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   حممد بن زايد يقدم منحة
اإىل معهد هارفارد للخاليا اجلذعية

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
معهد  �إىل  منحة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
هارفارد للخاليا �جلذعية لدعم وتطوير �لأبحاث �ملتعلقة بتعديل 
�جلينات لعالج مر�ض �ل�شكري من �لنوع �لأول من خالل ��شتبد�ل 

خاليا بيتا يف �لبنكريا�ض.
�إطار  ه��ارف��ارد للخاليا �جلذعية يف  �إىل معهد  �مل��ق��دم  �ل��دع��م  ي��اأت��ي 
�ل��ع��الق��ات مع  �إىل توطيد  �ل��ت��ي ترتكز  �مل��ي��ل �لأخ���ر  ب��ل��وغ  م��ب��ادرة 
�لأطر�ف �ملعنيني من �أجل حتقيق تغير فعال وم�شتد�م .. وت�شتمد 
باأهمية بناء م�شتقبل ي�شمن �لإ�شتقر�ر  �ملبادرة زخمها من �لإميان 

ويعزز �لكر�مة �لإن�شانية وي�شمل �جلميع.     )�لتفا�شيل �ض3(

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 
الهالل الأحمر تقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة 

للمتاأثرين من اجلفاف من اأبناء ال�سعب ال�سومايل
•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومتابعة �شمو 
�لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
رئي�ض هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .. تقدم دولة �لإمار�ت - عرب 
من  للمتاأثرين  عاجلة  �إن�شانية  م�شاعد�ت   - �لأحمر  �لهالل  هيئة 

�جلفاف من �أبناء �ل�شعب �ل�شومايل �ل�شقيق. )�لتفا�شيل �ض3(

تلقى ات�صال هاتفيا من رئي�س الفلبني اأدان فيه الهجوم الإرهابي احلوثي 

حممد بن زايد يهنئ رئي�س ال�سنغال برئا�سة الحتاد الأفريقي 

فتح  ي��ع��ي��د  ال���ع���راق 
للرئا�سة الرت�سيح  باب 

•• بغداد-اأ ف ب:

�لعر�قي  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����ض  �أع��ل��ن 
�أم�����ض �ل��ث��الث��اء �إع�����ادة ف��ت��ح باب 
�لت�شجيل للرت�شح ملن�شب رئا�شة 
�جل���م���ه���وري���ة، مل����دة ث���الث���ة �أي����ام 
�عتبار� من �لأربعاء، عقب تاأجيل 
جل�شة ت�شويت مل يكتمل خاللها 

�لن�شاب �لقانوين.
وتاأجل �نتخاب رئي�ض للجمهورية 
�كتمال  ل��ع��دم  �آخ�����ر،  �إ���ش��ع��ار  �ىل 
�ليها  �لن�شاب خالل جل�شة دعي 
�لإث����ن����ني، ب�����ش��ب��ب م��ق��اط��ع��ة كتل 
�شيا�شية �أبرزها كتلة تيار �ل�شدر 
�لأكرب  �ملقاعد  بعدد  ف��ازت  �لتي 
�لنتخابات  خ����الل  �ل���ربمل���ان  يف 

�لنيابية �لأخرة.
ومل يحدد جمل�ض �لنو�ب موعد 
ويتطلب  ج����دي����دة.  لن���ت���خ���اب���ات 
�لن�شاب ح�شور ثلثي عدد �لنو�ب 

�لبالغ 329.

يواجهون  �سخ�س  مليون   13
الأفريقي القرن  يف  املجاعة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لعاملي  �لأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  �أع��ل��ن 
مليون   13 �أن  �ل��ث��الث��اء  �أم�������ض 
و�ل�شومال  ك��ي��ن��ي��ا  يف  ���ش��خ�����ض 
و�ثيوبيا يو�جهون خطر جماعة 
�لقرن  ي�����ش��ه��د  ف��ي��م��ا  �����ش����دي����دة، 
�أ������ش�����و�أ ج���ف���اف منذ  �لف���ري���ق���ي 

عقود.
وق����ال �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��اب��ع لالأمم 
3 �شنو�ت مرت بدون  �إن  �ملتحدة 
و�ملنطقة  ف��ع��ل��ي  �أم����ط����ار  ف�����ش��ل 
جفافا  �لأ���ش��د  �ل��ظ��روف  ت�شجل 

منذ 1981.
�ملحا�شيل  ع��ل��ى  �جل���ف���اف  و�أت�����ى 
نفوق  م��ع��دل  �رت��ف��اع  يف  وت�شبب 
طبيعي  غ��ر  ب�شكل  �حل��ي��و�ن��ات 
م���ا �أرغ�����م �ل���ع���ائ���الت �مل��ق��ي��م��ة يف 
�لأري��اف و�لتي تعي�ض من تربية 
�حل��ي��و�ن��ات و�ل��زر�ع��ة على هجر 

منازلها.

ت��ت��ن��ايف م���ع جميع  �لإج����ر�م����ي����ة 
�لأع����ر�ف و�ل��ق��و�ن��ني �ل��دول��ي��ة .. 
ودعمها  ب���الده  ت�شامن  م���وؤك���د�ً 
�لإم�������������ار�ت يف �حل���ف���اظ  دول��������ة 
�أر��شيها.. و�شالمة  �أمنها  على 
�لأمن  دو�م  متنياته  ع��ن  معربا 
لالإمار�ت  و�لزده��ار  و�ل�شتقر�ر 

و�شعبها.
)�لتفا�شيل �ض3(

�لرئي�ض �لفرن�شي ونظره �لأوكر�ين خالل �جتماعهما عقب عودة ماكرون من مو�شكو. )� ف ب( 
�لوقت �حلايل.

�لرو�شية  �لأن���ب���اء  وك�����الت  ون��ق��ل��ت 
ع��ن م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ق��ي��ادة �ملنطقة 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �جل���ن���وب���ي���ة ق���ول���ه �إن 
�لأ���ش��اب��ي��ع �ل��ث��الث��ة م���ن �مل���ن���اور�ت 
�أنظمة  �شت�شمل  �لليلية  �لتكتيكية 
�شو�ريخ ودبابات ومركبات مدرعة.

ومل ي��و���ش��ح �لإع�����الن �ل��رو���ش��ي ما 
�أو  �ملناور�ت تطور� جديد�  �إذ� كانت 

جزء� من خطط طويلة �لأمد.

�أوكر�نيا  مع  �حل��دود  على  لرو�شيا 
وت�����ش��م��ل ���ش��ب��ه ج��زي��رة �ل��ق��رم �لتي 
عام  �أوك��ر�ن��ي��ا  م��ن  مو�شكو  �شمتها 
2014. لكن قائمة �ملناطق �لع�شر 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ج��رى ف��ي��ه��ا �مل����ن����اور�ت ل 
ت�����ش��م��ل �لأر�������ش�����ي �ل���و�ق���ع���ة على 
ب���ل ت�شمل  �أوك���ر�ن���ي���ا  �حل�����دود م���ع 
ومناطق  رو���ش��ي��ا  ج��ن��وب  يف  مناطق 

�نف�شالية عن جورجيا.
غربي  زعيم  �أك��رب  ماكرون  و�أ�شبح 
ي��ج��ت��م��ع م���ع ب���وت���ن م��ن��ذ �أن ب����د�أت 
رو���ش��ي��ا يف ح�����ش��د �أك����ر م���ن 100 
�ألف جندي بالقرب من �حلدود مع 

�أوكر�نيا.
رو�شيا  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل����ق����وى  وت���ت���ه���م 
مو�شكو  ل��ك��ن  ل���غ���زو،  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
تقول  �أنها  �إل  �خلطط،  تلك  تنفي 
�إن��ه��ا ق��د ت��ق��وم بعمل ع�����ش��ك��ري، مل 
حت���دده، م��ا مل تتم تلبية ع��دد من 
�مل���ط���ال���ب، م��ن��ه��ا ت��ع��ه��د م���ن حلف 
�ن�شمام  ب���ع���دم  �لأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 

�أوكر�نيا �إىل ع�شويته.
�لروماين  �لدفاع  بدوره، قال وزير 
باكورة  �إن  �لثالثاء  د�نكو  فا�شيلي 
�لدول  لتعزيز  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �لأع�شاء 
رومانيا،  �إىل  و�شلت  �أوروب���ا  ب�شرق 
وذل��ك يف ظل ح�شد رو�شيا لقو�تها 

على �حلدود �لأوكر�نية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لتاأكيد�ت  �إن  �أم�ض،  �لكرملني  قال 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����ض  ب���اأن  �لفرن�شية 
�لرئي�ض  وع����د  ب���وت���ني  ف���الدمي���ر 
باأن  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي 
مو�شكو لن تقوم مبناور�ت ع�شكرية 
ج���دي���دة ب��ال��ق��رب م���ن �أوك���ر�ن���ي���ا يف 

�لوقت �لر�هن غر �شحيحة.
بوتني  �إن  ف��رن�����ش��ي  م�����ش��وؤول  وق����ال 
�ل��وع��د خ��الل حمادثات  ه��ذ�  قطع 
�لثنني  م�شاء  مو�شكو  يف  مطولة 

مع ماكرون.
�ملتحدث  بي�شكوف  دم��ي��رتي  وق���ال 
وفرن�شا  رو�شيا  �إن  �لكرملني  با�شم 
�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  م��ن  ب��ع��د  تتمكنا  مل 
حول  �ل��ت��وت��ر  تخفيف  ع��ل��ى  �ت��ف��اق 
تخفيف  �إن  ق����ال  ل��ك��ن��ه  �أوك����ر�ن����ي����ا 
وفر  �لجتماع  و�إن  مطلوب  �لتوتر 
بهذ�  �ل��ع��م��ل  م��ن  للمزيد  �لأ���ش��ا���ض 

�خل�شو�ض.
�إن  نف�شه  �لفرن�شي  �مل�����ش��وؤول  وق��ال 
ب���وت���ني و�ف�����ق ك���ذل���ك ع��ل��ى �شحب 
ت���دري���ب���ات  �مل�������ش���ارك���ة يف  �ل�����ق�����و�ت 
قرب  �لبي�شاء  رو���ش��ي��ا  يف  ع�شكرية 
�أوك���ر�ن���ي���ا ف���ور �نتهاء  �حل����دود م��ع 
�ملناور�ت يوم 20 فرب�ير )�شباط(.

�شتعود  �ل��ق��و�ت  �إن  بي�شكوف  وق���ال 
لقو�عدها يف رو�شيا بعد �لتدريبات 

ل��ذل��ك لكنه  م��وع��د�  ي��ح��دد  �أن  دون 
�أ�شار �إىل �أن �أحد� مل يقل �أن �لقو�ت 

�شتبقى يف رو�شيا �لبي�شاء.
�أنباء رو�شية �أن  هذ� وذكرت وكالت 
جنوب  يف  ب���د�أت  ع�شكرية  م��ن��اور�ت 
رو�شيا، �لثالثاء، وذلك بعد �شاعات 
�لرئي�ض  �أن  ب���اري�������ض  �إع������الن  م���ن 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ن ق��د وعد 
م���ن���اور�ت جديدة  �أي  �إج����ر�ء  ب��ع��دم 
بالقرب من �حلدود مع �أوكر�نيا يف 

وقالت مو�شكو يف دي�شمرب �ملا�شي �إن 
�آلف مناورة �شتجرى يف �ملنطقة   3

�جلنوبية خالل عام 2022.
�لفرن�شي  ب��ن��ظ��ره  ب��وت��ن  و�ل��ت��ق��ى 
�لكرملني،  يف  م���اك���رون  �إمي��ان��وي��ل 
�إن  فرن�شي  م�شوؤول  وق��ال  �لث��ن��ني، 
�إج�����ر�ء مناور�ت  ب��ع��دم  ب��وت��ن وع���د 
�أوك��ر�ن��ي��ا يف  ق��رب  ع�شكرية جديدة 

�لوقت �حلايل.
�جلنوبية  �لع�شكرية  �ملنطقة  وتقع 

•• اليمن-وكاالت:

حمافظة  مديريات  كافة  لتحرير  �ملعارك  ��شتمر�ر  مع 
�ل�شرعية تدمر  دع���م  �أع��ل��ن حت��ال��ف  �ل��ي��م��ن،  ح��ج��ة يف 
ميلي�شيا  ب�شفوف  ب�شرية  وخ�شائر  ع�شكرية  �آليات   8
�حلوثي يف حجة. كما �أو�شح يف بيان �أم�ض، �أنه نفذ 15 
��شتهد�فا �شد ميلي�شيا �حلوثي يف حجة خالل �ل�شاعات 

�ل� 24 �ملا�شية.
كذلك، �أعلن �أن �حلوثيني �أطلقو� 3 �شو�ريخ بالي�شتية 

ل�شتهد�ف �ملدنيني يف �ملحافظة.
موؤكد�  �ملدنية،  �لأعيان  ��شتخد�م  من  �مليلي�شيات  وحذر 

�أن كل خيار�ت �لرد �لقانونية مفتوحة.
لهجوم  و�مل��ق��اوم��ة  �ليمني  �جلي�ض  ق��و�ت  وت�شدت  ه��ذ� 
ملاأرب،  �جلنوبية  �جلبهة  يف  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  �شنته 
جتمعات  ����ش��ت��ه��د�ف  �لتحالف  م��ق��ات��الت  و����ش��ل��ت  فيما 

و�آليات �مليلي�شيات يف �ملنطقة.
�حلدث  �لعربية  ل�  ميد�نية  ع�شكرية  م�شادر  و�أو�شحت 
خ�شائر  بامليلي�شيات  �أحلقت  و�ملقاومة  �جلي�ض  ق��و�ت  �أن 

جمة �شرق منطقة �للجمة يف �جلبهة �جلنوبية ملاأرب.

•• اأبوظبي -وام:

�ملركزية  �ل��ق��ي��ادة  ق��ائ��د  م��اك��ن��زي  كينيث  �جل����ر�ل  �أك���د 
�لأم��ري��ك��ي��ة �أن �ل��ن��ظ��ام �ل��دف��اع��ي �لإم���ار�ت���ي ك���ان فعاًل 
لها  تعر�شت  �ل��ت��ي  �ل�شاروخية  للهجمات  �لت�شدي  يف 
�لإمار�ت  دول��ة  �شتدعم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�أن  �لإم���ار�ت 

لتح�شني نظامها �لدفاعي وتعزيز قدر�ته.
وقال �جلر�ل ماكنزي - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت 
�لإم���ار�ت ومع  تتعاون مع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن   - )و�م( 
�أكر  ح��ل��ول  لتطوير  و�ل��دول��ي��ني  �لإقليميني  �ل�شركاء 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  با�شتخد�م  �لهجمات  لإي��ق��اف  فعالية 

طيار.
لنظام  �ل��ف��ع��ال  �ل���ش��ت��خ��د�م  ن��رى  �أن  ي�شعدنا   : و�أ���ش��اف 
�أن  �ل��دف��اع �مل�شاد لل�شو�ريخ )ث��اد( يف �لإم���ار�ت، و�أع��ل��م 
ذلك يطمئن �جلميع يف دولة �لإمار�ت و�شوف ن�شتمر يف 
�لتعاون مع �لإمار�ت لتطوير �أنظمة دفاعية �أكر فعالية 

يف �مل�شتقبل.
وق���ال �جل����ر�ل م��اك��ن��زي - �ل���ذي ي�����ش��رف ع��ل��ى �لقو�ت 
�لأمريكية يف �ل�شرق �لأو�شط - نحن نعمل مع �شركائنا 
يف  �لدفاعية  �لتقنيات  تطوير  �شركات  وم��ع  �ملنطقة  يف 

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أج�����رى 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�أم�ض  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
ماكي  مع فخامة  هاتفياً  �ت�شاًل 
�ل�شنغال  جمهورية  رئي�ض  �شال 
بت�شلم  ف��ي��ه  ه���ن���اأه  �ل�����ش��دي��ق��ة، 
�لدورية لالحتاد  �لرئا�شة  بالده 
�لإفريقي .. متمنياً له �لنجاح يف 
�مل�شرتك  �لأفريقي  �لعمل  قيادة 
خ�����الل �ل����ف����رتة �مل��ق��ب��ل��ة مل����ا فيه 
يف  �لأفريقية  �ل�شعوب  م�شلحة 

�لتنمية و�ل�شتقر�ر و�لرخاء.
�لت�شال  خ�����الل  ����ش���م���وه  و�أك�������د 
حر�ض دولة �لإمار�ت على تعزيز 
�لأفريقية  �ل��ق��ارة  م��ع  عالقاتها 
خا�شة على �مل�شتويات �لتي تخدم 
�لتنمية و�لزدهار على �جلانبني، 
�ملزيد من  �إىل  وع��رب عن تطلعه 
�لإمار�تية  �لعالقات  يف  �لتطور 
�لرئا�شة  ظ���ل  يف  �لأف��ري��ق��ي��ة   -

�ل�شنغالية لالحتاد �لأفريقي. 
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ت��ل��ق��ى �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

حممد بن ر��شد خالل لقائه رئي�ض وزر�ء موزمبيق    )و�م(

عملية يل ذر�ع بني �جلمعية و�شعيد

�جلر�ل كينيث ماكنزي

التحالف: نفذنا 15 �صربة �صد امليلي�صيات يف حجة

معارك عنيفة يف ماأرب.. وخ�سائر فادحة يف �سفوف احلوثيني

قائد القيادة املركزية الأمريكية لـ )وام(: 

النظام الدفاعي الإماراتي كان فعال يف الت�سدي للهجمات ال�ساروخية
 الإمارات لديها اأحد اأكرث اجليو�س احرتافية يف املنطقة .. وهي مكان اآمن للغاية

منطقة املحيطني الهندي والهادئ:

هل التعاون بني فرن�سا واإندوني�سيا ممكن ؟
•• الفجر -اأندا دجوهانا ويراديكارتا –ترجمة خرية ال�صيباين

لت�شكيل �شر�كة ��شرت�تيجية مع جاكرتا، يجب على باري�ض �أن جتد طريقة تالئم 
ذلك،  على  ي�شهد  ر�ف��ال  بيع  �لنحياز.  ع��دم  �لإندوني�شية:  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 

ولكن هل ميثل بد�ية حتالف بني �لبلدين؟ غر موؤكد.
يف 30 �أكتوبر بروما، خالل �جتماع ملجموعة �لع�شرين، �لتقى �إميانويل ماكرون 
ويدودو.  جوكو  �لإندوني�شي  و�لرئي�ض  م��ودي  ناريندر�  �لهندي  �ل���وزر�ء  برئي�ض 
و�ل��ه��ادئ، وهي  �لهندي  �ملحيطني  �لو�شع يف منطقة  �ملحادثات على  ورك��زت هذه 
تعزيز  �إىل  فرن�شا  ت�شعى  �ملتحدة، حيث  و�لوليات  �ل�شني  �لتناف�ض بني  جزء من 

نفوذها.
مبجتمعاتها �لإقليمية �لثالث، كاليدونيا �جلديدة وبولينيزيا �لفرن�شية وو�لي�ض 
 1.7 م�شاحتها  تبلغ  ماأهولة  غر  جزيرة  وه��ي  كليربتون،  عن  ناهيك  وفوتونا، 
�شاحل  من  كيلومرت   1000 من  �أك��ر  بعد  على  تقع  منطقة  يف  مربع  كيلومرت 

�ملك�شيك، تتقّدم فرن�شا كقوة يف �ملحيط �لهادئ.            )�لتفا�شيل �ض15(

�ص 03

�ص 13

�ص 18

وام تنتج فيلم حكاية اأمل الوثائقي احتفاء 
باإجنازات الدولة العاملية يف قطاع الف�ضاء

اأخبار الإمارات

رو�ضيا-اأوكرانيا: عودة 
عقيدة ليونيد بريجنيف...!

