
منذ  اأر�صه  على  لت�صل�صي  الأوىل  املباراة  يحت�صن  ال��ذي 
ب�صبب  بيعه  عملية  بتعليق  الربيطانية  ال�صلطات  ق��رار 
ال��رو���ص��ي رومان  م��ال��ك��ه  ع��ل��ى  ال��ت��ي فر�صتها  ال��ع��ق��وب��ات 
بالده  غ��زو  خلفية  على  اأ�صوله،  وجتميد  اأبراموفيت�س 

لأوكرانيا.
ونتيجة �صل�صلة العقوبات التي طالته ب�صبب اأبراموفيت�س، 
الأحد  توالياً  اخلام�س  ف��وزه  حتقيق  ت�صل�صي  �صيحاول 
املو�صمية  التذاكر  على ح�صاب نيوكا�صل بح�صور حاملي 

فقط.
وُمِنع ت�صل�صي، من بن قرارات اأخرى، من بيع التذاكر اأو 
الب�صائع لأنها تعني دخول اأموال اىل النادي، وهذا الأمر 
�صيحرم اجلمهور من غري حاملي التذاكر املو�صمية من 
الفريق  مع  ال�صفر  من  و�صيمنعهم  ملعبه  اىل  احل�صور 
حل�صور املباريات خارج الديار، اأولها قارياً الأربعاء حن 
يواجه ليل الفرن�صي يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، 
ملوا�صلة حملة  -2�صفر  البناء على فوزه ذهاباً  اأم��اًل يف 

دفاعه عن اللقب.
ملعبه  خ��ارج  �صيتي  نوريت�س  على  اخلمي�س  ف��وزه  وبعد 
3-1 يف مباراة مقدمة من املرحلة الثالثن، بدا املدرب 
م�صاعدة  على  ع��ازم��اً  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���س  لت�صل�صي  الأمل����اين 
فريقه لتجاوز هذه املحنة الإدارية واملالية، قائاًل "طاملا 
اىل  لتقلنا  وحافلة  القم�صان  م��ن  يكفي  م��ا  منلك  اأن��ن��ا 

املباريات، �صنكون هناك و�صنناف�س ب�صدة".
نركز  اأنف�صنا.  على  نركز  باأننا  اجلميع  "ليتاأكد  وطماأن 
يف  ال�صحيحة  وال��ذه��ن��ي��ة  �صلوكنا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
الر�صمي  راعيه  خ�صر  ال��ذي  الفريق"  وداخ��ل  التمارين 
�صراكتها  "ثري" تعليق  الت�صالت  �صركة  ق��ررت  بعدما 
اإمكانية �صري �صركة  مع النادي، تزامناً مع احلديث عن 
و�صانع  خطاها  على  "نايكي"  الريا�صية  امل�صتلزمات 

ال�صيارات الكوري هيونداي.

ي�نايتد وت�تنهام.. م�اجهة م�ضريية 
من اأجل دوري الأبطال 

بدبي  ال��ك��رة  احت���اد  مقر  يف  الرملي  امللعب  على  ال�صبت  ال��ي��وم   تنطلق 
مناف�صات الأ�صبوع ال� 20 مل�صابقة دوري الإمارات لكرة القدم ال�صاطئية 
باإقامة مباراتن، حيث جتمع املباراة الأوىل فريقي الأ�صاو�س واألرتا�س 
بلدية  فريقا  يلتقي  الثانية  املباراة  ويف  م�صاًء،  جونون ال�صاعة 6:35 

دبي و�صرطة دبي ال�صاعة 7:45 م�صاًء.
وكانت مباريات الأ�صبوع التا�صع ع�صر للدوري قد اأ�صفرت عن فوز فريق 
�صباب الأهلي على فريق الأ�صاو�س باأحد ع�صر هدفاً مقابل هدف، فيما 
مقابل  اأه���داف  ب�صبعة  دب��ي  بلدية  فريق  على  احل�صن  دب��ا  فريق  تغلب 

 30 بر�صيد  امل�صابقة  ترتيب  دبي جدول  �صرطة  نادي  ويت�صدر  ثالثة. 
نقطة، يليه �صباب الأهلي ثانياً ب� 28 نقطة، ودبا احل�صن ثالثاً وله 25 
نقطة، واألرتا�س جونون رابعاً ب� 14 نقطة، وبلدية دبي خام�صاً بر�صيد 

نقاط. دون  �صاد�صاً  والأ�صاو�س  نقطة،   12
و�صُتقام مرا�صم تتويج بطل الدوري يوم 13 مار�س املقبل يف مقر احتاد 
الكرة، والذي �صي�صهد اإقامة مباراتن �صمن الأ�صبوع احلادي والع�صرين 
يف ختام مناف�صات بطولة دوري الإمارات لكرة القدم للمو�صم الريا�صي 
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الأ�ضب�ع الع�ضرون لدوري الإمارات لكرة 
القدم ال�ضاطئية ينطلق الي�م



تهرب من زفافها بعد اكت�ضاف اأن العري�س »اأ�ضلع«!!
اأن  بعد  متوقعة،  بطريقة غري  موؤخراً  الهند  زف��اف يف  انتهى حفل 

رف�صت العرو�س عقد قرانها عندما اكت�صفت اأن عري�صها اأ�صلع.
وتعترب الزيجات املرتبة �صائعة يف الهند، ولكن على الرغم من قيام 
العائالت بالرتتيب والتفاو�س م�صبًقا، اإل اأن هذه الزيجات ل متر 
العري�س  اأو  العرو�س  يهرب  الأح��ي��ان  بع�س  ويف  عقبات.  دون  دائًما 
مع �صريك اآخر، واأحياًنا اأخرى قد ينتهي عدم معرفة ما يكفي عن 
العري�س اأو العرو�س مب�صكلة. ويف حفل زفاف اأقيم موؤخراً يف منطقة 
اإيتواه يف كانبور، رف�صت العرو�س الزواج وغادرت احلفل بعد اأن علمت 
اأن العري�س اأ�صلع. وكان كل �صيء ي�صري وفًقا للخطة، وقد مت بالفعل 
ك��ارث��ة عندما لحظت  الإك��ل��ي��ل، ولكن حدثت  ت��ب��ادل  اإج���راء موكب 
العرو�س اأن زوجها امل�صتقبلي كان يرتدي غطاء راأ�صه التقليدي اأكرث 
من الالزم، وعندما ذكرت ذلك ل�صخ�س ما يف حا�صيتها، اأجابها اأنه 
دمت العرو�س من  قد يكون اأ�صلع ويرتدي باروكة �صعر م�صتعار. و�صُ
اأنه يف  لها  اأكد  ب�صاأن ذلك  العري�س  هذا الحتمال، وعندما واجهت 
الواقع اأ�صلع، فاأغمي عليها على الفور، وعندما ا�صتعادت وعيها بعد 
فرتة وجيزة، رف�صت امل�صي يف حفل الزفاف، واأبلغت عائلتها باأنها 

لن تتزوج رجاًل اأ�صلَع حتت اأي ظرف من الظروف.

مطعم كندي يغري ت�ضمية طبق ب�تني
غرّيت �صل�صلة مطاعم كندية على قائمتها لالأطعمة ت�صمية طبق 
باجلنب  املغطاة  املقلية  البطاطا  من  امل�صنوع  ال�صهري  "بوتن" 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  ا�صم  مع  الت�صابه  ب�صبب  وال�صل�صة، 
اأعلنت  ما  اأوك��ران��ي��ا، على  ال��دائ��رة يف  احل��رب  بوتن، على خلفية 
ال�صل�صلة اخلمي�س. وكان مطعم "فريت األور" يطلق على ن�صخته 
من هذا الطبق الرائج يف كندا ا�صم "فالدميري"، لكن بعد �صكاوى 
من الزبائن، بّدلت ال�صل�صلة ا�صم الطبق لي�صبح "ذي فولودميري" 
ن�صبًة اإىل الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�صكي، على ما اأفاد 

�صاحب ال�صل�صلة يانيك دي غروته وكالة فران�س بر�س.
اأكرث  تدير  األور" التي  "فري  �صل�صلة  اأّن مالكي  واأّك��د دي غروته 
من ع�صرة فروع يف كيبيك وعددا قليال من الفروع يف فرن�صا، غري 