عربي ودويل

الدو�رسي : الهالل ال�ضعودي 
ل يخ�ضى ت�ضيل�ضي

الفجر الريا�ضي

�مل�شلحة �م�ض �ت�شاًل هاتفياً من 
رئي�ض  فخامة رودريغو دوترتي 
جمهورية �لفلبني..�أعرب خالله 
و��شتنكارها  ب�����الده  �إد�ن�������ة  ع���ن 
�لذي تعر�شت  �لإرهابي  للهجوم 
ل���ه���ا دول������ة �لإم����������ار�ت م����ن قبل 

�مليل�شيات �حلوثية �لإرهابية.
خالل  �لفلبيني  �ل��رئ��ي�����ض  و�أك����د 
�لع����ت����د�ء�ت  ه����ذه  �أن  �لت�������ش���ال 
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 زار جناحي ال�صتدامة وهولندا يف اإك�صبو 2020 دبي 

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء موزمبيق يف جناح بالده 
•• دبي-وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �هلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، معايل 
كارلو�ض �أغو�شتينو دورو�شاريو رئي�ض وزر�ء جمهورية 

موزمبيق، يف جناح بالده يف �إك�شبو 2020 دبي.
�لبلدين  تربط  �لتي  �لعالقات  بعمق  �شموه  و�أ���ش��اد 
�شوء  يف  م�شتمر  تطور  من  ت�شهده  وم��ا  �ل�شديقني 
�أطر  تو�شيع  على  �ملتبادل  و�حل��ر���ض  �ل���روؤى  تطابق 

�لتعاون لت�شمل �شتى �لقطاعات �حليوية.
من جهة �أخرى ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، جناح �ل�شتد�مة وجناح 
مملكة هولند� يف �إك�شبو 2020 دبي، وذلك يف �إطار 
حر�ض �شموه على تفقد �لأجنحة �مل�شاركة يف �حلدث 
�ل��ع��امل��ي �مل��ق��ام حت��ت ���ش��ع��ار ت��و����ش��ل �ل��ع��ق��ول و�شنع 
�ملوؤ�ش�شات  و�أه����م  دول���ة   192 مب�����ش��ارك��ة  �مل�شتقبل 
�ملبتكرين  ون��خ��ب  �ل��دول��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�مل��ن��ظ��م��ات 

و�ملبدعني من خمتلف �أنحاء �لعامل.
)�لتفا�شيل �ض2(

تتعامل  �أن  �شاأنها  من  حلول  لتطوير  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
مع �لطائر�ت بدون طيار قبل �أن يتم �إطالقها .. ويهدف 
هذ� �لنظام �إىل �كت�شاف �لطائر�ت بدون طيار و�لتعامل 

معها قبل �إطالقها .                 )�لتفا�شيل �ض4(

احتجاجا على قرار حل جمل�س الق�صاء
تون�س: جمعية الق�ساة تقرر تعليق العمل يف املحاكم 

•• الفجر - تون�س

دعت جمعية �لق�شاة �لتون�شيني، �أم�ض �لثالثاء، �إىل تعليق �لعمل يف �ملحاكم، 
يومي �ليوم �لأربعاء وغد� �خلمي�ض، �حتجاجا على قر�ر �لرئي�ض قي�ض �شعيد 
حل �ملجل�ض �لأعلى للق�شاء يف �لبالد. و�عتربت جمعية �لق�شاة يف بيان ن�شرته 
يف �شفحتها على في�شبوك، قر�ر �لرئي�ض �لتون�شي �نتهاكا �شارخا ل�شتقاللية 
�ل�شلطة �لق�شائية، وقالت �إن �ملجل�ض �لأعلى للق�شاء هو �آخر �شمانة للف�شل 

بني �ل�شلطات وحتقيق �لتو�زن بينها.
�ملجل�ض  �أمام مقر  �لق�شاة عن تنظيم وقفة �حتجاجية  �أعلنت جمعية  كذلك 
�لأعلى للق�شاء يوم �خلمي�ض �ملقبل، ودعت جميع �لق�شاة �لعدليني و�لإد�ريني 

و�ملاليني �إىل �مل�شاركة فيها بكثافة بزيهم �لق�شائي.
ك��م��ا دع���ت ك���ل م��ك��ون��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين و�ل��ع��ائ��ل��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة و�حلقوقية 
و�ل�شخ�شيات �لوطنية و�لقوى �حلية �ملوؤمنة و�ملد�فعة عن ��شتقالل �لق�شاء 
�ل�شلطة  دفاعا عن  �لوقفة �لحتجاجية  �مل�شاركة يف هذه  �إىل  �لقانون  ودول��ة 
�لق�شائية. كذلك دعت كافة �لق�شاة من �لأ�شناف �لثالثة �لعديل و�لإد�ري 
با�شتقاللية  و�لتم�شك  �ل�شفوف  ر���ض  �إىل  �لدقيق  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  يف  و�مل���ايل 

�ل�شلطة �لق�شائية وحمايتها من �أي تدخل.

وجت�س�س..  اأم���وال  تبيي�س 
الغنو�سي تالحق  جديدة  تهم 

•• تون�س-وكاالت:

هيئة  ت��ع��ق��د  �أن  ي���رتق���ب  ف��ي��م��ا 
�لدفاع عن �شكري بلعيد وحممد 
�شحافياً  م�����وؤمت�����ر�ً  �ل���رب�ه���م���ي 
م�شادر  ك�شفت  �لأرب���ع���اء،  �ل��ي��وم 
�لهيئة  �أن  �حل������دث  �ل���ع���رب���ي���ة- 
�شتك�شف عن �جلهاز �ل�شري �ملايل 
ر��شد  �ل��ن��ه�����ش��ة  ل��رئ��ي�����ض ح��رك��ة 
جر�ئم  يف  وت����ورط����ه  �ل��غ��ن��و���ش��ي 
تبيي�ض �لأم���و�ل و�لع��ت��د�ء على 
حل�شاب  و�لتج�ش�ض  �ل��دول��ة  �أم��ن 

�أطر�ف �أجنبية.
�لهيئة  �أّن  ذ�تها  �مل�شادر  و�أف���ادت 
بارتكاب  تتعلق  معطيات  �شتقدم 
�لغنو�شي جر�ئم تبيي�ض �لأمو�ل 
و�لع�����ت�����د�ء ع���ل���ى �أم������ن �ل���دول���ة 
�لد�خلي و�خلارجي”، �إىل جانب 
�لتج�ش�ض لفائدة �أطر�ف �أجنبية.

بلعيد  عن  �لدفاع  هيئة  �أن  يذكر 
موؤمتر�  غ���د�ً  تعقد  و�ل��رب�ه��م��ي، 
���ش��ح��اف��ي��ا م�����ش��رتك��ا م���ع ك���ل من 
للمحامني  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
للمحامني  �لتون�شية  و�جلمعية 
�جلهاز  ع���ن���و�ن  حت���ت  �ل�������ش���ب���ان، 
�ل�شري �ملايل للغنو�شي و�ل�شقوط 
�لق�شائية”،  ل��ل��ح��م��اي��ة  �مل�����دوي 
�لتا�شعة  �لذكرى  وذلك مبنا�شبة 

لغتيال بلعيد.

ذ�ت  يف  �ل�شهيد  تبة  جت��اه  م�شاد�ً  هجوماً  �شنت  كذلك 
�جل��ب��ه��ة، فيما ك��ب��دت م��ق��ات��الت حت��ال��ف دع��م �ل�شرعية 
�جلبهة  يف  وم��ادي��ة  ب�شرية  خ�شائر  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 

�جلنوبية ملاأرب.
يف مو�ز�ة ذلك، و��شلت قو�ت �جلي�ض و�ملقاومة تقدمها 

يف جبهات �شمال غربي ماأرب.
�مل�شافة بني ماأرب و�شنعاء بعد �لدخول  وباتت تتو�شط 
وتقرتب  �جلفرة يف مديرية جم��زر،  و�دي  �أط���ر�ف  �إىل 

�أكر من �خلط �لر�بط بني �جلوف و�شنعاء.
ي�شار �إىل �أن جبهات �شمال غربي ماأرب، �شهدت ��شتباكات 
وبني  و�مل��ق��اوم��ة  �لوطني  �جلي�ض  ق���و�ت  ب��ني  متو��شلة 
�لأحد  �إي��ر�ن منذ فجر  �ملدعومة من  ميلي�شيا �حلوثي 

�ملا�شي يف خمتلف �ملحاور.
�ل�شهر  �ل�شاد�ض من  و�ملقاومة يف  ق��و�ت �جلي�ض  ونفذت 
�مليلي�شيات  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ه��ج��وم��اً  م�����اأرب  يف  �جل������اري، 
�أط����ر�ف و�دي �جل��ف��رة مب��دي��ري��ة جمزر،  �ل��دف��اع��ي��ة يف 
�غتنام  �إىل  بالإ�شافة  �ملو�قع،  �أحد  حترير  من  ومتكنت 
�ملر�بطة  �مليلي�شيات  �أ�شلحة خفيفة ومتو�شطة مع فر�ر 

يف �ملوقع.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء موزمبيق يف جناح بالده يف اإك�سبو 2020 دبي 

حممد بن را�سد يزور جناحي ال�ستدامة وهولندا يف اإك�سبو 2020 

�لنطالق �لنموذجية للعامل نحو م�شتقبل مزدهر حافل بالبتكار و�لتقدم 
�آل  �أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  �للقاء �شمو  �ل�شعوب كافة.  ح�شر  ملا فيه خر 
مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطر�ن �لرئي�ض �لأعلى ملجموعة طر�ن �لإمار�ت 
بنت  رمي  وم��ع��ايل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل ، �ملدير �لعام ملعر�ض 
�آل  �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك  ومعايل  2020 دبي”،  “�إك�شبو 
�أحمد بن �شليم، رئي�ض جمل�ض �لإد�رة  ، و�شعادة �شلطان  نهيان وزير دولة 

�لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية.

تو�شيع  �ملتبادل على  �ل��روؤى و�حلر�ض  من تطور م�شتمر يف �شوء تطابق 
�أطر �لتعاون لت�شمل �شتى �لقطاعات �حليوية.

و��شتعر�ض �شاحب �ل�شمو نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، مع معايل رئي�ض وزر�ء جمهورية موزمبيق، خالل �للقاء، 
�شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين وخلق م�شار�ت جديدة لتبادل 
�خلرب�ت و�لأفكار مبا يدعم جهود �لتنمية �شمن �لقطاعات ذ�ت �لأولوية، 
و�ملجالت حمل �لهتمام �مل�شرتك، خا�شة �لقت�شادية و�ل�شتثمارية ومبا 

يعود باخلر و�لنفع على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.

�ل�شد�قة  عالقات  عمق  موزمبيق  جمهورية  وزر�ء  رئي�ض  �أك��د  جانبه  من 
و�لتعاون بني بالده ودولة �لإم��ار�ت، منوهاً بحر�ض بالده على تطويرها 
د�ئرة  تو�شيع  يف  �لأ�شمل  �إط��اره��ا  �شمن  ت�شهم  جديدة  �آف��اق  �إىل  و�أخ��ذه��ا 

�لتعاون �لعربي �لأفريقي بوجه عام.
كما �أ�شاد معايل كارلو�ض دورو�شاريو بالتنظيم عايل �مل�شتوى لهذه �لدورة 
�لأك��رب يف تاريخه و�لتي  2020 دبي”  “�إك�شبو  �ل�شتثنائية من معر�ض 
تقام للمرة �لأوىل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا وجنوب �آ�شيا، موؤكد�ً 
�أن دبي ودولة �لإم��ار�ت لديها من �لقدر�ت و�لإمكانيات ما يجعلها نقطة 

•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ، بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�أغو�شتينو  كارلو�ض  دبي، معايل  �آل مكتوم، ويل عهد  ر��شد  بن حممد بن 
�إك�شبو  يف  ب��الده  جناح  يف  موزمبيق،  جمهورية  وزر�ء  رئي�ض  دورو���ش��اري��و 

2020 دبي.
�ل�شديقني وما ت�شهده  �لبلدين  �لتي تربط  �لعالقات  و�أ�شاد �شموه بعمق 

لطيفة بنت حممد: 22-2-2022 تاريخ اإطالق متحف امل�ستقبل بدبي ..اأجمل مبنى على وجه الأر�س 
ب���ني ث���ن���اي���اه ب��ي��ئ��ة م��ب��دع��ة جتمع 
�لغامرة  و�ملن�شات  �ملعرو�شات  بني 

و�لأجو�ء �مل�شوقة.
�ل�����ش��ي��خ��ة لطيفة  ���ش��م��و  و�أ����ش���اف���ت 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  ب��ن��ت حم��م��د 
جم�شم  بدبي  �مل�شتقبل  متحف  �أن 
ي��وؤك��د ع��ل��ى م��ر �لأزمنة  ح�����ش��اري 
و�لتفوق  �لإب����د�ع  حا�شنة  دب��ي  �أن 
نتطلع  ول��ذل��ك  و�ل���ري���ادة  و�لتميز 
�لرتبوية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ك���اف���ة  م����ن 
تنظيم  و�جل��ام��ع��ي��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�مل�شتقبل  ملتحف  مربجمة  زي���ار�ت 
ل��رت���ش��ي��خ ق��ي��م �ل����ري����ادة و�لإب������د�ع 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  من  ناأمل  وكذلك 
و�لدر��شية  و�لبحثية  �لإع��الم��ي��ة 
�ل�����ش��رح ج��ل �لهتمام  �إي����الء ه���ذ� 
لرت�شيخ ر�شالته �حل�شارية خدمة 
و��شتثمار  و�ل��ت��ط��ور  ل��ال���ش��ت��د�م��ة 
�ملتحف  و����ش��ت��خ��د�م  �أجنحته  ك��اف��ة 

لتعزيز �لفكر �لإن�شاين �لر�ئد.

�إع��الن �شاحب  ج��اء ذل��ك مبنا�شبة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ض 
�مل�شتقبل  م��ت��ح��ف  �إط������الق  �هلل” 

بدبي يف 2022-2-22.
و�أ�شارت �شموها �إىل �أن �ملتحف يعد 
ح�شارية  قيما  ج�شدت  فنية  لوحة 
�لتاآخي  �إم��ار�ت  بو�بات  ر��شخة من 
�أه����د�ف  لتحقيق   ، �ل�����ش��الم  ودب����ي 
لرت�شيخ  ت��ع��زي��ز�  ون��ب��ي��ل��ة  ���ش��ام��ي��ة 
كمركز  �ل���غ���ال���ي���ة  دول���ت���ن���ا  م���ت���ان���ة 
ودعم  �لتكنولوجيا  لتطوير  عاملي 
م���ب���ادر�ت���ه���ا وخ���ط���ط���ه���ا �ل����و�ع����دة 
و��شتقطاب  ل��ال���ش��ت��د�م��ة  ت��اأ���ش��ي��ال 
�ملو�هب  و�أ�شحاب  �ملبدعة  �لعقول 
و�لتكنولوجيا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  و���ش��ن��اع 

�حلديثة.
�مللهمة  �لأف��ك��ار  تتو�ىل   : و�أ�شافت 
بقر�ءة متاأنية وعميقة يف مقولت 

•• دبي -وام:

رفعت حرم �شمو �ل�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 
لطيفة  �ل�شيخة  �شمو   ، �ل��ف��ج��رة 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  ب��ن��ت حم��م��د 
ر�عية جائزة لطيفة بنت حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم لإبد�عات �لطفولة 
�لنه�شة  ج��م��ع��ي��ة  ع����ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة 
�لتهاين  �أ�شمى   .. بدبي  �لن�شائية 
�ل�شامي  ل���ل���م���ق���ام  و�ل����ت����ربي����ك����ات 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 
�إطالق  بالإعالن عن  “رعاه �هلل” 
-2-22 �مل�شتقبل بدبي يف  متحف 

2022 على �أنه تاريخ ميالد مميز 
لأجمل مبنى على وجه �لأر�ض و�أن 
هذ� �ملتحف حتفه هند�شية ح�شدت 

�لعديد من �جلو�ئز �لعاملية.