م�صي�صن ويعتمدون الفكاهة اأ�صلوبا يف ت�صمية الأطباق.
انتخاب  اإع��ادة  املطعم عند  قائمة  "فالدميري" اإىل  واأُ�صيف طبق 
بوتن رئي�صاً لرو�صيا عام 2012. وقال دي غروته "عندما عرف 
النا�س اأن بوتن يلقي قنابل )على اأوكرانيا(، قررنا عندها اإحداث 
تغيريات يف القائمة". ويف فرن�صا، اأفاد مطعم اآخر يحمل ا�صم "ل 
"ات�صالت  ميزون دو ل بوتن" )دار البوتن( يف بيان باأّنه تلقى 
ربطوا طبق  اأ�صخا�س  تهديدات" من  اإهانات وحتى  تنطوي على 

املطعم الرئي�صي خطاأً بالرئي�س الرو�صي.

ولدة نادرة حلمل بخم�ضة ق�ائم
اإجنلرتا،  �صرق  �صمال  يف  نورثمربلند  مبقاطعة  مزرعة  �صهدت 

موؤخرا، ولدة نادرة حلمل بخم�صة قوائم.
وقالت هيذر هوغارتي، اإنها �صدمت عند م�صاهدتها للحمل املولود 
حديثا، لمتالكه خم�صة قوائم. ونقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء 
ول  ج��ي��دة  ب�صحة  يتمتع  املميز  "احلمل  ق��ول��ه��ا:  ه��وغ��ارت��ي  ع��ن 
حيوانات  "�صاهدت  هوغارتي:  واأ�صافت  اأمرا�س".  اأي  من  يعاين 
فيها  اأرى  التي  الأوىل  امل��رة  ولكنها  مزرعتنا،  يف  باإعاقات  ول��دت 
حمال مبثل هذه احلالة". وتابعت: "ت�صجل حالة واحدة بن كل 
مليون ولدة بالن�صبة لالأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر اأحيانا 
كانت  اإن  الإ�صافية  ال�صاق  اإزال��ة  بغر�س  جلراحة  املولود  اإخ�صاع 

تعيق حركة احليوان".
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وفاة اجلندي الذي قتل ت�ضي غيفارا 
تويف ال�صابط البوليفي ماريو تريان �صالزار الذي اأكد اأنه قتل القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي اإرن�صتو "ت�صي" 
غيفارا �صنة 1967، اأم�س الأول اخلمي�س عن 80 عاما يف مدينة �صانتا كروث دي ل �صيريا يف �صرق بوليفيا، على ما 

اأعلن اأحد املقربن منه.
وقال غاري برادو ال�صابط الذي اأم�صك بال�"ت�صي" يف الأدغال البوليفية قبل 54 عاما، لوكالة فران�س بر�س "لقد 
تويف. كان مري�صا ومل يكن بالإمكان فعل �صيء". وعلم برادو �صباح اخلمي�س بنباأ وفاة �صالزار الذي كان تلميذه 
م�صت�صفى  يف  كان  لأن��ه  امل�صلحة  القوات  يف  ورفاقه  عائلته  من  بالأمر  اإخطاري  مت  "لقد  وق��ال  ال�صباط.  كلية  يف 

ع�صكري". ورف�س امل�صت�صفى تاأكيد �صبب الوفاة عماًل مببداأ "اخل�صو�صية الطبية".
امل�صلح خالل  الثوري  العمل  رمز  غيفارا،  البوليفي  اجلي�س  اأوق��ف   ،1967 الأول-اأكتوبر  ت�صرين  الثامن من  ويف 

احلرب الباردة، بدعم من عميلن كوبين اأمريكين من وكالة ال�صتخبارات املركزية الأمريكية "�صي اآي اإيه".
وبعد  البوليفية.  واملر�س يف اجلبال  املعارك واجل��وع  اأم��ام  الذين �صمدوا  املقاتلن  "ت�صي" يقود حفنة من  وك��ان 
اإ�صابته يف القتال، ُنقل اإىل مدر�صة مهجورة يف قرية ل هيغريا. ويف هذه القرية اأم�صى ت�صي غيفارا ليلته الأخرية 
قبل اأن ُيقتل يف اليوم التايل على يد تريان �صالزار يف عملية ح�صلت مبوافقة الرئي�س رينيه بارينتو�س "1964-

لل�صيوعية. ال�صر�صة  مبعار�صته  ُعرف  1969" الذي 
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ع�ضري التفاح عالج لالإم�ضاك لدى الر�ضيع
راأ�س  على  �صريع  حل  عن  البحث  ي�صبح  بالإم�صاك  الر�صيع  اإ�صابة  عند 
اأ�صرع  التفاح من  بالنزعاج. ويعترب ع�صري  اإح�صا�صه  الأولويات، لتخفيف 

العالجات للطفل بعد بلوغه 6 اأ�صهر لتحريك الأمعاء.
الأ�صا�صي  ال�صبب  لكن  بالإم�صاك لأ�صباب عديدة،  ال�صغار  الأطفال  ي�صاب 
هو اأن اجلهاز اله�صمي النامي ليزال يف مرحلة النمو، ول ي�صتطيع مترير 
الطعام امله�صوم عربه بكفاءة. مع ذلك، فاإن قلة الإخراج ل تعني بال�صرورة 
اإ�صابة طفلك بالإم�صاك، فقد تتكرر حركة الأمعاء يف اليوم الواحد، وقد 
الإم�صاك احلقيقي فيت�صمن  اأم��ا  اإخ���راج.  ي��وم من دون  اأك��رث من  مي�صي 
�صعوبة الإخراج. ول ي�صتطيع الر�صيع تناول الع�صائر قبل بلوغ 6 اأ�صهر. 
ملعقتن  تقدمي  ميكنك  العمر  ذلك  بعد  بالإم�صاك  ال�صغري  اأ�صيب  ف��اإذا 
والبكتن  وال�صوائل  ال�صكريات  لأن  ك��ع��الج،  التفاح  ع�صري  م��ن  ثالثة  اأو 
املوز  ا�صتبعاد  الفرتة يجب  به تعمل كملّن خفيف. وخالل هذه  املوجودة 

والأرز واخلبز املحّم�س من طعام الر�صيع، لأنها ت�صبب نتيجة عك�صية.
وميكنك اأي�صاً تدليك بطن الطفل اأثناء ا�صتلقائه على ظهره، وو�صعه يف 
حو�س ماء دافئ ورفع �صاقيه لأعلى باجتاه ال�صدر، مع التاأكد من تناول 

ال�صغري ما يكفي من ال�صوائل.

اأطعمة �ضحية...تهدد بت�ض��س الأ�ضنان
اأ�صنان  معجون  يوميا  مرتن  بالفر�صاة  اأ�صنانك  بتنظيف  اخل��رباء  ين�صح 
يحتوي على الفلورايد وبفحو�صات منتظمة لدى طبيب الأ�صنان للحفاظ 
بالأ�صنان،  ت�صر  اأن  ميكن  اأطعمة  هناك  ذل��ك،  وم��ع  اأ�صنانك.  �صحة  على 

فالنظام الغذائي والتدخن و�صرب الكحول توؤثر على �صحة الأ�صنان.
 Impress يف  الأ�صنان  تقومي  اأط��ب��اء  كبري  قا�صم،  خالد  الدكتور  ويقول 
واجلريب  والليمون  فالربتقال  بالأ�صنان،  ت�صر  اأن  ميكن  "احلم�صيات 
فروت كلها لذيذة، وت�صتهر بفيتامن بغناها بفيتامن �صي، ومع ذلك، فهي 
اأكرث  املينا، ما يعر�س الأ�صنان  تاآكل  اإىل  اأن توؤدي  حم�صية للغاية وميكن 

للت�صو�س مبرور الوقت".
وميكن لأطعمة اأخرى اأي�صاً اأن توؤثر عليها اأي�صاً، فاحلد من ال�صكر الذي 
من  الكثري  اأن  م��ن  الأط��ب��اء  وي��ح��ذر  الأ���ص��ن��ان،  ت�صو�س  ملنع  مهم  تتناوله 
ال�صكريات يف الأطعمة وامل�صروبات مثل امل�صروبات الغازية وع�صري الفاكهة 

واملربى والفواكه املجففة.
وتوجد ال�صكريات ب�صكل طبيعي يف الأطعمة مثل الفاكهة واحلليب، لكنها 
ال�صكريات  اأو مزجها، حيث تتحرر  الفاكهة  عند ع�صر  اأكرث �صرراً  ت�صبح 

من بنية الفاكهة.
ع�صري  �صرب  يف�صل  لذلك  بالأ�صنا،  ت�صر  اأن  ميكنها  اإف��رازه��ا  ومب��ج��رد 
اأطعمة  ذل��ك، هناك  ع��الوة على  الوجبات.  اأوق��ات  الع�صائر يف  اأو  الفاكهة 

ميكن اأن تلطخ الأ�صنان، اإىل جانب ال�صجائر وال�صاي والقهوة. 