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء 
جناح   ، �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�ل�شتد�مة وجناح مملكة هولند� يف 
�إك�شبو 2020 دبي، وذلك يف �إطار 
حر�ض �شموه على تفقد �لأجنحة 
�ملقام  �لعاملي  �حل���دث  يف  �مل�شاركة 
�لعقول  ت���و�����ش���ل  �شعار”  حت����ت 
و�شنع �مل�شتقبل” مب�شاركة 192 
و�ملنظمات  �ملوؤ�ش�شات  و�أه���م  دول���ة 
و�ل�����ه�����ي�����ئ�����ات �ل������دول������ي������ة ون���خ���ب 
خمتلف  م��ن  و�ملبدعني  �ملبتكرين 
�شموه  و����ش��ت��ه��ل  �ل����ع����امل.  �أن����ح����اء 
�ل�شتد�مة  ج��ن��اح  ب��زي��ارة  �جل��ول��ة 
�ل�شوء  ي�شلط  �ل��ذي  “تّر�”،  �أو 
للت�شدي  �مل��ل��ّح��ة  �ل�����ش��رورة  ع��ل��ى 
للتاأثر�ت �لبيئية �ل�شلبية لبع�ض 
�لبيئة  �مل��م��ار���ش��ات �خل��اط��ئ��ة ع��ل��ى 
يوفره  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، مب���ا  و�مل�������و�رد 
�جل��ن��اح ل��ل��زو�ر م��ن جتربة فريدة 
�أف�شل  م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  ت��ل��ه��م��ه��م 
ي�شتعر�ض  حيث  ��شتد�مة،  و�أك��ر 
بالطبيعة،  �لب�شر  عالقة  �جل��ن��اح 

�لكتفاء �لذ�تي من �ملو�د �لغذ�ئية 
وتاأمني وفرة �ملياه �لعذبة للزر�عة 
و�ل����ش���ت���ه���الك، وذل����ك م���ن خالل 
و�لطاقة  �مل���ي���اه  ق��ط��اع��ات  ت��ك��ام��ل 
و�لغذ�ء. وميثل �جلناح �لهولندي 
حيث  متكاملة،  بيولوجية  وح��دة 
�لهو�ء  ت��ربي��د  تقنية  على  يعتمد 
�ل�شاخن �لذي ي�شتخرج منه �ملاء؛ 
�ملزرعة  لري  �ملياه  تلك  وُت�شتخدم 
�لر�أ�شية �لتي ي�شمها �جلناح، كما 
�مل��ي��اه �ل�شاحلة  ي��ت��م ت��ق��دمي ت��ل��ك 
ك��ج��زء من  ل���زو�ر �جل��ن��اح  لل�شرب 
جتربة �لز�ئر، وي�شل �نتاج �جلناح 

�إىل 2000 لرت من �ملياه يوميا.
�جلناح  ب����ن����اء  يف  �لع����ت����م����اد  ومت 
�لهولندي بن�شبة 95 يف �ملائة على 
تدويرها، حيث يحوي  م��و�د معاد 
ن�شا  م��ن  م�شنوعة  �شتائر  �جل��ن��اح 
ُمعاد  �ل������ذرة، وج������در�ن ح��دي��دي��ة 
��شتخد�مها كما �شيتم ��شتخد�مها 
�مل�شروعات  �أح������د  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
�لر�أ�شية  �ملزرعة  وتنتج  �ل��ك��ربى.. 
�لنباتات،  م��ن  �ل��ك��ث��ر  �جل��ن��اح  يف 
و�لهليون،  و�لنعناع  �لريحان  مثل 
ي��وم��ي يف  ُت�����ش��ت��خ��دم ب�شكل  و�ل��ت��ي 

�جلناح.

على  و�حلياة  �لب�شرية  و�ملجتمعات 
�إىل �لف�شاء  كوكب �لأر���ض و�شول 
متحف  �أن  �إىل  ولفتت  �خل��ارج��ي. 
ي�شافح  ح�����ش��اري  ���ش��رح  �مل�شتقبل 
بعيون   2022 �جل����دي����د  �ل����ع����ام 
�إب���د�ع���ي���ة ح��ل��ق��ت يف ���ش��م��او�ت دبي 
ويختزن  و�لتميز  و�لإب��د�ع  �ل�شالم 

�لفرت��شي  �لو�قع  تقنيات  �أح��دث 
�لفخمة  �لبيانات  وحتليل  و�مل��ع��زز 
و�لتفاعلي  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
�لتجارب  لتو�شيح  �لب�شري  �لآيل 
�ل���ع���امل���ي���ة �ل����ري����ة ل����الإج����اب����ة عن 
و�ملتعلقة  �مللحة  �ل��ت�����ش��اوؤلت  ك��اف��ة 
مب�������ش���ت���ق���ب���ل �لإن�������������ش������ان و�مل��������دن 

�ل�شيخ  �ل����و�ل����د  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
و�لتي  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
و�مل��ح��ف��ورة على جد�ر  �مل��ك��ان  زينت 
�مل��ت��ح��ف �خل��ارج��ي و�ل��ت��ي فحو�ها 
ولكن  �ل�����ش��ن��ني  م��ئ��ات  نعي�ض  “لن 
مئات  ي�شتمر  �شيئاً  نبدع  �أن  ميكن 

�ل�شنني”.
ويف مقولة �أخرى ل�شموه جاء فيها 
ي�شتطيع  مل��ن  �شيكون  �مل�شتقبل   “
ت��خ��ي��ل��ه وت�����ش��م��ي��م��ه وت���ن���ف���ي���ذه ، 
�مل�شتقبل ل ينتظر ، �مل�شتقبل ميكن 
و�إننا  �ليوم”  وب����ن����اوؤه  ت�����ش��م��ي��م��ه 
هو  �مل�شتقبل  متحف  �أن  يقني  على 
�إبد�عاً وعمقاً يف  �ملباين  �أك��ر  �أح��د 

�لعامل.
�ملتحف  مييز  مما  �شموها:  وقالت 
�إنه غاية يف �لدقة �لفنية و�لتقنية 
و�ملعمارية تزينه لغة �لقر�آن �لكرمي 
�للغة �لعربية ي�شم بني دفتيه �شبعة 
�لد�خل  ف�شائها  يف  جت�شد  طو�بق 

وك��ي��ف��ي��ة ح��ث��ه��م ع��ل��ى ت��غ��ي��ر منط 
�حل���ي���اة م���ن �أج�����ل �حل���ف���اظ على 
�ل�شتد�مة  ج��ن��اح  وي��ق��دم  �لبيئة. 
ع��ر���ش��اً ل��ت��ج��رب��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
�لدول  كاإحدى  مبا لها من مكانة 
�لر�ئدة عاملياً يف جمال �ل�شتد�مة، 

ب��ه��دف تقلي�ض  �ل���رم���ادي���ة،  �مل��ي��اه 
�مل�شاحات  يف  �مل����ي����اه  �����ش���ت���ه���الك 

�خل�شر�ء بن�شبة 75 يف �ملائة.
 - جناح هولند� .

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ز�ر  ك��م��ا 
جناح  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

غيغاو�ط   4 �إن��ت��اج  يف  ت�شهم  �لتي 
يف �ل�شاعة من �لطاقة �لبديلة، �أي 
ما يكفي من �لكهرباء ل�شحن �أكر 
ه��ات��ف متحرك..  �أل���ف   900 م��ن 
ري  تقنيات  �جل��ن��اح  ي�شتخدم  كما 
لتدوير  ن��ظ��ام  فيها  مب��ا  م��ب��ت��ك��رة، 

ومت ت�شميم �جلناح بطريقة تربز 
لفكرة  �لد�عمة  و�أهد�فه  مفهومه 
�ل���ش��ت��د�م��ة، ح��ي��ث ي��غ��ط��ي مظلة 
تّر� 4،912 لوحا �شم�شيا، ويبلغ 
ي�شم  بينما  م��رت�،   130 عر�شها 
�لطاقة  �أ���ش��ج��ار  م��ن   18 �جل��ن��اح 

يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  �أج��ن��دة  تن�شجم  �إذ 
�لأجندة  م��ع  دب��ي   2020 �إك�شبو 
�مل�����ج�����ال، مبا  ه������ذ�  �ل���وط���ن���ي���ة يف 
فعاليات  م��ن  �جل��ن��اح  ي�شت�شيفه 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، وع���رو����ض ع��ل��م��ي��ة ذ�ت 

�شلة.

منطقة  يف  �ملُ���ق���ام  ه��ول��ن��د�  مملكة 
“تكامل  ���ش��ع��ار  �ل���ش��ت��د�م��ة حت��ت 
حيث  و�لغذ�ء”،  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه 
�أطلع �شموه على ما تقدمه مملكة 
تنويع  ل�شمان  حلول  من  هولند� 
م�شادر �لطاقة وحتقيق �ملزيد من 

ال�سحة جتري 482,477 فح�سا ك�سفت عن 1,615 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد و2,219 حالة �سفاء

  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�ض يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
حالة   1،615 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفرو�ض  جديدة  �إ�شابة 
�لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 860،976 حالة.
  كما �أعلنت �ل��وز�رة عن وفاة 4 حالت م�شابة وذلك من تد�عيات 
يف  �لوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد،  كورونا  بفرو�ض  �لإ�شابة 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  حالة.    و�أعربت   2،269 �ل��دول��ة 

•• اأبوظبي - وام: 

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع    متا�شيا 
ن��ط��اق �ل��ف��ح��و���ش��ات يف �ل��دول��ة ب��ه��دف �لك��ت�����ش��اف �مل��ب��ك��ر وح�شر 
 ”19  - “كوفيد  �مل�شتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���ض  �مل�����ش��اب��ة  �حل����الت 
و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 482،477 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف 

�ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�ض �لطبي.

�أ�شفها وخال�ض تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها  عن 
�لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  �مل�شابني، مهيبة  �لعاجل جلميع  بال�شفاء 
بالتباعد  و�لل���ت���ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع 
�لوز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي 
عن �شفاء 2،219 حالة جديدة مل�شابني بفرو�ض كورونا �مل�شتجد 
تلقيها  بعد  �ملر�ض  �أع��ر����ض  من  �لتام  وتعافيها   ”19  - “كوفيد 
يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

جمموع حالت �ل�شفاء 788،861 حالة.

 ال�سحة تعلن تقدمي 20,362 جرعة من
 لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي- وام:

لقاح  م��ن  ج��رع��ة   20،362 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

“كوفيد-19” خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي 
 240.19 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   23،756،030 �م�ض  حتى  تقدميها  مت 

جرعة لكل 100 �شخ�ض.
�إىل �لو�شول  �ل��وز�رة لتوفر لقاح كوفيد-19 و�شعياً  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�أعد�د �حلالت  �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

و�ل�شيطرة على فرو�ض كوفيد-19.

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

�ل�شحة  بهيئة  �مل�شجلة  �ملركزية  �ل�شيدلية  �ل�شادة/  يعلن 
بقيد رقم )PF-1025( ورخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية �أبوظبي رقم )CN-1017761( قد 
تقدمو بطلب �لغاء �لرتخي�ض �عتبار�ً من 2022/02/08 

وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة 
�لعالن  ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �ل�شحه خالل  هيئة 
بعد  �أو دعوى  �أي حق  �لهيئة غر م�شوؤولة عن  فان  و�ل 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة.
عن/ ال�صيدلية املركزية

اإع���الن اإلغاء ترخي�س
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يقدم منحة اإىل معهد هارفارد للخاليا اجلذعية
�شي�شهم يف عالجهم من �ملر�ض.

“منظمة  �لبحثي  �لربنامج  وير�أ�ض 
 ”JDRF �� جيه دي �آر �إف �خلرية
وه����ي م��ن��ظ��م��ة ع��امل��ي��ة ر�ئ�����دة متول 
�أب��ح��اث م��ر���ض �ل�����ش��ك��ري م��ن �لنوع 
�لأول، و�لتي �أطلقت يف عام 2021 
للتميز”  �إف  �آر  دي  ج��ي��ه  “مركز 
بالوليات  �إجن���الن���د  ن��ي��و  �إق��ل��ي��م  يف 
�مل��ت��ح��دة وه���و ت��ع��اون م��وؤ���ش�����ش��ي بني 
كبار �خلرب�ء يف “ما�شات�شو�شت�ض”.

�آر  دي  “جيه  م���وؤ����ش�������ش���ة  وت���ع���م���ل 
�ل�������ش���رك���اء  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  �إف” 
�أنحاء  خمتلف  يف  �لإ�شرت�تيجيني 
�ل��ع��امل ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع �لأب���ح���اث من 
�لتعاون  حت���ف���ز  م�����ب�����ادر�ت  خ�����الل 
وت�شرك  �مل����و�رد  وت�شخر  و�لب��ت��ك��ار 
مر�كز  وتعمل   .. �لنا�شئة  �مل��و�ه��ب 
�لتميز �مل�شرتكة على �لنهو�ض بهذه 
�أ�شا�شياً  حم�����ور�ً  وت�����ش��ك��ل  �جل���ه���ود، 
 “ ملوؤ�ش�شة  �ل�شاملة  لالإ�شرت�تيجية 
جيه دي �آر �إف “ يف �إيجاد عالج ناجع 

ملر�ض �ل�شكري من �لنوع �لأول.

�جل��ه��از �مل��ن��اع��ي ب��و����ش��ط��ة �آل���ي���ات ل 
وبالرغم من   .. ت��ز�ل غر معروفة 
مع  �ل��ت��ع��اي�����ض  للمر�شى  مي��ك��ن  �أن���ه 
�أن���ه ل يوجد  �إل  �ل�����ش��ك��ري،  م��ر���ض 
و���ش��ت��دع��م �ملنحة  ل���ه ع����الج ح��ال��ي��اً 
�ملقدمة من �شموه �مل�شروع �لرئي�شي 
بيتا  ت�شنيع خاليا  �ملتمثل يف  �لأول 
�ملناعي  �ل��ه��ج��وم  ت��ف��ادي  ق���ادرة على 
لحقاً  �مل�����ش��روع  ي�شمل  فيما   .. لها 
�مل�شوؤولة  �ملناعية  �خل��الي��ا  حت��دي��د 
�مل�شتقة من  بيتا  خ��الي��ا  رف�����ض  ع��ن 
و�لتي  �مل��زروع��ة،  �جلذعية  �خل��الي��ا 
�ملناعية  �خل���الي���ا  حت���دي���د  ���ش��ت��ت��ي��ح 
�ملناعي  �لهجوم  وتو��شل  تبد�أ  �لتي 
كما   .. عليها  للق�شاء  �آل��ي��ة  و�إي��ج��اد 
ي�شمل �مل�شروع تطوير مناذج خلاليا 
جذعية مماثلة لتلك �ملوجودة د�خل 
جيوب يف �لبنكريا�ض ت�شمى “جزر” 
لزر�عتها يف �لإن�شان .. و�شي�شمح هذ� 
�لربنامج �لطموح للخاليا �جلزرية 
ل�شنو�ت  و�لعمل  �ل�شتمر�ر  �ملنبوذة 
مما  �ل�شكر  مر�شى  يف  زر�عتها  بعد 

م��ب��ت��ك��ر مل��ر���ض �ل�����ش��ك��ري م���ن �لنوع 
فاطمة  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت  �لأول. 
لربنامج  �لتنفيذية  �ملديرة  �لكعبي 
زر�عة نخاع �لعظام يف مركز �أبوظبي 
للخاليا �جلذعية �إن فر�شة �ن�شمام 
مو�طنني �إثنني �إىل خمترب ميلتون 
�شت�شهم  بحثيني  زميلني  بو�شفهما 
�إث��ر�ء ثقايف وعلمي هائل  يف حتقيق 
هذ�  يقدم  كما   .. �مل�شاركني  جلميع 
�لزمالء  �إىل  قيمة  فر�شة  �لتعاون 
حيث  من  �لبحث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركني 
و�ملعرفة  و�ل��ع��ل��م  �خل����ربة  �ك��ت�����ش��اب 
حتت  �ملخترب  يف  عملهم  خ��الل  م��ن 
�إ�����ش����ر�ف ب���اح���ث ع��ل��م��ي م���رم���وق .. 
�لكو�در  �أف�شل  تر�شيح  �إىل  ونتطلع 
وكلنا  �مل��وه��وب  �لعلمي  فريقنا  م��ن 
�أمل باأن ت�شهم م�شاركتهم يف ت�شريع 
�لأب��ح��اث و�إي��ج��اد ع��الج ناجع ملر�ض 

�ل�شكري من �لنوع �لأول.
وي��ن��ت��ج م��ر���ض �ل�����ش��ك��ري م��ن �لنوع 
�لأول ب�شبب �لفتقار خلاليا “بيتا” 
يدمرها  و�لتي  لالأن�شولني  �ملنتجة 

�إنتاج  وبالتايل  لالأن�شولني  منتجة 
�خلاليا  م���ن  ت��ن�����ش��ب  ل  �إم��������د�د�ت 

�لقابلة للزر�عة.
�شناعة  ح���ق���ق���ت  ل���ق���د  و�أ�������ش������اف: 
كبر�ً  تقدماً  �حليوية  �لتكنولوجيا 
ت�شنيع  �أج�����ل  م���ن  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف 
�خلاليا و�ختبار �لنتائج يف �لتجارب 
�لأوىل  �لنتائج  وج���اءت  �ل�شريرية، 
�إىل حد  م��ب�����ش��رة  م����وؤخ����ر�ً  �مل��ع��ل��ن��ة 
كبر .. فيما يتمثل �لتحدي �لتايل 
�لذي يو�جهنا �لآن يف حماية خاليا 
�مل����زروع����ة م���ن رف�������ض �جلهاز  ب��ي��ت��ا 
�ملناعي للمتلقي .. ويف حال جنحت 
�لعالج  ���ش��ي�����ش��ب��ح  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ن��ا 
ب���خ���الي���ا ب���ي���ت���ا م�����ش��ت��ق��ب��ال �ل���ع���الج 
مبر�ض  �مل�شابني  للمر�شى  �ملعياري 

�ل�شكري.
�ل�شر�كة  ه����ذه  مب���وج���ب  ت���ت���اح  ك��م��ا 
�لباحثني  م����ن  لث���ن���ني  �ل���ف���ر����ش���ة 
�لإمار�تيني لالن�شمام �إىل “خمترب 
يف  ل��الإ���ش��ه��ام  ميلتون”  دوغ���ال����ض 
تطوير عالج  على  و�لعمل  �لأبحاث 

�إي����ج����اد حلول  �لب���ت���ك���ار يف  �أه���م���ي���ة 
ج���دي���دة ل��ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ل��ح��ة يف �إط����ار 
�ل�شحة  ق�����ش��اي��ا  ب���دع���م  �ل���ت���ز�م���ه���ا 
حول  �لنا�ض  حياة  وحت�شني  �لعاملية 
دوغال�ض  �ل��دك��ت��ور  وق����ال  �ل���ع���امل. 
كر�شي  ي�����ش��غ��ل  �ل�������ذي   - م���ي���ل���ت���ون 
�جلذعية  للخاليا  ز�ن����در  �أ���ش��ت��اذي��ة 
وعلم �لأحياء �لتجديدي يف جامعة 
�مل�������ش���ارك ملعهد  و�مل����دي����ر  ه����ارف����ارد 
ه���ارف���ارد ل��ل��خ��الي��ا �جل��ذع��ي��ة - �إن 
يف  �شهدناها  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لنتائج 
�أبحاث �خلاليا �جلزرية �مل�شتقة من 
باإمكانية  تب�شر  �جل��ذع��ي��ة  �خل��الي��ا 
�لأ�شخا�ض  حياة  يغر  ع��الج  �إي��ج��اد 
�ل���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ع����بء مر�ض 
مدى  �لأول  �ل���ن���وع  م���ن  �ل�����ش��ك��ري 
هذه  حتقيق  و��شتطعنا   .. حياتهم 
�لنتائج بف�شل �جلهود طويلة �لأمد 
�ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا �ل���ط���الب وف��ري��ق��ن��ا يف 
�جلذعية  للخاليا  ه���ارف���ارد  معهد 
�لب�شرية  لتحويل �خلاليا �جلذعية 
بيتا  خاليا  �إىل  �لإمكانيات  متعددة 