اإيل�ن ما�ضك وغراميز 
زقا بطفلة �ضمياها »واي«  رحُ
ُرزق اإيلون ما�صك واملو�صيقية غراميز 
بطفلة �صمياها اإك�صا دارك �صيدراييل، 
ح�صل  حدث  يف  "واي"،  اخت�صارا  اأو 
نهاية العام الفائت لكنهما تكتما عن 
الإعالن عنه لأ�صهر. وك�صفت الوالدة 
مقابلة  خ����الل  ع���ام���اً   33 ال��ب��ال��غ��ة 
اأم�س  ف���ري   ف��ان��ي��ت��ي  جم��ل��ة  ن�صرتها 
الثانية  الأول اخلمي�س، عن طفلتها 
ُول�����دت يف كانون  ال��ت��ي  م���ن م��ا���ص��ك 
غراميز  واأو�صحت  الأول-دي�صمرب. 
ب����اأم بديلة  اأّن���ه���ا وم��ا���ص��ك ا���ص��ت��ع��ان��ا 
خ�صية حدوث م�صاعفات يف حملها، 
اّت�صم  الأّول  حملها  اأّن  اإىل  لف��ت��ًة 
طفلهما  ولدة  وحظيت  ب�صعوبات. 
الأّول X AE A-12، وا�صمه املب�ّصط 
بتغطية   ،2020 اأيار-مايو  يف  اإك�س، 
ما�صك،  واأع���ل���ن  وا���ص��ع��ة.  اإع��الم��ي��ة 
وهو رئي�س �صركتي تي�صال و �صباي�س 
اإك�س وال��رج��ل الأغ��ن��ى يف ال��ع��امل، يف 
عن  منف�صل"  "�صبه  اأّن����ه  اخل��ري��ف 
وا�صمها  غ��رامي��ز،  وو�صفت  املغنية.  
احلقيقي كلري بو�صيه، اإيلون ما�صك 
لكنها  الأرجح"،  على  "حبيبي  ب��اأن��ه 
"مرنة  ع��الق��ت��ه��م��ا  اأّن  اإىل  اأ����ص���ارت 

للغاية.

وات�س اأب ب�ضدد تقييد اإعادة 
ت�جيه الر�ضائل مرة اأخرى

اأب حًدا لإعادة توجيه  و�صع وات�س 
عام  يف  ال���درد����ص���ات  اإىل  ال��ر���ص��ائ��ل 
خم�س  ع���ل���ى  وق�������ص���ره���ا   2019
حمادثات يف وقت واح��د. مت اتخاذ 
الأخبار  ان��ت�����ص��ار  مل��ك��اف��ح��ة  ال���ق���رار 

الكاذبة وال�صائعات على املن�صة.
تقلي�س  يف  ال�����ص��رك��ة  ت��ف��ك��ر  الآن، 
اإعادة توجيه الر�صائل اإىل الآخرين 
�صادر  لتقرير  وف��ًق��ا  اأك���رب.  ب�صكل 
عن موقع "وابيتالن اإنفو"، تتطلع 
اإعادة  تقييد  اإىل  ال��درد���ص��ة  من�صة 
درد�صة  اإىل  الر�صائل  جميع  توجيه 