ب��ج��ان��ب دع��م��ه��ا ت��ط��وي��ر �لأب���ح���اث 
لت�شجيع  �مل��ب��ت��ك��رة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لتقدم يف �لق�شاء على �لأمر��ض.
فاإن  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  ووف��ق��اً 
نحو 422 مليون �شخ�ض يف خمتلف 
�ل���ع���امل م�����ش��اب��ون مبر�ض  �أن����ح����اء 
يف  �مل���ر����ض  يت�شبب  ح��ي��ث  �ل�����ش��ك��ري 
نحو 1.6 مليون حالة وفاة مبا�شرة 
�شنوياً و�شهدت �لعقود �ملا�شية زيادة 
�لإ�شابات ومدى  م�شطردة يف عدد 

�نت�شار مر�ض �ل�شكري.
وقال �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ض ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي : �إن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة حري�شة على تعزيز �لتعاون 
وت�شافر جهود دعم �ل�شحة �لعاملية 
معهد  �إىل  �ل���دع���م  ه����ذ�  ومي���ث���ل   ..
فر�شة  �جلذعية  للخاليا  ه��ارف��ارد 
لتحقيق  م��ه��م��ت��ه  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام 
مكافحة  جم�����ال  يف  ك���ب���ر  �إجن��������از 

مر�شى �ل�شكري من �لنوع �لأول.
و�أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت تدرك 

وق��ال��ت �إ���ش��ت��ر لت����رز ن��ائ��ب رئي�ض 
�لأبحاث �مل�شاعد يف موؤ�ش�شة جيه دي 
�لعالج من خالل توفر  �إن  �إف:  �آر 
ي��اأت��ي يف طليعة  بيتا  ب��دي��ل خل��الي��ا 
�ل�شكري  مل��ر���ض  �ملمكنة  �ل��ع��الج��ات 
�لر�ئد  و�لربنامج  �لأول  �لنوع  من 

ملوؤ�ش�شة جي دي �آر �إف.
�ل���ذي يقدمه  �ل��دع��م  وثمنت لت���زر 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
 .. �لعلمية  لالأبحاث  نهيان  �آل  ز�يد 
وقالت : نرحب بالزمالء �جلدد يف 
تطوير  �إىل  ونتطلع  �لبحث  جم��ال 
حلماية  م��ت��ق��دم��ة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�خل��الي��ا �مل��ن��ت��ج��ة ل��الأن�����ش��ول��ني ذ�ت 
�لرف�ض  م����ن  �ل���ع���ال���ي���ة  �ل���وظ���ائ���ف 
�ملناعي. يذكر �أنه مبنا�شبة �لإعالن 
�ليوم  ���ش��ت��ع��ق��د  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  ع���ن 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ط  �ف���رت�����ش���ي���ة  ن�����دوة 
تدعمها  �لتي  �جلارية  �جلهود  على 
�لبحثية  �ل��زم��الت  و�أه��م��ي��ة  �ملنحة 
يف �ملنظومة �لعلمية .. فيما ي�شارك 
بجانب  ميلتون  �لدكتور  �ل��ن��دوة  يف 
ممثلني عن معهد هارفارد للخاليا 
للخاليا  �أبوظبي  ومركز  �جلذعية 

�جلذعية.

••اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
للخاليا  ه��ارف��ارد  معهد  �إىل  منحة 
لدعم وتطوير �لأبحاث  �جلذعية” 
ب��ت��ع��دي��ل �جل��ي��ن��ات لعالج  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
م��ر���ض �ل�����ش��ك��ري م���ن �ل���ن���وع �لأول 
م��ن خ��الل ����ش��ت��ب��د�ل خ��الي��ا بيتا يف 

�لبنكريا�ض.
ياأتي �لدعم �ملقدم �إىل معهد هارفارد 
“مبادرة  �إطار  للخاليا �جلذعية يف 
ترتكز  �ل���ت���ي  �لأخر”  �مل���ي���ل  ب���ل���وغ 
�لأطر�ف  مع  �لعالقات  توطيد  �إىل 
�ملعنيني من �أجل حتقيق تغير فعال 
�ملبادرة زخمها  وم�شتد�م .. وت�شتمد 
م�شتقبل  بناء  باأهمية  �لإمي���ان  م��ن 
�لكر�مة  وي��ع��زز  �لإ���ش��ت��ق��ر�ر  ي�شمن 

�لإن�شانية وي�شمل �جلميع.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م�����ب�����ادرة  وت���ع���م���ل 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م�����ش��اري��ع  ل���دع���م 
مكافحة  على  �لأخر”  �مليل  “بلوغ 
�لأمر��ض وتعزيز �لأنظمة �ل�شحية 

وام تنتج فيلم حكاية اأمل الوثائقي احتفاء باإجنازات الدولة العاملية يف قطاع الف�ساء
يف تاأهيل كوكبة من �ل�شباب �لذين قادو� دفة �إجناز�تها بكفاءة وجد�رة 
عالية. و�أ�شاف �أن وكالة �أنباء �لإمار�ت ويف �إطار �شر�كتها مع �لعديد 
من و�شائل �لإعالم �لعربية و�لعاملية، �شتقوم بعر�ض �لفيلم �لوثائقي 
يف عدد من �لدول �لعربية و�لأفريقية و�لأوروبية وكذلك دول �أمريكا 
�لتي  �لإمار�تية  �إب��ر�ز �لإجن���از�ت  �أج��ل  �جلنوبية و�ل�شني، وذل��ك من 
من  �لعديد  و�أن  خا�شة  �لعاملي  �ل�شعيد  على  �لقطاع  هذ�  يف  حتققت 

دول �لعامل متتلك جتارب م�شابهة يف جمال ��شتك�شاف �لف�شاء.
يذكر �أن فيلم “حكاية �أمل” يتم تقدميه بت�شع لغات ت�شمل �لعربية، 
و�لإجنليزية، و�لفرن�شية، و�لأملانية، و�لإ�شبانية، و�لرو�شية، و�ل�شينية، 
وذلك  للن�شو�ض  مقروءة  ترجمة  تو�فر  مع  و�لهندية،  و�لربتغالية 
�أنحاء  خمتلف  يف  �مل�شاهدين  من  �شريحة  �أك��رب  �إىل  �لو�شول  بهدف 

�لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�لثاين  �ل��وث��ائ��ق��ي  فيلمها  ع��ن  “و�م”  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ك�شفت 
“حكاية �أمل” �لذي �أنتجته يف �إطار �لحتفاء باإجناز�ت �لدولة �لر�ئدة 
يف قطاع �لف�شاء ومرور عام على و�شول “م�شبار �لأمل” بنجاح �إىل 
 12 �ل��ذي تبلغ مدته نحو  �لفيلم،  �ملريخ. ويقدم  م��د�ره حول كوكب 
دقيقة، �إطاللة تاريخية على �إجناز�ت �لعرب �لر�ئدة يف �لعلوم �ملختلفة 
منذ قرون وب�شمة دولة �لإمار�ت �لتاريخية يف قطاع �لف�شاء �لعاملي 
خا�شة مع و�شول �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية 

وكذلك تنفيذ �أول مهمة عربية ل�شتك�شاف �ملريخ بنجاح.
وبهذه �ملنا�شبة .. �أكد �شعادة حممد جالل �لري�شي مدير عام وكالة �أنباء 
�لإمار�ت “و�م” �أنه بعد �لنجاح �لكبر �لذي حققه فيلم “1971” 

�لوثائقية �لذي مت �إطالقه تز�منا مع �لحتفاء  “و�م”  باكورة �أفالم 
بعيد �لحتاد �خلم�شني، جاء �إنتاج فيلم “حكاية �أمل” ليقدم توثيقا 
تاريخيا لرحلة تفاين وعمل دوؤوب قدمتها دولة �لإمار�ت و�شبابها يف 
جمال ��شتك�شاف �لف�شاء و�إجناز�ت وطنية ر�ئدة �شطرتها على �ل�شعيد 
�لعاملي. وقال �شعادته : خالل �إعد�د هذ� �لفيلم �لوثائقي حر�شنا على 
تقدميه ب�شكل �شيق ومبتكر يحاكي جميع �لأعمار، خا�شة و�أن �لف�شاء 
يعد من �لعلوم �لرية �ملبتكرة �لتي ت�شتهوي جميع �لأعمار، وت�شهد يف 

�لوقت �حلايل �إقبال كبر� من �أبناء �لوطن على در��شتها.
متخ�ش�شني  م��ع  ل���ق���اء�ت  يت�شمن  �ل��ف��ي��ل��م  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���ار 
�لف�شاء،  ع��ل��وم  جم��ال  يف  م��وؤث��رة  وع��امل��ي��ة  عربية  علمية  و�شخ�شيات 
�لعلمية وم�����ش��رة �لإجن����از�ت  �ل��ع��رب  �إجن����از�ت  ليقدمو� م��الم��ح م��ن 
�لف�شاء، وجناحها  �لإم��ار�ت يف قطاع  �لتي حققتها دولة  �ل�شتثنائية 

التنمية الأ�سرية تطلق مبادرة م�ست�سار يف كل اأ�سرة

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  �ل���ظ���ف���رة 
دولة  تقدم   .. �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  ع���رب   - �لإم��������ار�ت 
�إن�شانية  م�����ش��اع��د�ت   - �لأح���م���ر 
�جلفاف  م��ن  للمتاأثرين  ع��اج��ل��ة 

ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه �ل����دول����ة ل��ل��ح��د من 
�ملعاناة �لإن�شانية حول �لعامل، من 
يرتبط  ول  بحت  �إن�شاين  منظور 
بجن�ض �أو عرق �أو طائفة، بل حتدد 
كان  �أينما  �لإن�����ش��ان  حاجة  معامله 
عدد�  �أن  يذكر  و�مل�شاندة.  للدعم 
تعاين  �ل�شومالية  �ل��ولي��ات  م��ن 
�لأمطار  �شح  ب�شبب  �جلفاف  من 
ونتيجة  متتالية،  مو��شم  لثالثة 
لذلك يحتاج 4.6 مليون �شخ�ض 
كارثة  �أدت  كما  عاجلة،  مل�شاعد�ت 
�أل���ف   345 ن�����زوح  �إىل  �جل���ف���اف 

�شخ�ض د�خل �ل�شومال.

�ل�شومايل  �ل�����ش��ع��ب  �أب����ن����اء  م����ن 
برنامج  وي���ت�������ش���م���ن  �ل�������ش���ق���ي���ق. 
�مل�������ش���اع���د�ت ت�����ش��ي��ر ج�����ش��ر جوي 
للحد من تد�عيات كارثة �جلفاف، 
�ملوؤن  م��ن  �لأط��ن��ان  ع�شر�ت  ونقل 
للمت�شررين  �لإغ���اث���ي���ة  و�مل�������و�د 
�إىل  �أوىل ط��ائ��ر�ت��ه  ح��ي��ث و���ش��ل��ت 

ب���رن���اجم���ا ط��م��وح��ا يلبي  �أع������دت 
�ملرحلة  يف  �مل��ت��اأث��ري��ن  �ح��ت��ي��اج��ات 
�لر�هنة، وي�شهم يف تخفيف �لآثار 
�لناجمة عن كارثة �جلفاف.  و�أ�شار 
تبذل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ىل  �ل��ف��الح��ي 
�إحد�ث  �أج��ل  ق�شارى جهدها من 
�لإغاثة  جهود  يف  �ملطلوب  �لفرق 

�لقيادة  توجيهات  �أن  �لإم���ار�ت���ي، 
تاأتي  �ل�����ش��دد  ه����ذ�  �ل��ر���ش��ي��دة يف 
�لإن�شانية  �لدولة  ملبادر�ت  تعزيز� 
ل�شالح  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  و�لإغ���اث���ي���ة 
�ل�����ش��ع��ب �ل�������ش���وم���ايل، و�م����ت����د�د�ً 
جلهودها �مل�شتمرة للحد من وطاأة 
�ملعاناة �لإن�شانية. وقال �إن �لهيئة 

ل���ل���ن���ازح���ني ب�����ش��ب��ب �جل����ف����اف يف 
مناطق تو�جدهم �حلالية بجانب 
حفر مزيد من �آبار �ملياه يف �ملناطق 
و�لأقاليم �لتي تعاين �شحا �شديد� 
�شعادة  و�أك����د  �مل���ي���اه.  �إم������د�د�ت  يف 
�لفالحي  عتيق  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  ع���ام  �أم���ني 

�ل��ع��ا���ش��م��ة م��ق��دي�����ش��و. ك��م��ا ت�شر 
�شفينة  لح�����ق  وق�����ت  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
هذ�  يف  جهودها  لدعم  م�شاعد�ت 
�ملعاناة  وط�����اأة  وت��خ��ف��ي��ف  �ل�����ش��دد 
�ل�شوماليني،  �لأ�شقاء  كاهل  عن 
توفر  �لهيئة  برنامج  ويت�شمن 
و�شهاريج  ن����اق����الت  ع����رب  �مل����ي����اه 

�لأقاليم  م��ن  ع���دد  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
�ل�شومالية �لأكر تاأثر� بالأو�شاع 
�لإن�شانية �لر�هنة، م�شدد� على �أن 
بالأو�شاع  �لإم����ار�ت  دول��ة  �هتمام 
�لإن�شانية لل�شعب �ل�شومايل لي�ض 
جديد�، بل م�شتمر�ً منذ عقود من 
�لزمان، وياأتي يف �إطار �لدور �لذي 

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 

الهالل الأحمر تقدم م�ساعدات اإن�سانية عاجلة للمتاأثرين من اجلفاف من اأبناء ال�سعب ال�سومايل

خالل ات�سال هاتفي.. حممد بن زايد
 يهنئ رئي�س ال�سنغال برئا�سة الحتاد الأفريقي

••اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أج��رى �شاحب 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
فخامة  مع  هاتفياً  �ت�شاًل  �أم�ض  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شديقة،  �ل�شنغال  جمهورية  رئي�ض  �شال  ماكي 
�لدورية لالحتاد  �لرئا�شة  بت�شلم بالده  هناأه فيه 
�لعمل  ق��ي��ادة  يف  �لنجاح  ل��ه  متمنياً   .. �لإف��ري��ق��ي 
مل��ا فيه  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  �مل�شرتك خ��الل  �لأف��ري��ق��ي 
م�شلحة �ل�شعوب �لأفريقية يف �لتنمية و�ل�شتقر�ر 

و�لرخاء.
و�أكد �شموه خالل �لت�شال حر�ض دولة �لإمار�ت 
على تعزيز عالقاتها مع �لقارة �لأفريقية خا�شة 
على �مل�شتويات �لتي تخدم �لتنمية و�لزدهار على 
�جلانبني، وعرب عن تطلعه �إىل �ملزيد من �لتطور 

�لأف��ري��ق��ي��ة يف ظل  �ل���ع���الق���ات �لإم���ار�ت���ي���ة -  يف 
�لرئا�شة �ل�شنغالية لالحتاد �لأفريقي. كما تناول 
�لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��ض  �لهاتفي  �لت�شال 
و�شبل دفعها �إىل �لأمام يف خمتلف �ملجالت �إ�شافة 
حمل  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  ع��دد  �إىل 

�لهتمام �مل�شرتك.
وهناأ �شموه رئي�ض �ل�شنغال بفوز �لفريق �ل�شنغايل 

لكرة �لقدم بكاأ�ض �لأمم �لأفريقية.
م����ن ج���ان���ب���ه ع����رب ف���خ���ام���ة م���اك���ي �����ش����ال، رئي�ض 
جمهورية �ل�شنغال �ل�شديقة، عن �شكره ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على تهنئته 
ونوه بالعالقات �لوثيقة �لتي تربط بالده بدولة 

�لإمار�ت.
�لتنموي  �لإم��ار�ت��ي  ل��ل��دور  كما ع��رب ع��ن تقديره 

و�لإن�شاين د�خل �لقارة �لأفريقية.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع��رب 
ملبادرة  �شكره  عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�لقطاعات.  خم��ت��ل��ف  يف  �لإم��������ار�ت 
�لفلبيني  و�ل��رئ��ي�����ض  ���ش��م��وه  وب��ح��ث 

عالقات �لبلدين وعدد�ً من �لق�شايا 
جانبه  من  �مل�شرتك.  �لهتمام  حمل 

�ل��رئ��ي�����ض �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي وم���ا �أب������د�ه من 
ب��الده مع  م�شاعر تعرب عن ت�شامن 

و�شعبه  لبلده  �لإم��ار�ت متمنياً  دولة 
كل �خلر.

حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من رئي�س الفلبني
 اأدان  فيه الهجوم الإرهابي احلوثي واأكد ت�سامن بالده مع الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة �أم�����ض �ت�����ش��اًل ه��ات��ف��ي��اً م��ن فخامة 
�إد�ن��ة بالده  �لفلبني..�أعرب خالله عن  رئي�ض جمهورية  دوترتي  رودريغو 
قبل  �لإم���ار�ت من  دول��ة  لها  تعر�شت  �ل��ذي  �لإره��اب��ي  للهجوم  و��شتنكارها 
�أن  �لت�شال  خ��الل  �لفلبيني  �لرئي�ض  و�أك��د  �لإرهابية.  �حلوثية  �مليل�شيات 
هذه �لعتد�ء�ت �لإجر�مية تتنايف مع جميع �لأعر�ف و�لقو�نني �لدولية .. 
موؤكد�ً ت�شامن بالده ودعمها دولة �لإمار�ت يف �حلفاظ على �أمنها و�شالمة 
لالإمار�ت  و�لزده��ار  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  دو�م  متنياته  عن  �أر��شيها..معربا 

و�شعبها.
�أع��رب عن �شكره وتقديره للدعم �لذي قدمته دولة �لإم��ار�ت �لعربية  كما 
�ملتحده �إىل �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية يف بالده لتعزيز قدر�تها وجهودها يف مو�جهة 
جائحة “ كورونا “.. موؤكد� حر�شه على تعزيز �لتعاون بني �لفلبني ودولة 

•• اأبوظبي - وام:

بالتعاون  �أ�شرة”  كل  “م�شت�شار يف  مبادرة  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
مع د�ئرة تنمية �ملجتمع، وجمل�ض �أبوظبي لل�شباب، و�ملركز �لوطني للتاأهيل، 
ود�ئرة �لق�شاء، وذلك بهدف توفر �لدعم �لذ�تي �لجتماعي �لنف�شي لالأ�شر 
�أفر�د �لأ�شرة �شمن  �أكر من  �أو  �ملبادرة لتاأهيل فرد  �أو�شاعها. جاءت  بكافة 
منظومة مهار�ت �جتماعية �قت�شادية قانونية متعددة �لجتاهات عرب و�شائل 
�ملنا�شبة  �لجتماعية  �مل�شاندة  تقدمي  على  ق���ادر�ً  ليكون  مبتكرة،  تفاعلية 
�خلدمات  �إىل  �لو�شول  من  ومتكينها  �أزم��ة،  لأي  تعر�شها  ح��ال  يف  لالأ�شرة 
و�لرب�مج �لتي توفرها لها �لدولة يف كافة مناحي �حلياة، لبث روح �لتفاوؤل 
و�لإيجابية لدى �لأ�شرة ورفع قدرتها على �ل�شتجابة �لفاعلة لتجاوز �لأزمة 

و�لعودة لأد�ء وظائفها �حليوية، مما ي�شهم يف دعم ��شتقر�رها.
وقالت �لدكتورة فاطمة عبد�لل�ه �حلمادي رئي�ض ق�شم تنمية مهار�ت وقدر�ت 
�أ�شرة”  كل  يف  “م�شت�شار  مبادرة  “�إن  �لأ�شرية:  �لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  �ل�شباب 
ل�شتد�مة  �إيجابية  وب�����ش��ورة  مب��رون��ة  وظائفها  تطوير  م��ن  �لأ���ش��رة  متكن 
ل�شمان  �لأ���ش��ري  و�لتما�شك  �ل��ت��و�ف��ق  قيم  وتعزيز  �أف��ر�ده��ا  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
��شتقر�رها، وتفعيل دورها ك�شريك فاعل يف �لتنمية �مل�شتد�مة بكافة جو�نبها 
�لذ�تية،  �لجتماعية  و�لوقاية  و�حلماية  �لرعاية  تر�شيخ مفهوم  من خالل 

2021 يف مركز �ل�شباب – �أبوظبي. و�أ�شار طالل فار�ض رئي�ض ق�شم �لفئات 
�إىل  �أبوظبي  �ملجتمع يف  د�ئ��رة تنمية  �ملجتمعية يف  �لتنمية  �ل�شعيفة بقطاع 
�لأ�شرة ورفع  �لتي ت�شاهم يف دعم وتعزيز دور  �أهمية �لرتكيز على �لرب�مج 
رفع  �إىل جانب  تو�جهها،  �لتي  و�لتحديات  �لأزم��ات  �لتعامل مع  كفاءتها يف 

�لوعي باأهمية �ل�شحة �لنف�شية و�لوقاية من �ل�شلوكيات �خلاطئة. 
�لنف�شية  �ل�شحة  تعزيز  �لد�ئرة يف  يتما�شى مع جهود  �لربنامج  �أن  و�أ�شاف 
�ل��ت��و�زن �لذهني و�لنف�شي لهم على  �أف���ر�د �لأ���ش��ر، م��ن خ��الل حتقيق  ل��دى 
مو�جهة خمتلف �لتحديات �ملجتمعية، عرب �لعمل مع �جلهات ذ�ت �لعالقة يف 
تقدمي �لرب�مج �لتي تدعم دور �لأ�شرة يف �لتعامل مع �لأزمات �لتي توجهها 
ورفع �لوعي باأهمية �ل�شحة �لنف�شية. ومن جانبها، �أكدت خولة �ل�شنقيطي 
جودة  حمور  �شمن  �ملبادرة  هذه  �أهمية  على  لل�شباب  �أبوظبي  جمل�ض  ع�شو 
�حلياة و�لذي يعد �أحد �ملحاور �لأ�شا�شية �شمن ��شرت�تيجية جمل�ض �أبوظبي 
لل�شباب، حيث تاأتي هذه �ملبادرة بهدف حتقيق �لتمكني �لذ�تي لالأ�شرة وتزويد 
جمموعة من �ل�شباب باملهار�ت �لالزمة لتحقيق م�شاهمة فاعلة مبنية على 
�أجل ��شتقر�ر �لأ�شرة. و�أك��دت �ل�شنقيطي على دور جمل�ض  �أ�ش�ض علمية من 
�أبوظبي لل�شباب يف خلق ودعم وتفعيل م�شاريع م�شتد�مة تخدم قطاع �ل�شباب 
عن طريق �لعمل مع خمتلف �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني من �لقطاعني �لعام 

و�خلا�ض و�لأفر�د يف �إمارة �أبوظبي.

بكافة  �لأ���ش��ر  كفاءة  رف��ع  �إىل  بالإ�شافة  �إنتاجيتها،  وزي���ادة  م��و�رده��ا  وتنمية 
�أو�شاعها على �لتعامل مع �لأزمات و�لتحديات �لتي تو�جهها من خالل �إطار 
و�خلدمات  �مل��و�رد  �إىل  �لو�شول  من  ومتكينها  �شمويل  �قت�شادي  �جتماعي 

لتح�شني جودة حياة �أفر�دها”.
تت�شمن  و�لتي  للمبادرة،  �لتاأهيلي  �لتدريب  حم��اور  على  �حل��م��ادي  و�أك���دت 
مهار�ت �لإ�شعاف �لنف�شي �لأويل وفق �ملبادئ و�ملعاير �ملعتمدة عاملياً، و�ملهار�ت 
�حلياتية و�لجتماعية �لأ�شا�شية مهار�ت حل �مل�شكالت وف�ض �لنز�عات. �لخ 
، ومهار�ت �لك�شف �ملبكر عن �لتعاطي و�لرتهان للموؤثر�ت �لعقلية، ومهار�ت 
�لك�شف �ملبكر عن �لعنف و�لإ�شاءة و�آليات �لتعامل معها، ومهار�ت �لإد�رة �ملالية 
حياة  بتنظيم  �لعالقة  ذ�ت  بالت�شريعات  �لقانونية  و�لتوعية  �لأ�شرة،  ملو�زنة 
�لأ�شرة، بالإ�شافة �إىل �لتوعية حول �خلدمات �لتي تقدمها �لدولة لالأ�شرة 
وتر�شيخ  �مل��ع��ارف  جتديد  ل�شمان  تن�شيطية  وجل�شات  �لقطاعات،  كافة  يف 
�لأ�شر  �أف��ر�د  و�ختيار  تر�شيح  يف  تكمن  �لتنفيذ  �آلية  �أن  و�أو�شحت  �مل��ه��ار�ت. 
�لذين تتو�فر لديهم معاير برنامج /م�شت�شار يف كل �أ�شرة/، وتقييم م�شتوى 

لكل  �ل�شخ�شية  �ملقابالت  خ��الل  م��ن  �ملر�شحني  �لأ���ش��رة  م�شت�شاري  ق���در�ت 
�لأ�شا�شية ومهار�ت  �ملهار�ت �حلياتية و�لجتماعية  مر�شح وحتديد م�شتوى 
�لنفعايل،  و�لثبات  �لفكرية،  �مل��رون��ة  وم�شتوى  �مل�شكالت،  وح��ل  �لتفاو�ض 
بالإ�شافة �إىل متابعة وتقييم م�شتوى تقدم م�شت�شار �لأ�شرة �لذي مت تاأهيله 
تاأهيلية م�شتمرة لبناء  �إع��د�د خطة  �أ�شرته، و�لعمل على  �لأث��ر على  وتقييم 
قدر�ت م�شت�شار �لأ�شرة من خالل و�شائل تفاعلية �بتكارية وفق مفهوم �لتعلم 

�لجتماعي �لعاطفي و�ملحاكاة �لجتماعية. 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  �ل�شباب  وق��در�ت  مهار�ت  تنمية  ق�شم  رئي�ض  و�أو�شحت 
�لأ�شرية، �أنه مت �لإعالن عن بدء �لت�شجيل للدورة �لتدريبية �لأوىل بالتن�شيق 
�شخ�شية  مقابلة   56 ع��دد  �إج����ر�ء  مت  حيث  لل�شباب،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ض  م��ع 
للمر�شحني من قبل جلنة خا�شة للمقابالت من �جلهات �مل�شاركة على مدى 
�لطاقة  وفق  �لأوىل  للدورة  موؤهاًل  م�شاركاً   40 و�عتماد  متو��شلة  �أي��ام   5
�ل�شتيعابية لنعقاد �لور�ض �حل�شورية. يبد�أ �لربنامج �لتدريبي للمجموعة 
�لأوىل /�ملهار�ت �لأ�شا�شية/ من تاريخ 12 دي�شمرب وينتهي يف 23 دي�شمرب 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وفد  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض  رئي�ض  غبا�ض  �شقر  م��ع��ايل  ي��رت�أ���ض 
�ملجل�ض �لذي يقوم بزيارة ر�شمية �إىل �ململكة �ملتحدة خالل �لفرتة من 
تعزيز �لعالقات �لثنائية  �شبل  بحث  بهدف  فرب�ير�جلاري   10 �إىل   8
بني  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  لعالقات  جت�شيد�ً  �جلانبني،  بني 
بدعم  حتظى  و�لتي  �ملتحدة،  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
ليند�شي  �ل�شر  ويعقد معايل �شقر غبا�ض جل�شة مباحثات مع معايل 
�مل�شوؤولني،  ويلتقي عدد� من  �لربيطاين،  �لعموم  رئي�ض جمل�ض  هويل 
�شيما  �ملجالت  �شتى  يف  �لثنائية  �لتعاون  عالقات  تعزيز  �شبل  ملناق�شة 
�ل�شعبني  وتطلعات  �لبلدين  قيادتي  روؤي��ة  يحقق  مبا  منها،  �لربملانية 
�لدكتور  معايل  من  كال  ع�شويته  يف  �ملجل�ض  وف��د  وي�شم  �ل�شديقني. 
علي ر��شد �لنعيمي و�شعادة كل من �لدكتور طارق �لطاير و�شارة فلكناز 
�لحتادي،  �لوطني  �ملجل�ض  �أع�شاء  �ملهري  وم��رو�ن  �ل�شويدي  وم��رة 

و�لدكتور عمر �لنعيمي �لأمني �لعام للمجل�ض. 

•• دبي-وام: 

��شتقبل معايل �لدكتور عبد �لرحمن �لعور وزير �ملو�رد �لب�شرية 
كرل  ولي��ة  وزر�ء  رئي�ض  فيجايان  بينار�ي  معايل  و�لتوطني 

�لهندية و�لوفد �ملر�فق له.
وج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء - �ل���ذي ع��ق��د يف دي����و�ن �ل�����وز�رة يف دبي 
وذلك  �لعمل  جم���الت  يف  �ل��ت��ع��اون  تطوير  �آف���اق  ��شتعر��ض   -
بولية  و�ل��ق��ان��ون  �ل�شناعة  وزي��ر  ر�ج��ي��ف  ب��ي.  معايل  بح�شور 
�لدولة  ل��دى  �لهند  جمهورية  �شفر  �شودير  و�شاجنيه  ك��ر�ل 
و�شيف �ل�شويدي وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ل�شوؤون 
�ملو�رد �لب�شرية ورجل �لأعمال يو�شف علي رئي�ض جمل�ض �إد�رة 

جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  ع�شو  �لعاملية«،  �للولو  »جمموعة 
و�شناعة �أبوظبي وعدد من �ملعنيني يف كال �جلانبني.

�للقاء _  �لعور _ خالل  �لرحمن  �لدكتور عبد  و�أك��د معايل 
ترحيب دولة �لإم��ار�ت باأبناء �جلالية �لهندية من م�شتثمرين 
�لتاريخية  �لعالقات  عمق  يعك�ض  مبا  �لعمل  �شوق  يف  وعاملني 

�لتي تربط بني �لبلدين �ل�شديقني.
�شهولة  تعزيز  على  �لإم����ار�ت  دول��ة  حر�ض  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
و�جل���اذب���ة لال�شتثمار�ت  �حل��ا���ش��ن��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ر  �لأع���م���ال 
وذل��ك من خ��الل تطبيق  �لعاملية  �لعاملة  و�لأي���دي  و�خل���رب�ت 
منظومة �شيا�شات وت�شريعات حتفيزية ت�شمن يف �لوقت نف�شه 
م�شالح وحقوق �لعمل وتعزز ��شتقر�ر عالقة �لعمل منها �إطالق 

�لثاين من  �لتنفيذ يف  و�ل��ذي دخل حيز  �لعمل �جلديد  قانون 
�لتحديث  يعد  �لقانون  هذ�  �أن  �جل��اري، مو�شحا  �شهر فرب�ير 
مع  يتو�كب  مب��ا  �ل��دول��ة  يف  �لعمل  �شوق  �إد�رة  ملنظومة  �لأك���رب 

تطلعات �خلم�شني عاما �لقادمة.
،�أكد معايل بيناياري فيجايني �حلر�ض على تعزيز  من جانبه 
�لعالقات �لثنائية مع دولة �لإمار�ت �لتي تلعب دور� مهما على 
�مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل يف �إطار تطوير �ل�شر�كات بني كافة 
�لأطر�ف �ملعنية بعالقات �لعمل وبال�شكل �لذي يحقق �لفو�ئد 
�لإمار�تي  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  �أن  �إىل  م�����ش��ر�   .. �مل�����ش��رتك��ة  �لتنمية 
و�لعمالة  للم�شتثمرين  �لآم��ن��ة  �لوجهات  �أه��م  من  و�ح��د�  يعد 

�لهندية.

•• ال�صارقة -وام:

ت���ر�أ����ض ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�ض  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد 
�شمو  وبح�شور  �لتنفيذي،  �ملجل�ض 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أحمد 
حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 
�ل�شارقة، �جتماع �ملجل�ض �لتنفيذي 
�لذي عقد �شباح  �ل�شارقة،  لإم��ارة 

�م�ض يف مكتب �شمو �حلاكم.
بحث �لجتماع عدد�ً من �ملو�شوعات 
�حلكومية �ملعنية بتطوير �لأعمال 
وحت�������ش���ني �خل����دم����ات مب����ا ي�����و�زي 

�لتنمية يف كافة �ملجالت، بالإ�شافة 
�لقر�ر�ت  م��ن  ع���دد  م��ن��اق�����ش��ة  �إىل 

م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  و�لقو�نني 
�لإمارة.

و�أ�شدر �ملجل�ض قر�ر�ً ب�شاأن تنظيم 
����ش��ت��خ��د�م �لأر�����ش���ي �ل��زر�ع��ي��ة يف 

�إمارة �ل�شارقة، وت�شمن �لقر�ر عدد� 
تنظم  �ل��ت��ي  �لقانونية  �لبنود  م��ن 
و�لتز�ماتها  �لأر�����ش���ي  ����ش��ت��خ��د�م 

وحمظور�تها وجز�ء�تها �لإد�رية.
ب�شاأن  �مل��ج��ل�����ض ق�����ر�ر�ً  �أ����ش���در  ك��م��ا 
لقوة  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة  ت�������ش���ك���ي���ل 
�ل�����ش��رط��ة و�لأم������ن و�ل�����ش��الم��ة يف 
عام  قائد  برئا�شة  �ل�شارقة،  �إم���ارة 
���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة وع�����ش��وي��ة عدد 
�إمارة  يف  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 

�ل�شارقة.
ت��وق��ي��ع مذكرة  �مل��ج��ل�����ض  و�ع��ت��م��د 
�ل���ت���ف���اه���م �مل����زم����ع �إب����ر�م����ه����ا بني 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
بهدف  للقطار�ت  �لحت���اد  و�شركة 
�ل�شرت�تيجي  �ل���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز 
�مل�شالح  وحت��ق��ي��ق  �ل��ط��رف��ني  ب���ني 

�مل�شرتكة من خالل تبادل �خلرب�ت 
م�شتوى  ورف��ع  �لعملية  و�لتجارب 
�جلاهزية �لأمنية يف كافة �ملجالت 

�ملرتبطة بالطرفني.
و�طلع �ملجل�ض على �لعر�ض �ملقدم 

�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����ض  م���ن 
حول فوز �ل�شارقة بجائزة �لحتاد 
�لعربي للثقافة �لريا�شية عن فئة 
عا�شمة �لثقافة �لريا�شية �لعربية، 
�لعديد  وتنظيمها  لرعايتها  وذلك 

�لريا�شية و�لثقافية  من �لأن�شطة 
و�لبطولت �ملتخ�ش�شة يف ريا�شات 
�لتنمية  لتحقيق  و���ش��ع��ي��ه��ا  �مل�����ر�أة 
�لأن�شطة  خ����الل  م���ن  �مل�����ش��ت��د�م��ة 

�لريا�شية و�لثقافية.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سقر غبا�س يرتاأ�س وفد املجل�س الوطني 
الحتادي يف زيارة ر�سمية اإىل اململكة املتحدة

العور ورئي�س وزراء ولية كريل الهندية يبحثان تطوير التعاون يف جمالت العمل

قائد القيادة املركزية الأمريكية لـ)وام(: 

النظام الدفاعي الإماراتي كان فعاًل يف الت�سدي للهجمات ال�ساروخية .. ونحر�س على تعزيز قدرات الإمارات

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ض �لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ����ض 
�خليمة، يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد 
�لقن�شل  تيودورفيت�شي،  نيكوليتا  �شعادة  �أم�����ض، 
�ل���ع���ام جل��م��ه��وري��ة روم��ان��ي��ا يف دب���ي و�لإم������ار�ت 

�ل�شمالية، �لتي قدمت لل�شالم على �شموه.
ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�ض �خليمة، ب�شعادة 
تعزيز  ح��ول  �لأح���ادي���ث  معها  وت��ب��ادل  �لقن�شل، 

على  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  �لتعاون  ع��الق��ات 
خمتلف �ل�شعد. و�أ�شاد �شموه بعالقات �ل�شد�قة 
رومانيا،  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي 
و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �لتقدم 

و�لرخاء لل�شعبني.
من جانبها، عرّبت �شعادة نيكوليتا تيودورفيت�شي، 
ع���ن ب��ال��غ ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل�����ش��اح��ب �ل�شمو 
وح�شن  �ل�شيافة  ك��رم  على  �خليمة  ر�أ����ض  حاكم 
�لثنائية  �لعالقات  عمق  على  مثنية  �ل�شتقبال، 

�لتي تربط بني �لبلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل العام جلمهورية رومانيا

•• اأبوظبي -وام:

�لنظام  �أن  �لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  قائد  ماكنزي  كينيث  �جل��ر�ل  �أك��د 
�ل�����ش��اروخ��ي��ة �لتي  �ل��ت�����ش��دي للهجمات  �ل��دف��اع��ي �لإم���ار�ت���ي ك���ان ف��ع��اًل يف 
تعر�شت لها �لإمار�ت و�أن �لوليات �ملتحدة �شتدعم دولة �لإمار�ت لتح�شني 