جماعية واحدة فقط.
امليزة  روؤي���ة  ميكن  للتقرير،  وف��ًق��ا 
وات�س  من   2.22.7.2 الإ���ص��دار  يف 
وعندما  اأن���دروي���د،  لنظام  بيتا  اأب 
توجيه  اإع��ادة  امل�صتخدمون  يحاول 
جمموعة  م���ن  اأك�����رث  اإىل  ر����ص���ال���ة 
وات�س اأب واح��دة، فاإنهم يرون هذا 
الر�صائل  اإر����ص���ال  "ميكن  ال��ن�����س: 
جمموعة  اإىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  امل����ع����اد 
كنت  واإذا  واح���دة فقط”.  حم��ادث��ة 
هذه  ت��وج��ي��ه  اإع�������ادة  اإىل  ب��ح��اج��ة 
درد�صة  م���ن  اأك�����رث  اإىل  ال���ر����ص���ال���ة 
اإىل حتديد  جماعية، فاأنت بحاجة 
ال��ر���ص��ال��ة واإع�������ادة ت��وج��ي��ه��ه��ا مرة 
اأب،  وات�����س  و�صعت  عندما  اأخ���رى. 
للر�صالة  حم���ادث���ات  خل��م�����س  ح����ًدا 
ي��زال من  امل��ع��اد توجيهها، ك��ان ول 
اإىل  الر�صالة  نف�س  اإر���ص��ال  املمكن 
جمموعة جديدة من خم�صة جهات 
جمموعات.  خم�س  م��ن  اأو  ات�صال 
اأكرث  الر�صالة  م�صاركة  مت��ت  واإذا 
م���ن اأرب�����ع م�����رات، ف�����اإن وات�������س اأب 
ي�صنفها على اأنها ر�صالة متت اإعادة 
وف���ق ما  م��ت��ك��رر،  ب�صكل  ت��وج��ي��ه��ه��ا 

اأوردت �صحيفة تاميز اأوف اإنديا.  

جي�ضيكا األبا تن�ضر 
�ض�رة لها مع ابنتيها 
األبا   الأم��ريك��ي��ة  جي�صيكا  امل��م��ث��ل��ة  ن�����ص��رت 
�صورة لها مع ابنتيها على و�صائل التوا�صل 
الو�صعية  يف  ي��ج��ل�����ص��ن  وه���ن  الج��ت��م��اع��ي 

نف�صها.
ال�صورة ن�صرتها األبا مبنا�صبة اليوم العاملي 
للمراأة وا�صتطاع املتابعون مالحظة ال�صبه 
و     Honor  وابنتيها املمثلة  ب��ن  الكبري 

Haven . قالت األبا تعليقاً على ال�صورة ما 
اأكافح لأت��رك هذا  اأن��ا  معناه : ك��اأم لبنتن 
بها  وجدته  التي  من  اأف�صل  بحالة  العامل 
لي�س فقط من اأجلهما بل لأجل كل �صخ�س 
يف العامل ولالأجيال القادمة من الفتيات. 
اأنواع  اأكافح كل  اأن  اأري��د  الأم��ه��ات  مثل كل 
لكي  الأج��ن��ا���س  ب��ن  والتفريق  العن�صرية 
بغ�س  اأحالمهما  حتقيق  بناتي  ت�صتطيع 

النظر عن اجلن�س اللتان تنتميان اإليه.

يهرب ثعابني و�ضحايل يف بنطاله 
اأوقفت اجلمارك الأمريكية رجال يبلغ 30 عاماً كان يحاول 
املتحدة عرب  الوليات  اإىل  اأف��اع و�صحال ذات قرون  تهريب 
وعندما  بنطاله.  يف  و�صعها  خ��الل  من  املك�صيكية  احل��دود 
�صباط-فرباير  ن��ه��اي��ة  يف  الأم����ريك����ي  ال���رج���ل  اع���رُت����س 
ع��ل��ى احل�����دود الأم��ريك��ي��ة-امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ة ق����رب ���ص��ان دييغو 
"كاليفورنيا"، عرث موظفو اجلمارك على 52 حيواناً خمباأً 
ح�صلت  مريبة  حركة  كانت  اإذا  م��ا  ُي��ع��رف  ومل  ج�صمه.  يف 
حت��ت م��الب�����ص��ه ل��ف��ت��ت اأن���ظ���ار ال�����ص��ب��اط ع��ن��د و���ص��ول��ه اإىل 
احلدود، لكّنهم طلبوا منه التوّقف لتفتي�صه. وكان املهرب 
و�صع الزواحف املوؤلفة من ت�صع اأفاٍع و43 �صحلية ذات قرون 
ويف  �صرتته  "حتت  وخباأها  �صغرية  بال�صتيكية  اأكيا�س  يف 
جيوب بنطاله وبن فخذيه"، بح�صب ما اأو�صحت اجلمارك 
اأحد م�صوؤويل  اأكي، وهو  بيان. وقال �صيدين  الأمريكية يف 
اجلمارك يف �صان دييغو، اإّن "املهربن م�صتعدون لتجربة اأي 
اأو يف  التي يحوزون،  الأغرا�س  ليتمّكنوا من تهريب  �صيء 
هذه احلالة الزواحف احلية اإىل املقلب الآخر من احلدود". 
وُو�صعت احليوانات التي ينتمي عدد منها اإىل فئات مهددة 

بالنقرا�س، حتت املراقبة مبوازاة توقيف املهرب.

تبتكر حيلة ذكية ملنع �ضرقة طرودها
يف هذه الأيام، ميكن تو�صيل اأي �صيء تقريًبا ت�صرتيه اإىل 
واح��دة. ولكن،  زر  �صاعة ب�صغطة   24 منزلك يف غ�صون 
يف حن اأن خدمات التو�صيل احلديثة مثل اأمازون برامي 
فتحت نافذة رائعة للت�صوق عن بعد، اإل اأنها ل تخلو من 
بع�س امل�صكالت والعيوب. واإذا مل تكن يف املنزل عند و�صول 
الطرد، فهناك احتمال اأن يتم تركه على عتبة بابك مما 
مع  �صكني  جممع  يف  تعي�س  كنت  اإذا  م�صاكل  ي�صبب  ق��د 
انتقلت  امراأة ذلك عندما  اجلريان اجل�صعن. واكت�صفت 
ي�صرق  ظل  جريانها  اأح��د  اأن  ووج��دت  جديد،  منزل  اإىل 
اأم��ازون اخلا�صة بها. ويف مقطع فيديو على تيك  طرود 
ويوا�صل  �صقة جديدة  اإىل  "انتقلت  دي  اإميي  قالت  توك 
�صخ�س ما �صرقة طرودي من اأم��ازون، لذلك خطرت يل 
فكرة ملنع حدوث ذلك". ولكي تنتقم من ال�صخ�س الذي 
كان ي�صرق طرودها، قررت اإميي اأن تاأخذ طرًدا قدمًيا من 
ُي�صرق مثل باقي  اأن  اأمل  اأم��ازون ومتلوؤه بالقمامة، على 
بالداخل  وو�صعتها  مالحظة  كتبت  اأن��ه��ا  حتى  ال��ط��رود، 
"هنا بع�س القمامة لل�صخ�س القمامة الذي  قالت فيها 
على  جديد  تو�صيل  مل�صق  و�صع  قبل  طرودي"  ي�صرق 
ال�صندوق املختوم. لكن ال�صوؤال املهم هو، هل جنح الأمر؟ 
اأحد طرد القمامة، لكن حل�صن  ح�صًنا، لالأ�صف مل ياأخذ 
ا، مما  احلظ مل تتم �صرقة اأي من طرودها احلقيقية اأي�صً
قد ي�صري اإىل اأن الل�س كان يعرف اأن اإميي كانت ترتب�س 

به، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

ال�فيات �ضتت�ضاعف 75 % �ضبب احلّر
املعدل  ارت��ف��اع  اأن  امل��ن��اخ،  اأك��د خ��رباء بريطانين يف علم 
3 درجات  ال�صنوي ل��درج��ات احل���رارة يف ال��ع��امل مب��ق��دار 
احلر  ب�صبب  ال��وف��ي��ات  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  ���ص��ي��وؤدي  مئوية 
بن�صبة %75. تو�صح كاتي هوانغ، الباحثة يف كلية لندن 
)الوفيات(  الن�صبة  هذه  من  الأك��رب  "الق�صم  اجلامعية، 
�صتكون مرتبطة بارتفاع املعدل ال�صنوي لدرجات احلرارة، 

و�صوف حت�صل معظم الوفيات يف ف�صل ال�صيف.