نظامها �لدفاعي وتعزيز قدر�ته.
وقال �جلر�ل ماكنزي - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" - �إن �لوليات 
لتطوير  و�لدوليني  �لإقليميني  �ل�شركاء  ومع  �لإم��ار�ت  مع  تتعاون  �ملتحدة 

حلول �أكر فعالية لإيقاف �لهجمات با�شتخد�م �لطائر�ت بدون طيار.
و�أ�شاف : ي�شعدنا �أن نرى �ل�شتخد�م �لفعال لنظام �لدفاع �مل�شاد لل�شو�ريخ 
)ثاد( يف �لإم��ار�ت، و�أعلم �أن ذلك يطمئن �جلميع يف دولة �لإم��ار�ت و�شوف 
يف  فعالية  �أك���ر  دفاعية  �أنظمة  لتطوير  �لإم����ار�ت  م��ع  �ل��ت��ع��اون  يف  ن�شتمر 

�مل�شتقبل.
�ل�شرق  يف  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  على  ي�شرف  �ل��ذي   - ماكنزي  �جل���ر�ل  وق��ال 
�لأو�شط - نحن نعمل مع �شركائنا يف �ملنطقة ومع �شركات تطوير �لتقنيات 
مع  تتعامل  �أن  �شاأنها  م��ن  ح��ل��ول  لتطوير  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف  �ل��دف��اع��ي��ة 
�لطائر�ت بدون طيار قبل �أن يتم �إطالقها .. ويهدف هذ� �لنظام �إىل �كت�شاف 

�لطائر�ت بدون طيار و�لتعامل معها قبل �إطالقها .
تعزيز عالقات  �شياق  تاأتي يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �حلالية  زي��ارت��ه  �أن  و�أك��د 
جانب  من  دعمها  ��شتمر�ر  على  و�لتاأكيد  �لإم���ار�ت،  مع  و�ل�شد�قة  �لتعاون 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وقال �جلر�ل ماكينزي : على �لرغم من �أن �لهجمات على �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة مقلقة للغاية بالن�شبة للوليات �ملتحدة، �إل �أن دولة �لإمار�ت لديها 
�آمن  مكان  �لإم���ار�ت  �أن  و�أعتقد  �ملنطقة،  يف  �حرت�فية  �جليو�ض  �أك��ر  �أح��د 

للغاية.
لدعم  �شارعت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  قائد  و�أك��د 
�شديقتها �لإمار�ت، قائال : �أر�شلنا �ملدمرة �ل�شاروخية �ملوجهة "يو �إ�ض �إ�ض 
كول" �لتي تتمتع بقدر�ت دفاعية كبرة �شد �ل�شو�ريخ �لبال�شتية، و�شتقوم 
�ملدمرة بدوريات يف مياه �لإم��ار�ت، و�لعمل عن كثب مع �جلانب �لإمار�تي 
 22  - �إف  مقاتالت  من  �شربا  �لإم���ار�ت  �إىل  �شر�شل  كما  �ل��دول��ة،  حلماية 
�جل��وي يف  �لتفوق  �أف�شل مقاتالت  �لآن، وهي من  �أ�شبوع من  بعد  �ملتطورة 

�لعامل.
وبخ�شو�ض �لتقارير حول �إمكانية �إعادة ت�شنيف �حلوثيني كمنظمة �إرهابية 
و�لتاأثر �ملحتمل ملثل هذه �خلطوة، قال �جلر�ل ماكنزي : �شاأترك �لتطرق 
�حلوثيني  �إن  �شاأقول  لكنني   .. �لأمريكيني  للدبلوما�شيني  �ملو�شوع  لهذ� 
يت�شرفون ب�شكل طائ�ض وغر م�شوؤول وهم يهاجمون �لإمار�ت وي�شتمرون 

يف مهاجمة �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�لقري�شي  �لها�شمي  �إبر�هيم  �أبو  �لإرهابي  د�ع�ض  تنظيم  زعيم  وب�شاأن مقتل 
�شوريا  غ��رب  �شمال  �لإره���اب يف  �أمريكية �شمن جهود مكافحة  غ��ارة  خ��الل 
�لأربعاء �ملا�شي، قال ماكنزي: �أعتقد �أن �لتخل�ض من زعيم د�ع�ض يجعل من 

�ل�شعب على �لتنظيم تن�شيق �أن�شطته يف جميع �أنحاء �لعامل.
�حتو�ء  تريد  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  قائد  و�أو�شح 
"�لتعامل  �لأمنية من  تتمكن قو�تها  و�إقليميا" حتى  "حمليا  د�ع�ض  تهديد 
�أنحاء  جميع  يف  �أن�شطتهم  بتن�شيق  لهم  �ل�شماح  من  ب��دًل  �لفور  على  معهم 
�أكد   .. �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  وبخ�شو�ض  ومدمرة".  ك��ب��رة  ه��ج��م��ات  و���ش��ن  �ل��ع��امل، 
�جلر�ل ماكنزي �أن �لوليات �ملتحدة تر�قب �لو�شع يف ذلك �لبلد عن كثب، 
م�شر� �إىل قلق �لوليات �ملتحدة من �إمكانية قيام د�ع�ض خر��شان و�لقاعدة 

بتن�شيق هجمات �شد �لوليات �ملتحدة وحلفائها.

•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
�أم�ض  مبكتبه  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�ض  �لرميثي 
�ملركزية  �ل��ق��ي��ادة  ق��ائ��د  م��اك��ن��زي  كينيث  �أول  �ل��ف��ري��ق 

�لأمريكية.

خالل  �لأمريكي  �لع�شكري  و�مل�����ش��وؤول  معاليه  وبحث 
دولة  بني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  عالقات  �للقاء 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�لع�شكرية.  �لدفاعية  و�مل��ج��الت  �ل�شوؤون  يف  خا�شة 
و�ملو�شوعات  �لق�شايا  من  ع��دد�  �جلانبان  تناول  كما 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة ي�ستقبل 
قائد القيادة املركزية الأمريكية

• دولة الإمارات لديها اأحد اأكرث اجليو�س احرتافية يف املنطقة .. وهي مكان اآمن للغاية 
• الوليات املتحدة تتعاون مع الإمارات ومع ال�صركاء الإقليميني والدوليني لتطوير حلول اأكرث فعالية لإيقاف الهجمات با�صتخدام الطائرات بدون طيار
نظامها الدفاعي اجلوي والت�صدي للطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل اإطالقها تعزيز  يف  الإمارات  م�صاعدة  تعتزم  املتحدة  • الوليات 

• املدمرة ال�صاروخية املوجهة )يو اإ�س اإ�س كول( التي تتمتع بقدرات دفاعية كبرية �صد ال�صواريخ البال�صتية �صتقوم بدوريات يف مياه الإمارات
الإمارات  اإىل  املتطورة   22  - اإف  مقاتالت  من  �صربا  • �صرن�صل 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

�أو���ش��ح��ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، م��ن خ���الل تغريدة 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ح�����ش��اب��ات��ه��ا يف  ع��ل��ى  �أم�������ض،  ن�����ش��رت��ه��ا 
�أدلة �جلرمية بق�شد ت�شليل  �إخفاء  �لجتماعي، عقوبة 

�لق�شاء �أو �شلطة �لتحقيق �أو جمع �ل�شتدللت.
من   315 للمادة  طبقا  �أن��ه  �إىل  �لعامة  �لنيابة  و�أ�شارت 
�ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 31 ل�شنة 2021 باإ�شد�ر 
قانون �جلر�ئم و�لعقوبات يعاقب باحلب�ض كل من غر 

�أدلة  �أخفى  �أو  �لأ�شياء  �أو  �لأم��اك��ن  �أو  �لأ�شخا�ض  حالة 
يعلم  بها وه��و  تتعلق  ك��اذب��ة  ق��دم معلومات  �أو  �جل��رمي��ة 
عدم �شحتها وكان ذلك بق�شد ت�شليل �لق�شاء �أو �شلطة 

�لتحقيق �أو جمع �ل�شتدللت.
�لعامة  �لنيابة  �إط��ار حملة  يف  �ملعلومات  ن�شر هذه  ياأتي 
�أفر�د  بني  �لقانونية  �لثقافة  لتعزيز  �مل�شتمرة  للدولة 
و�ملحدثة  �مل�شتحدثة  �لت�شريعات  جميع  ون�شر  �ملجتمع 
وذلك  بالقانون،  �جلمهور  وعي  م�شتوى  ورفع  بالدولة، 

بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

•• ال�صارقة -الفجر:

برناجماً  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ����رة  �ختتمت 
تدريبياً يف �لإ�شعافات �لأولية بالتعاون مع غرفة جتارة 
جهات  م��ن  م��وظ��ف��اً   90 ��شتهدف  �ل�����ش��ارق��ة،  و�شناعة 
�مل�شتويات  كافة  من  �ل�شارقة  حكومة  ودو�ئ���ر  وهيئات 

�لوظيفية. 
ع���ق���د �ل����ربن����ام����ج ب���ن���ظ���ام �ل����ت����دري����ب ع�����ن ب���ع���د عرب 
Microsoft Teams  ، ونظم وفق 4 جمموعات 

على مد�ر �شهرين ، حيث �شملت كل جمموعة مايقارب 
 . موظفاً   23

ومبادئ  �لأولية،  �لإ�شعافات  �أ�شا�شيات  �لربنامج  تناول 
�لعناية �لطبية �لأولية، وم�شوؤوليات �مل�شعف �لأويل.

وركز على جو�نب �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية، و�لإ�شابات 
و�لإ�شعافات �لأولية يف �أماكن �لعمل.

و�لثقافة  �ل��وع��ي  رف��ع م�شتوى  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
�ل�شحية لدى �ملوظفني، وتاأهيلهم للتعامل مع حالت 
ت��ق��دمي خدمات  م��ن  و�حل�����و�دث، ومتكينهم  �ل��ط��و�رئ 

�لإ���ش��ع��اف��ات �لأول��ي��ة ح��ال وق���وع �لأزم����ات و�لإ�شابات. 
و�مل�شاهمة يف �إنقاذ حياة �لأ�شخا�ض �أو �لتخفيف من حدة 
�لربنامج  �إمتام  عند  �مل�شارك  يح�شل  حيث  �إ�شاباتهم؛ 

على �شهاد�ت دولية معتمدة و رخ�شة م�شعف.
تعنى  �لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  بتنفيذ  �ل��د�ئ��رة  وتهتم 
�لفاعل  ل��دوره  �لتدريب  ، وتركز على  �لكفاء�ت  بتنمية 
�لعمل  منظومة  وتطوير  �مل��ج��الت  بكافة  �لنهو�ض  يف 
و�لتعلم  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لتنمية  ثقافة  وتر�شيخ  �حل��ك��وم��ي، 

�مل�شتد�م. 

النيابة العامة للدولة: احلب�س عقوبة اإخفاء اأدلة اجلرمية 
بق�سد ت�سليل الق�ساء اأو �سلطة التحقيق اأو جمع ال�ستدللت

موارد ال�سارقة تختتم برنامج الإ�سعافات الأولية 
بالتعاون مع غرفة ال�سارقة

•• عجمان - وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ض �لأعلى 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  ب��ال��دي��و�ن  مكتبه  يف  عجمان  ح��اك��م 
وبر�مج  خطط  على  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
و�أن�شطة ومبادر�ت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لإن�شانية وخا�شة مبادرة 
"حملة �ل�شتاء " �لتي �أطلقها �لهالل موؤخر� بهدف م�شاعدة �لالجئني يف كل 

مكان خالل فرتة �ل�شتاء وتقلبات �لطق�ض .
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه لوفد من �لهالل �لأحمر �لإمار�تي برئا�شة 
و�شعادة  �ملحلية  لل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب  �لعامري  �لري�ض  �شامل  �شعادة 
حممد �شعيد �لرميثي م�شت�شار �لهالل �لحمر وحممد عمر �ل�شمري مدير 

�لهالل �لحمر بعجمان وعدد من �مل�شوؤولني .
�لإن�شانية  وب��ر�جم��ه��ا  �لهيئة  خطة  �إىل   - �للقاء  خ��الل   - �شموه  و��شتمع 
�لجتماعية  �ل�شر�ئح  ملختلف  �ل��ع��ون  لتقدمي  و����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  ون�شاطاتها 

�ملحتاجة يف دولة �لإمار�ت وخارجها وخا�شة يف خميمات �لالجئني .
و�أثنى �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �إ�شهامات �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 

�ملحتاجني  وم�شاندة  رعاية  على  �ملتو��شل  وحر�شها  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات 
و�ملعوزين .. و�هتمامها �لكبر وم�شاهمتها من �أجل تقدمي و�إي�شال �لعون 
وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  عنهم  �ملعاناة  وتخفيف  �ملتعففة  �ل�شر  وم�شاعدة 
�لدول  �ملحتاجني يف  �ل�شوريني وكل  و�لالجئني  �ليمن  �لأ�شقاء يف  وخا�شة 

�لعربية و�لإ�شالمية وغرها.
وثمن �شموه متابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة رئي�ض هيئة �لهالل �لأحمر ..للعمل �لإن�شاين �لذي تقوم به 
�لهيئة ودعمه �ملتو��شل وم�شاندته �لد�ئمة ملر�كز �لهالل يف �إمار�ت �لدولة 
كافة وملا تقوم به من جهود يف خدمة �لعمل �لإن�شاين على م�شتوى �لدولة 
وخارجها ودور �لهالل يف �إي�شال �مل�شاعد�ت �لتي يقدمها باأ�شرع وقت ممكن 
�لهيئة  �لقائمني يف  .. م�شيد� بجهود  �لإم��ار�ت وغرها  �ملتعففة يف  لالأ�شر 

ودورهم يف خدمة �لعمل �لإن�شاين وتقدمي �مل�شاعد�ت لكل حمتاج .
�ل�شوريني  و�ل��الج��ئ��ني  �لعربية  �ل���دول  يف  �أ�شقائنا  جت��اه  و�جبنا  �إن  وق���ال 
�أن مند لهم يد  �ملتو�جدين يف �ملخيمات وغرهم من �ملعوزين يحتم علينا 
يو�جهونها  �لتي  و�لأزم��ات  �حلياة  ليتغلبو� على م�شاعب  و�مل�شاعدة  �لعون 
من خالل تنويع �خلدمات ما بني �لطبية و�لتعليمية و�لإغاثية و�لغذ�ئية.

ووجه �شموه ب�شرورة �لتعاون و�لتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية و�خلرية 
وت�شجيع �لعمل �لإن�شاين يف دولة �لإمار�ت عامة وعجمان خا�شة و�أن يكون 
هناك تعاون بني هيئة �لهالل �لأحمر و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �إمارة عجمان يف 

جمال �لعمل �لإن�شاين وخا�شة هيئة �لعمال �خلرية �لعاملة .
و�إجن��از�ت هيئة  �إىل مهام ومبادر�ت  �للقاء  �لوفد خالل  وتطرق �شموه مع 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �لعامل ودورها يف تنفيذ بر�مج وم�شاريع �إغاثية 
�ملتعففة  �لإمار�تية  �إىل توفر �لحتياجات لالأ�شر  �إ�شافة  تفيد كل حمتاج 
 " ��شتمع من وف��د �لهالل �لحمر �ىل �شرح و�ف ح��ول �ط��الق مبارك  كما 
حملة �ل�شتاء " و�هد�فها �لتي ت�شعى �لهيئة لتحقيقها و�لتخفيف من معاناة 

�لالجئني خالل فرتة �ل�شتاء و�لطق�ض �لبارد يف �لعديد من �لدول .
لل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب  �لعامري  �لري�ض  �شامل  �شعادة  ثمن  من جانبه 
�ملحلية ��شتقبال �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان لوفد �لهيئة و�هتمامه �لبالغ 
هذ�  �أن  موؤكد�   .. �ملتنوعة  ومبادر�تها  وبر�جمها  م�شاريعها  على  بالطالع 
�آفاق  تعزيز  طريق  على  جديدة  ��شرت�تيجية  خطوة  مبثابة  يعترب  �للقاء 
�لإمار�ت  روؤية  لتحقيق  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  بني  و�لتنموي  �لإن�شاين  �لعمل 

يف �ملجال �لإن�شاين.