ي�ضنع �ضيارة كهربائية تعمل بطاقة م�ضتدامة
���ص��م��م امل��ه��ن��د���س ال��ت��ون�����ص��ي ب��وب��ك��ر ���ص��ي��ال��ة �صيارة 
كهربائية بثالث عجالت تعمل بالطاقة ال�صم�صية، 
وذلك على اأمل اأن تكون بداية لإنتاج �صخم لو�صيلة 
نقل بديلة اأكرث مراعاة للبيئة وموفرة جداً ل�صكان 

املدينة.
املهند�صن  فريق من  �صنع  ج��داً،  ب�صيطة  فبتكلفة 
التون�صين ال�صيارة بالكامل، حيث �صمموا حمركها 
بالطاقة  �صنويا  كيلومرت   17500 ح��وايل  ليعمل 

ال�صم�صية، بح�صب �صيالة.
موتورز،  باكو  �صركة  موؤ�ص�س  �صيالة،  بوبكر  وق��ال 
م�صممة  تون�صية  �صيارة  اأول  هي  موتورز  "باكو 
ت�صتغل  ت��ون�����ص��ي��ن  م��ه��ن��د���ص��ن  ب���ق���درات   100%

بالطاقة الكهربائية والطاقة ال�صم�صية".
اللي  مبيزة  تتمتع  م��وت��ورز  باكو  "�صيارة  واأ���ص��اف 
هي تقليل كلفة ال�صتعمال لأن هناك هذه اخلاليا 
لتذهب  ال�صم�صية  الطاقة  حت��ول  والتي  ال�صوئية 
تتنقل  ان  البطاريات مبا�صرة وهي تخول لك  اإىل 
ع��ل��ى م���دى 50 ك��ي��ل��وم��رتاً يف ال��ي��وم جم��ان��اً يعني 

غالء  ن��ع��رف  ون��ح��ن  ال��ع��ام،  يف  كيلومرت   17500
التي  ال�صيارة  بهذه  اإذن  ال��وق��ود،  وم�صاكل  ال��وق��ود 
كلفة  تخفي�س  ت�صتطيع  النظيفة  بالطاقة  ت�صري 
التي  بال�صيارة  م��ق��ارن��ة  م���رات   10 اإىل  العمليات 

ت�صتغل بالوقود".
والرئي�س  للموؤ�ص�س  الأويل  النموذج  فكرة  ج��اءت 
الأملانية  التون�صية  النا�صئة  لل�صركة  التنفيذي 
"باكو موتورز"، �صيالة، اأثناء جائحة كورونا فاأنتج 
منوذجا خم�ص�صا خلدمات التو�صيل والنقل داخل 

املدن.
عن ذلك قال املهند�س بوبكر �صيالة "الفكرة بداأت 
يف ف��رتة الكوفيد اأن��ا واب��ن��ي اإب��راه��ي��م دائ��م��ا نخرج 
ب�صبب  يتعب  الأوق��ات  من  الكثري  ويف  بالدراجات، 
املرتفعات فقال يل ملاذا ل نغري الدراجة اإىل دراجة 
لي�صت  اأنها  اكت�صفت  غريناها  وعندما  كهربائية؟. 
بالعملية ال�صعبة، لذلك قلنا ملاذا ل نغري ال�صيارات 
اأن ن�صنع  م��ن ال��وق��ود اإىل ال��ك��ه��رب��اء؟. ث��م ق��ررن��ا 

�صيارة كهربائية من ال�صفر، وهناك بداأ احللم".

املمثلة الكندية اإميي فور�سيث لدى و�سولها حل�سور حفل اأو�سكار يف هوليوود ريبورتر يف بيفريل هيلز - ا ف ب

هيالري داف تغني مع 
ابنها يف حفل جا�ضتني بيرب

ن�صرت املمثلة العاملية  هيالري داف  مقطع فيديو مع ابنها لوكا البالغ من 
العمر 9 �صنوات من حفل النجم الكندي  جا�صتن بيرب .

بدا لوكا �صعيد جداً وهو يغني مع والدته اإحدى اأغاين بيرب. علقت داف 
على الفيديو قائلة ما معناه: اأف�صل الأوقات، اأعتقد اأنها اآخر مرة �صيتحمل 

فيها لوكا هذا الأمر مني لذا غنيت ب�صوت عال جداً.
يف املقاطع، قامت داف مع ابنها بغناء بع�س الأغاين ال�صعبية لبيرب مثل  

برفقة  مقاعدهما  م��ن  باحلفل  ال�صتمتاع  اأث��ن��اء   " Baby " و    Sorry
�صديق لوكا واأمه.