" حملة  �مل�شاهمة يف مبادرة  �للقاء على  �أك��د خالل  �إن �شموه  وق��ال �شعادته 
�لهالل  للتعاون مع هيئة  �مل�شوؤولني  بها ووجه  و�مل�شاركة  " ودعمها  �ل�شتاء 
بهدف �شرعة تقدمي �لعون و�ي�شال �مل�شاعد�ت للمحتاجني خالل �ل�شتاء .. 
م�شر� �ىل �ن �ل�شتماع لتوجيهات �شموه دعم ملهمتنا �مل�شتمرة نحو حتقيق 
ل�شائر  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  و�ملتمثلة  �ل�شرت�تيجية  �أولوياتنا 
�لفئات �ملحتاجة ومو��شلة جهودنا للحفاظ على مكانة �لإمار�ت و�شمعتها 

�لعاملية �لتي باتت منوذجا للعمل �لإن�شاين.
خاللها  م��ن  �شيتم  م�شتقبلية  وم�شاريع  ب��ر�م��ج  لديها  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
حتقيق �ملزيد من �لتطلعات ومد يد �لعون وتقدمي �مل�شاعد�ت و�لوقوف �إىل 

جانب �ملحتاجني و�ملعوزين وتخفيف معاناتهم.
ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم 
�شعيد  بن  �لدكتور ماجد  �ل�شيخ  ومعايل  و�ملالية  �لد�ري��ة  لل�شوؤون  عجمان 
�لنعيمي رئي�ض ديو�ن �حلاكم و�ل�شيخ حميد بن عمار �لنعيمي و�ل�شيخ حممد 
بن عبد�هلل �لنعيمي رئي�ض د�ئرة ميناء وجمارك عحمان رئي�ض جمل�ض �أمناء 
هيئة �لأعمال �خلرية �لعاملية و�ل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي مدير عام 

مكتب �شوؤون �ملو�طنيني وعدد من كبار �مل�شوؤولني 

•• اأبوظبي- وام:

�أع��ل��ن��ت �إي����زي ل��ي�����ض، ���ش��رك��ة تاأجر 
�ل������در�ج������ات �ل����ن����اري����ة، �أم���������ض عن 
�شركة  �إجن���از�ت،  مع  �شر�كة  توقيع 
�لتكنولوجيا �لإمار�تية �ملتخ�ش�شة 
�ل���رق���م���ي  �ل����ت����ح����ول  يف جم���������الت 
و�خل�����دم�����ات �ل�����ش��ح��اب��ي��ة و�لأم������ن 
وت�شغيل  ل��ت��ط��وي��ر  �ل�������ش���ي���رب�ين، 
��شطولها بنظام نقل ذكي من �جليل 
من  �ملكون  �ل�شطول  و�د�رة  �ملقبل، 

ما يزيد عن 25 �ألف در�جة.
و�شُتتيح �ملن�شة �جلديدة، بالعتماد 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  ع��ل��ى 
�إيزي  و�إن���رتن���ت �لأ���ش��ي��اء، ل��ع��م��الء 
ل���ي�������ض ف����ر�����ش����ة ت���ت���ب���ع وم����ر�ق����ب����ة 
در�ج��ات��ه��م �ل��ن��اري��ة �مل���وؤج���رة بذكاء 
معلومات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ب���ه���دف 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  وب���ي���ان���ات  دق��ي��ق��ة 
�أ�شطولهم  كفاءة  حت�شني  �أج��ل  من 
وتعزيز م�شتويات �ل�شالمة و�جلودة 

�لتي يتمتع بها.
وّقع ُكلٌّ من �أ�شامة ذهبية، �لرئي�ض 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإجن������������از�ت، و�أح����م����د 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�شادة، 
�لأمد  طويلة  �تفاقية  لي�ض،  �إي��زي 
لالبتكار  جيني�ض"  "�إن  خمترب  يف 

�لتابع لإجناز�ت يف �أبوظبي.
�ملخت�شة  ل���ل�������ش���رك���ة  و���ش��ي��ت�����ش��ن��ى 
مبوجب  �لنارية  �لدر�جات  بتاأجر 

�لت��ف��اق��ي��ة حت�����ش��ني جت��رب��ة �لعمل 
موحدة  من�شة  خ���الل  م��ن  ل��دي��ه��ا 

وموؤمتتة للتاأجر و�حلجوز�ت.
تعديل  مُي���ك���ن  ذل�����ك،  ج���ان���ب  و�إىل 
�ل���ب���و�ب���ة ل��ت�����ش��م��ل ق������در�ً �أك�����رب من 
�ملر��شلة  م���ث���ل  �ل���ذك���ي���ة،  �حل����ل����ول 
و�ل�شيانة  �ل����ذك����ي����ة،  و�ل����ف����وت����رة 
�لوقائية و�إ�شالح �لأعطال، وحتديد 
ه��وي��ة �ل�����ش��ائ��ق، وم��ن��ع �حل��رك��ة عن 
�ل�شر�كة  ه����ذه  و���ش��ُت�����ش��اع��د  ُب���ع���د. 
يف  ح�شورها  تعزيز  على  �إجن����از�ت 
قطاع �لنقل يف �ملنطقة، ل �شيما يف 
�شوء �لتو�شع �مل�شتمر ملحفظتها من 

حلول �إنرتنت �لأ�شياء.
وقال ذهبية �إن �ملن�شة �شت�شاف �إىل 
حمفظة  �شمن  �ل��ن��ج��اح��ات  ق��ائ��م��ة 
�إجن��از�ت من خدمات �ملدن �لذكية، 
ل �شيما �خلدمات �لكفيلة بالرتقاء 
للدولة  �لرقمية  �لأ�شا�شية  بالبنية 

وتطويرها.
و�أع�����رب ع��ن ����ش���روره ب��ال��ت��ع��اون مع 
���ش��رك��ة �إي������زي ل��ي�����ض.. �ل����ر�ئ����دة يف 
ن�شر ه��ذه �حللول  �أج��ل  �ل�شوق من 
�لتقنية �مل�شتقبلية �لذكية و�لفّعالة 
من حيث حتقيق �لتمّيز �لت�شغيلي. 
ي�شلط  �لإع���������الن  ه�����ذ�  �إن  وق������ال 
�لبارزة  �لعاملية  �ملكانة  على  �ل�شوء 
�أنظمة  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف جم���ال 
�ملتز�يدة  و�ل��ث��ق��ة  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ن��ق��ل 
ب���ق���درة �ل�������ش���رك���ات �مل���رم���وق���ة على 

و�لذكية  �ملوثوقة  �لتقنيات  �عتماد 
بينها.  ف��ي��م��ا  �ل���ت���ك���ام���ل  وحت���ق���ي���ق 
و�أ���ش��ع��ر ب��ف��خ��ر ك��ب��ر ع��ن��دم��ا �أمل�ض 
مدى �لتقدم �لذي حُترزه �إجناز�ت 
�لإبد�عية  �ل�����ش��ر�ك��ات  ه��ذه  بف�شل 
ُقدماً  ون��ت��ط��ل��ع  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
ل��ل��ع��م��ل ي�����د�ً ب��ي��د ل��ت��ط��وي��ر وط���رح 
�ملزيد من �حللول �لرقمية �ملبتكرة 
باملجتمعات  ب��ال��ن��ه��و���ض  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 

و�شمان �زدهار �لأعمال".
وبدوره قال �ل�شادة �إن قطاع �لتاأجر 
على  تعتمد  حتّولية  مرحلة  ي�شهد 
�خل��ي��ار�ت �لأك���ر �ب��ت��ك��ار�ً، ولي�شت 
دليل  ���ش��وى  �إجن����از�ت  م��ع  �شر�كتنا 

على مدى �لتز�منا بتزويد عمالئنا 
�لذكية"  �ل��ت��ن��ق��ل  ت��ق��ن��ي��ات  ب��اأف�����ش��ل 
�لتقنية  ه��ذه  بف�شل  لنا  �شيت�شنى 
�إجن�������از �ل���ت���ع���ام���الت ب�����ش��ك��ل �أك����ر 
�لتدخالت  م��ن  ق��در  ب��اأق��ل  �شال�شة 
�ل�شر�كة  ه���ذه  وت���اأت���ي  �ل��ب�����ش��ري��ة.. 
�ل��ت��ي نطرحها  �مل����ب����ادر�ت  �إط�����ار  يف 
تتمحور  "�شركة  ك�  روؤيتنا  لتحقيق 
�لتقنية  على  وقائمة  �لعميل  ح��ول 
�لتنقل  ب��ح��ل��ول  ع��م��الئ��ن��ا  ل��ت��زوي��د 

و�لتجارب �لرقمية".
و�أ�شاف :مل يكن ليت�شنى لنا �لعثور 
ع��ل��ى ���ش��ري��ك �أف�����ش��ل م��ن �إجن����از�ت 
وموثوقة  ���ش��ل�����ش��ة  �آل���ي���ة  ل��ت��ط��وي��ر 

م�شتوى  ب��ت��ع��زي��ز  كفيلة  وم��ري��ح��ة 
وحت�شينه.  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  �أ���ش��ط��ول��ن��ا 
�لنظام �جلديد  ب��اأّن هذ�  وُكّلنا ثقة 
يف  �ل��ري��ادة  �شمان  على  �شُي�شاعدنا 

قطاع �ملركبات".
�ل�شبيعي،  �أمي��ن  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
ح�شنتك  مل���ن�������ش���ة  �ل�����ع�����ام  �مل�����دي�����ر 
�لأول  و�ل��ن��ائ��ب  و�مل��ن�����ش��اآت  للمباين 
ل��رئ��ي�����ض ����ش���وؤون �مل����دن �ل��ذك��ي��ة �إن 
لعتماد  �ل��ي��وم  يتطلعون  �ل��ع��م��الء 
�مل��ري��ح��ة ب�شورة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �حل��ل��ول 
ُتوفر  �لتي  تلك  �شيما  مت�شارعة، ل 
�لت�شغيل  ق���درة  م��ن  �أك���رب  م�شتوى 
�إنرتنت  منظومة  وتتمتع  �ملتبادل. 

لدى  �لذكية  �مل��دن  ووح��دة  �لأ�شياء 
�إجن�������از�ت مب���ا ي���ل���زم ل��ت��ط��وي��ر حّل 
�لكفيل  �ل�����ش��ام��ل  �لأ���ش��ط��ول  �إد�رة 
وموؤمتتة  م��وح��دة  جت��رب��ة  بتقدمي 
بالكامل، ف�شاًل عن توفر تدفقات 
�ملعلومات  م��ن  وحقيقية  متكاملة 
لف�شح �ملجال �أمام �آفاق جديدة من 
و�مل�شغلني  �ل��ع��م��الء  ب���ني  �ل��ت��ع��اون 
تركيزنا  يتمحور  ���ش��و�ء.  ح��د  على 
�إجن��از�ت على �لرتقاء مب�شتوى  يف 
�لرتكيز  م��ن خ��الل  �ل��ذك��ي  �لتنقل 
�ملتكاملة  و�مل��رك��ب��ات  �ل��ع��م��الء  ع��ل��ى 
وتلعب  �لبتكار�ت،  ودع��م  و�ملت�شلة 
يف  حم��وري��اً  دور�ً  �جل��دي��دة  �ملن�شة 

حتقيق هذه �لروؤية".
بالعتماد  �إجن�����������از�ت،  وُت����و������ش����ل 
عملية  يف  �ل�����ري�����ادي  دوره�������ا  ع���ل���ى 
مكانتها  تكري�ض  �لرقمي،  �لتحول 
م��ن خ���الل �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��و����ش��ع��ة يف 
�لتقنية  �ملنظومة  ج��و�ن��ب  خمتلف 
�ل�شركة �خليار  �لعاملية، مما يجعل 
�ملُف�شل بني عمالئها. وتعد من�شة 
�آمن  رقمي  نظام  �أول  "ح�شنتك"، 
�إنذ�ر  �أنظمة  ب��ني  يجمع  �ل��ع��امل  يف 
و�ل�شيانة،  و�ل�����ش��الم��ة  �حل���ر�ئ���ق 
و�حدة من �أول مبادر�ت �ل�شركة يف 
جمال �ملدن �لذكية و�لتي تقوم على 
تقنية �لذكاء �ل�شطناعي �ملتقدمة. 
�خلدمات  من�شة  �إجن���از�ت  و�أن�شاأت 
و�ملتكاملة  �مل���ت���ع���ددة  �ل�����ش��ح��اب��ي��ة 
�لأوىل من نوعها يف منطقة �خلليج 
و�لتي   ،2017 ع����ام  يف  �ل���ع���رب���ي، 
تت�شمن ح��ل��وًل من��وذج��ي��ة ع��ام��ة /
وهجينة،  وخ��ا���ش��ة  ذ�ت���ي���ة/  خ��دم��ة 
�جلديد  �جليل  تقنيات  وت�شتخدم 
�ل�شيرب�ين  �لأم��������ن  جم�������الت  يف 
�لآلة  وتعلم  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
�ل�شركات.  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت���ط���وي���ر 
وت��ت��م��ت��ع ج��م��ي��ع ح���ل���ول �إجن�������از�ت 
فاعلة  ��شتباقية  بحماية  �ل�شحابية 
و�لهجمات  �لبيانات  خ��روق��ات  �شد 
�إجناز�ت  مركز  بف�شل  �ل�شيرب�نية 
للدمج �ل�شيرب�ين، �لأول من نوعه 
للعمالء  ي��ق��دم  و�ل���ذي  �ملنطقة،  يف 

�لأمن  عمليات  ح��ول  �شاملة  نظرة 
ت�شغيل  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح  �ل�������ش���ي���رب�ين، 

�شركاتهم بكفاءة ودر�ية �أعلى.
ومت��ت��ل��ك �إي�����زي ل��ي�����ض، �ل��ت��ي ت�شل 
قيمتها �ل�شوقية �حلالية �إىل 750 
�إمار�تي، ح�شة كبرة  مليون درهم 
م��ن �شوق ت��اأج��ر �مل��رك��ب��ات يف دولة 
�لإم��������ار�ت، ع��ل��م��اً �أّن���ه���ا م���درج���ة يف 
منذ  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �شوق 
�ل�شركة  وُت��ق��دم   .2020 دي�شمرب 
للت�شليم  ج����اه����زة  ت����اأج����ر  ح���ل���ول 
لتلبية �حتياجات �أ�شطول �لدر�جات 
ناحية  وم�����ن  ل���ل���ع���م���الء.  �ل���ن���اري���ة 
بحل  �ل�شوق  �ل�شركة  ت��زود  �أخ���رى، 
بو��شطة  �لتنقل  ل�شريحة  متكامل 
ي�شتمل  بحيث  �ل��ن��اري��ة،  �ل��در�ج��ات 
و�لتاأمني  �لت�شجيل  م��ر�ح��ل  ع��ل��ى 
على  �لطرقية  و�مل�����ش��اع��دة  �ل�شامل 
�لت�شجيل  و�إد�رة  �ل�����ش��اع��ة  م�����د�ر 
ف�شاًل  و�لإك�ش�شو�ر�ت،  و�لغر�مات، 
�لقيمة  خ���دم���ات  م���ن  غ���ره���ا  ع���ن 
ُتقدم  �مل�شافة ب�شفة منتظمة. كما 
�جلودة  ع��ال��ي��ة  خ��دم��ة  لي�ض  �إي����زي 
�ملجهزة  �خلدمية  مر�كزها  بف�شل 
�أنحاء  جميع  يف  و�ملنت�شرة  بالكامل 
�ل�شركة  �لإم��ار�ت لتجعل من  دولة 
�لتاأجر.  ق���ط���اع  يف  ر�ئ������د�ً  ط���رف���اً 
وُت�شكل �شركات �لتو�شيل و�خلدمات 
�للوج�شتية �ل�شريحة �لرئي�شية من 

عمالء �إيزي لي�ض.

حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهالل الأحمر وي�ساهم مببادرة حملة ال�ستاء 

اإجنازات تزود اإيزي لي�س مبن�سة اإدارة اأ�سطول موؤمتتة 

•• عجمان-وام: 

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان يف ديو�ن �حلاكم 
�لتي  �ل��دول��ة  ل��دى  ��شرت�ليا  كومنولث  �شفرة  فينامور  هايدي  �شعادة  �أم�ض 

قدمت لل�شالم على �شموه.
ورحب �شمو ويل عهد عجمان بال�شفرة �ل�شرت�لية ..متمنيا لها طيب �لإقامة 
و�لتوفيق و�لنجاح و�ل�شد�د يف �أد�ء مهام عملها يف دولة �لإمار�ت مبا ي�شهم يف 
�لتعاون  �أو����ش��ر  وتعزيز  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لعالقات  توطيد 
�مل�شرتك يف خمتلف �لأ�شعدة. جرى خالل �للقاء تبادل �لأحاديث حول �لعالقة 
�ملتينة �لتي تربط �لإمار�ت و��شرت�ليا يف �لعديد من �ملجالت. و�أعربت �شفرة 
��شرت�ليا عن �شعادتها بلقاء �شمو ويل عهد عجمان ..م�شيدة بعمق �لعالقات 
�لثنائية بني دولة �لإمار�ت وبالدها ومبا ت�شهده دولة �لإمار�ت عامة وعجمان 
خا�شة من نه�شة ح�شارية �شاملة يف كافة �مليادين. ح�شر �للقاء �ل�شيخ عبد�هلل 
حممد  يو�شف  و�شعادة  �ملو�طنني  �شوؤون  مكتب  عام  مدير  �لنعيمي  ماجد  بن 

�لنعيمي مدير عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

عمار النعيمي ي�ستقبل �سفرية ا�سرتاليا
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العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باهي للتجارة �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3682836 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�ملجيد بوكاكيالت �حما مكار %24
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف �شاهنه باند�بر�مبات كوجنو حممد
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
لد�رة  �ل�ش�����ادة/�ن�شيجنيا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلودة و�ل�شت�شار�ت- �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3897326 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ر��شد مطر ر��شد مطر �لقبي�شي %100

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف فريد حممد �لعبد عبود �جلابري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�ش�����ادة/�كيوريت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لرعايه �ل�شحيه ذ.م.م رخ�شة رقم:4071872 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد �حمد عبد�حلي �لنجار %24

 تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �شعيد حممد �لنجار من 49% �ىل %25

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاعي �خلر لعمال 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لبال�شرت رخ�شة رقم:4023634 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حمد�ن حممد عمر بن عمر �ل�شام�شي %100

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف عمر حممد عمر

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �لغد للعالج �لطبيعي و�لتاأهيل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4152174 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شرف �كرم �شليم عيا�ض %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد �شامل ر�شا�ض على �لعامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �شامل ر�شا�ض على �لعامرى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �إىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز �لغد للعالج �لطبيعي و�لتاأهيل 
ALGHAD REHABILITATION CENTER 

�إىل /مركز �لغد للعالج �لطبيعي و�لتاأهيل ذ.م.م 
ALGHAD REHABILITATION CENTER L.L.C

 تعديل عنو�ن / من �لعني �ملعرت�ض عود �حل�شاة 469662 �ل�شيد �شعيد �شلطان �شاملني بن حرمل 
و �خرين �إىل �لعني �لظاهر �لظاهر 1 202200253875 202200253875 مرمي �شامل �شعيد �شامل

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�لعامة  و�ل�شيانة  �لعقار�ت  �ل�ش�����ادة/�شيمبلي كلني لد�رة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1759464 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �حمد �شعيد �حمد خادم �ملهرى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد �شعيد �حمد خادم �ملهرى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شرف �لدين كودوفا بار�مبان

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيمبلي كلني لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

 SIMPLY CLEAN PROPERTIES MANAGEMENT AND
GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /�شيمبلي كلني لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م 
 SIMPLY CLEAN PROPERTIES MANAGEMENT AND GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هليوبولي�ض للديكور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1200339 
تعديل وكيل خدمات / حذف عمر نا�شر على حويل

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 0
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ هليوبولي�ض للديكور 

HELLIOPOLIS DECORATION 
�إىل /تر�فلجر لالإن�شاء�ت - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م 

TRAFALGAR CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها 4100002

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية 0910018
تعديل ن�شاط / حذف �أعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( 4330015

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة حممد دروي�ض �لهند�شية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1026625 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد دروي�ض خلف �شم�ض �حلو�شنى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد فرقان �لدين �شودرى بن على �عظم �شودرى %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد دروي�ض خلف �شم�ض �حلو�شنى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد فرقان �لدين �شودرى بن على �عظم �شودرى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثه حممد علي �عظم �شودري

تعديل �إ�شم جتاري من/ ور�شة حممد دروي�ض �لهند�شية ذ م م 
MOHAMMED DARWISH ENGINEERING WORKSHOP LLC 

�إىل/ور�شة حممد دروي�ض �لهند�شية ذ.م.م 
MOHAMMED DARWISH ENGINEERING WORKING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جوهرة 

�لن�شاف للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2674700 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ميل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN تامي للوجبات �خلفيفه رخ�شة رقم:3780373 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مز�رع  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �ل�شهد رخ�شة رقم:2828596 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شمر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �مي�ض لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:1009673 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي 4 �م 

 CN بي للياقة �لبدنية رخ�شة رقم:3858908 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شوبر در�ي �شتور ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:وحدة �ملالك �شركة �لد�ر �لعقارية �ض م ع G �أبوظبي جزيرة 

يا�ض جنوب 1 ق 3 حمل 061-062
CN 1531716 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق و�ملر�جعة ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/12/15 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر 

22B80E860C8EA51CFA0:لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم�
 تاريخ �لتعديل:2022/2/7

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:خمترب جلف لفح�ض �لرتبة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح �ل�شناعية م 4 ق 90 حمل 1+2 �ملالك �شلطان  ر��شد 

علي �ل�شام�شي
CN 1136961 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
�أبوظبي �لبتد�ئية-  بناء على حكم حمكمة  �ل�شركة وذلك  1 - حل وت�شفية 

�ملحكمة �لتجارية بتاريخ 2021/05/03 للق�شاء يف �إمارة �أبوظبي
لل�شركة  ق�شائي  كم�شفي  رحمه  �آل  �شالح  دروي�ض  ر�شا  �ل�شيد/ة  تعيني   -  2

بتاريخ 2021/05/03 
 تاريخ �لتعديل:2022/2/08

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:نور �لق�شى للمقاولت �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:مبنى كي �م كي للعقار�ت ذ.م.م c65 جزيرة �بوظبي �شرق 11

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري: 1149591 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �حل�شابات  لتدقيق  دلتا  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/02/06 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205004796
تاريخ �لتعديل:2022/2/7

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�لهند�شية  �ل�ش�����ادة/�ل�شبكه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �جنرد- �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1032663 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة في�شل عبد�هلل خليفه �شليمان �ل�شام�شي %100

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبد�هلل خليفه �شليمان �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بحر رمال لل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1866041 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من 100 % �إىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاحب ز�ده كل �شاد %49

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ بحر رمال لل�شيانة �لعامة 
SEA SAND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /�لهمزه للمقاولت �لعامة - ذ.م.م
AL HAMZAH GENERAL CONTRACTING - L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها 4100002
تعديل ن�شاط / حذف �شيانة �ملباين 4329901

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
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بن �شلطان
CN 1433400 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق و�ملر�جعة ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/01/03 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر 

22C0F269A9082DF1D3F:لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم�
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�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اإعــــــــــالن
لتمثيل  �ل�ش�����ادة/�ليجينت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شركات رخ�شة رقم:1654866 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة نو�شاد �شريا تاييل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد علي حممد ح�شني باطوق من مالك �ىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد علي حممد ح�شني باطوق من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �ل��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي -رع��������اه �هلل- 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وبتنظيم من 
�لد�خلية،  وز�رة  م��ظ��ّل��ة  وحت���ت  دب���ي 
"تخريج  ح���ف���ل  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ط��ل��ق 
 9 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  �خلم�شني" �ليوم 
�لو�شل  ف��رب�ي��ر وذل��ك يف �شاحة  م��ن 
2020 دبي يف متام �ل�شاعة  باإك�شبو 

م�شاًء.  6:15
"حفل  �شعار  �لتخريج  حفل  ويحمل 
مع  ت����ز�م����ن����اً  �خلم�شني"،  ت���خ���ري���ج 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  �ح���ت���ف���ال 
لتاأ�شي�ض  �لذهبي  باليوبيل  �ملتحدة 
 702 تخريج  و�شيت�شمن  �لحت����اد، 
 425 بينهم  من  ومر�شحة،  مر�شحاً 
منهم  �أبوظبي،  يف  �ل�شرطة  كلية  من 
جامعياً  و167  م���ر����ش���ح���اً   245
من  مر�شحاً  و248  جامعية،  و13 
 185 بينهم  دب���ي،  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة 
جانب  �إىل  م��ر���ش��ح��ة،  و63  م��ر���ش��ح��اً 
�أكادميية  من  ومر�شحاً  خريجاً   29

�لعلوم �ل�شرطية يف �ل�شارقة.
وُيقام حفل �لتخريج يف �شاحة �لو�شل 
دب����ي،   2020 �إك�������ش���ب���و  م���ع���ر����ض  يف 
ويتميز بكونه �أّول تخريج موحد على 
كليات  ث��الث  ي�شمل  �ل��ع��امل  م�شتوى 

و�أكادمييات �شرطية، ف�شاًل عن كونه 
�أّول حفل تخريج لل�شرطة يقام خارج 

�حلرم �لأكادميي. 
حفل  ي�����ش��ه��د  ذل�����ك،  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لأوىل  �لدفعتني  تخريج  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
على  �لن�شائية  �ل�شرطة  من  و�لثانية 
عر�ض  �أول  وت��ق��دمي  �ل��دول��ة،  �شعيد 
�لعن�شر  م���ن  ل��ل��م��ر���ش��ح��ات  ع�����ش��ك��ري 

�لن�شائية يف �ل�شرق �لأو�شط.
ويحظى حفل هذ� �لعام باهتمام كبر، 
وذلك لالأهمية �خلا�شة له من حيث 

�مل��ك��ان و�ل��ت��وق��ي��ت، وك��ذل��ك م��ن حيث 
و�ملر�شحات  �ملر�شحني  �لطلبة  ع��دد 

على م�شتوى �لكليات �لثالث. 
�لعديد  �ل��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  و���ش��ي�����ش��ه��د 
و�لع�شكرية  �لتقنية  �ل��ع��رو���ض  م��ن 
ل��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ت��ي مت �لإع�����د�د 
ع���اٍل م��ن �حل��رف��ي��ة مب�����ش��ارك��ة جميع 
�جل����ه����ات �مل���ع���ن���ي���ة، وذل������ك م����ن �أج����ل 
ترتقي  �لتي  �ملثلى  بال�شورة  �إخر�جه 
�لقيادة  وتطلعات  روؤى  م�شتوى  �إىل 

�لر�شيدة.

•• عجمان -الفجر:

�����ش����ام����ي علي  �مل����ه����ن����د�����ض  ك�������ش���ف 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �جلالف 
و�لرت�خي�ض  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت 
بهيئة �لنقل يف عجمان �ن �جمايل  
ع���دد �ل���رك���اب و�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
لهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ن��ق��ل  خ���دم���ات 
 2021 – ع��ج��م��ان ل��ع��ام  �ل��ن��ق��ل 
�مل�شتخدمني  ع������دد  ب���ل���غ  ح���ي���ث 
  ، ر�ك����������ب    26،647،435
وب��ل��غ��ت  ن�����ش��ب��ة �ل����زي����ادة  ع���ن عام 
و   30% �إىل  لت�شل    2020
و�شائل  ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ع��ى 
�لنقل �لتابعة لها ب�شكل د�ئم  من 
خالل حتديث جتربة �ملتعاملني ، 
و ذلك للو�شول �ىل جتربة مثالية 
مما ي�شاهم يف رفع م�شتوى جودة 
�أ�شار  و   . لهم  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات 
�شامي: عدد م�شتخدمي  �ملهند�ض 
نحو    2021 ل�شنة  �ل��ع��ام  �ل��ن��ق��ل 
2،523،073بن�شبة زيادة 75% 
ب��ل��غ عدد  2020 ح��ي��ث  ع��ن ع���ام 
�مل�شتخدمني 1،439،730 ر�كب 
،�م��ا ع��دد رح��الت ح��اف��الت �لنقل 
 131،759 �ملا�شي  للعام  �ل��ع��ام 
عن   33% زي���ادة  بن�شبه  و  رحلة 
عام 2020حيث بلغ عدد رحالته 
ك�شفت  ك��م��ا   . رح���ل���ة    98،998
ر�كب   29،183 نقل  عن  �لهيئة 
ل��ل��ح��دث �ل��ع��امل��ي �ك�����ش��ب��و 2020 
�ملعر�ض  �ن����ط����الق  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ 

 2021 �أك��ت��وب��ر  �شهر  يف  �ل��ع��امل��ي 
�لأج����رة يف  م��رك��ب��ات  نقلت  . فيما 
ر�كب   23،844،255 ع��ج��م��ان 
2021 وو�شلت ن�شبه  خالل عام 
�ل�����زي�����ادة ع����ن �ل����ع����ام �ل�������ش���اب���ق له 
م�شتخدمي  عدد  �ن  حيث   26%
مركبات �لأج��رة لعام 2020 بلغ 
وعدد  ر�ك����ب،   18،873،090
للعام  �لأج������رة  م��رك��ب��ات  رح����الت 
7،948،085رحلة  �مل���ا����ش���ي 
و�أ�شاف:   .26% زي����ادة  بن�شبه 
ن���ق���ل���ت  ع������ج������م������ان  �ج��������������رة  �ن 
خالل  م�شتخدم   4،070،868
�لعام �ملا�شي و بن�شبه زياده و�شلت 
و  �ل�����ش��اب��ق  �ل���ع���ام  %16عن  �ىل 
ب��اإج��م��ايل ع��دد رح��الت و�شل �ىل 

 . 1،356،956رحلة 
و����ش���ه���د �ل���ن���ق���ل �ل���ب���ح���ري زي�����ادة 
ك��ب��ره ع��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي يف عدد 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ني �ل������ذي و����ش���ل �ىل 
زيادة  بن�شبة  ر�ك��ب   115،792
و�شلت  رح����الت  ب��ع��دد  و   29%
%38عن  ب��زي��ادة   8،822 �ىل  
�لتي   2020 ع���ام  رح����الت  ع���دد 
يتميز  و   ، رح��ل��ه   6،371 ب��ل��غ��ت 
�لنقل �لبحري �لتابع لهيئة �لنقل 
و�لذي  �لرت�ثي  بطابعة  -عجمان 

يعك�ض تاريخ �ماره عجمان .
�ل��ن��ق��ل خدمات  ت��ق��دم هيئة  وك��م��ا 
�ل���ن���ق���ل ل���ل���ع���ائ���الت و �ل���ن�������ش���اء و 
�ل���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���ال���ر�ح���ة و�لأم������ان 
�شهدت  ح��ي��ث   ، �خل�����ش��و���ش��ي��ة  و 

�ق��ب��ال متز�يد  �لأخ�����رة  ب���الآون���ة 
�لنقل  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع����دد  ب��ل��غ  و 
بن�شبه   106،148 �ل��ن�����ش��ائ��ي 
عام  ع��ن  �ىل20%  و�شلت  زي���ادة 
  88،650 2020 �لذي بلغ فيه 
ر�ك������ب ، وو����ش���ل���ت ع�����دد رح����الت 
53،074رحله  ل���الأج���رة  م��ه��ره 
و�شلت  ب���زي���ادة   2021 ع���ام  ع��ن 
 2020 ع������ام  ع�����ن   20% �ىل 
�ل��ذي بلغ فيه ع��دد رح��الت مهره 
و  كما   ، رحلة   44،325 لالأجرة 
ميكن طلب خدمة �لنقل �لن�شائي 
 route ت���ط���ب���ي���ق  خ�������الل  م�����ن 
�لت�شال  خ���الل  م��ن  �و    taxi
و    600599997 �ل��رق��م  على 
حافلة  خ��دم��ة  �ن  �لهيئة  ����ش��ارت 

 ajmanBOD �لطلب   حتت 
�شهدت زيادة يف عدد �مل�شتخدمني 
من مقيمي و ز�ئري �إمارة عجمان 
حيث بلغ عدد م�شتخدمي �خلدمة 
�ل��ت��ي مت �ط��الق��ه��ا م��ع ب��د�ي��ة عام 
 58،167 �ىل  2021لي�شل 
م�شتخدم  ، و تتميز خدمة حافله 
ب���اإم���ك���ان���ي���ة طلب  حت����ت �ل���ط���ل���ب 
�ل��رح��ل��ة وحت��دي��د �ل��وج��ه��ة �مل���ر�د 
�لذهاب �إليها عن طريق �لتطبيق 
�لتطبيق  ي���ق���وم  ح���ي���ث  �ل�����ذك�����ي، 
وتوجيه  ح��اف��ل��ة  �أق�����رب  ب��ت��ح��دي��د 
�فرت��شي،  موقف  لأق��رب  �لعميل 
ع��ل��م��ا ب���اأن���ه ق���د مت حت���دي���د �كر 
�فرت��شي  م���وق���ف   2000 م���ن 

للخدمة. 

•• العني - الفجر

حت���ت رع���اي���ة �ل�����ش��ي��خ��ة د. ���ش��م��ا بنت 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د 
حممد  �ل�����ش��ي��خ  م��رك��ز  �إد�رة  جمل�ض 
نظمت   ، �لثقايف  نهيان  �آل  خالد  ب��ن 
مدر�شة �لقهوة و�ل�شنع �شمن برنامج 
�شمر"   جل�شة   " �ل�شعرية  �لأم�شيات 

�ف��رت����ش��ي��ة  �أح��ي��ت��ه��ا و���ش��ارك��ت فيها 
�لإم��ار�ت��ي��ات يف  �ل�شاعر�ت  نخبة من 
جمال �ل�شعر �لنبطي وهن: �ل�شاعرة 
نايلة  و�ل�������ش���اع���رة  �ل���ن���ق���ب���ي  م�����رمي 
�لأحبابي و�ل�شاعرة عالية �حلمري 
�ل�شاعرة  �ل�شمر  جل�شة  �أد�رت  فيما 

�لنبطية ماجدة �جلر�ح .
بالعديد  �ل�����ش��اع��ر�ت  ���ش��دح��ت  وق���د   

م����ن �ل���ق�������ش���ائ���د �ل���ت���ي ت���ن���وع���ت بني 
�لوطن  ب��ح��ب  تغنت  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ودور  و�إجن����از�ت����ه 
مل�شاف  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  و����ش���ول  يف 
تناولت  كما   ، �ل��ع��امل  دول  وم��ق��دم��ة 
جزل  �جتماعية  ق�شائد  �ل�����ش��اع��ر�ت 
�لجتماعية   �ل��ق�����ش��ائ��د  يف  �لق�شيد 
�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد  �ملكتنزة يف 

بها  يتميز  �لتي  �حلميدة  و�لأخ���الق 
جمتمع دولة �لإمار�ت �لعربية ، فيما 
حيز  �لعاطفي  �لنبطي  لل�شعر  ك��ان 
�ل�شاعر�ت  �شمن �لأم�شية،  فتناولت 
مما  مثقفة  ر�قية  بطريقة  �ملو�شوع 
�حلا�شرين  و��شتح�شان  �إعجاب  لقي 
�لذين جمعهم �حلب و�ل�شغف لل�شعر 

�لنبطي �لأ�شيل �ملمتد  .

مد�خالت  �ل�����ش��م��ر  ج��ل�����ش��ة  وت��خ��ل��ل 
�حل�شور  خ��الل  من  ونقدية  �شعرية 
تفاعل  من  وز�د  �لأم�شية  �أث��رى  مما 

وحما�ض �ل�شاعر�ت و�حل�شور .
�ل�شاعر�ت  �أث��ن��ت  �لأم�شية  ختام  ويف 
�ملتميزة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  و�حل�������ش���ور 
بنت  �شما  د.  �ل�شيخة  تبذلها  �ل��ت��ي 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د 

من  تقدمه  م��ا  على  �لإد�رة  جمل�ض  
دعم لالأدب ب�شكل عام وللرت�ث على 

وجه �خل�شو�ض مبا يخدم كافة فئات 
�مل��ق��دم��ة من  �ل��رب�م��ج  ع��رب  �ملجتمع 

موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل 
نهيان �لثقافية و�لتعليمية للمجتمع 

•• دبي -وام:

و�مل�شتقبل  �حلكومي  �لتطوير  مكتب  �أطلق  �مل�شتقبل،  �شر�كات  م��ب��ادرة  �شمن 
�لعاملية،  ويونغ"  "�إيرن�شت  �شركة  م��ع  بال�شر�كة  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  حكومة  يف 
وبالتعاون مع موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم، مبادرة "بناء مو�هب �مل�شتقبل"، لبناء 
مهار�ت 10 �آلف من طالبات �ملد�ر�ض �حلكومية �لإمار�تية، يف جمالت �لعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات، عرب تطبيق ذكي تفاعلي ي�شم �أكر من 
تعليمية  16جامعة وموؤ�ش�شة  �أكر من  مبتكرة، تقدمها  تدريبية  دورة   450
بركلي،  كاليفورنيا  وجامعة  "نا�شا"،  �لأمريكية  �لف�شاء  وكالة  مثل  مرموقة 
وجامعة بن�شلفانيا، وعدد من �ملنظمات �لدولية مثل �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي، 

ومنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة "�ليون�شكو".
�ملد�ر�ض  ط��ال��ب��ات  ج��اه��زي��ة  تعزيز  �إىل  �مل�شتقبل  م��و�ه��ب  ب��ن��اء  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
�مل�شتقبلية  �لعملية  �ملجالت  يف  ومتثيلهن  م�شاركتهن  ن�شبة  وزي��ادة  �حلكومية، 
�ملرتبطة بالعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات، �لتي تعد من �أهم حماور 
وتوجهات دولة �لإمار�ت للم�شتقبل، بال�شتفادة مما يوفره �لتطبيق �لذكي من 
دور�ت تدريبية وم�شابقات تتبنى �أ�شلوباً مبتكر�ً يقوم على �لتعلم باللعب لتحفيز 

�لطالبات وتعزيز �شغفهن مبجالت �لعلوم و�لتكنولوجيا.
يف  �مل�����ش��ارك��ات  للطالبات  مبتكرة  ح��و�ف��ز  ح��زم  ث��الث  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  وي�شم 
�لدور�ت  يف  �مل�شاركة  من  يكت�شبنها  �لتي  �لنقاط  على  بناء  منحها  يتم  �ملبادرة، 
عمل  ور���ض  يف  للم�شاركة  فر�ض  �إىل  �إ�شافة  عينية،  جو�ئز  تت�شمن  �لتدريبية، 
�إر�شاد وظيفي وتعليمي مع نخبة �ملخت�شني و�خلرب�ء �لعامليني و�لكو�در �ملتميزة 
تربعات  �إىل  �ملكت�شبة  �لنقاط  حتويل  و�إمكانية  ويونغ"،  "�إيرن�شت  �شركة  يف 
تقدمها �مل�شاركات لدعم �ملبادر�ت �لإن�شانية جلمعية �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
ومبادر�ت حممد بن ر��شد �لعاملية. وي�شمل �لتطبيق �لذكي 17 حمور�ً رئي�شيا 
�شيتم بناء مهار�ت �لطالبات �مل�شاركات فيها، �أهمها: م�شتقبل �لعمل، وم�شتقبل 

�لف�شاء،  وم�شتقبل  ت�����ش��ني،  و�ل��ب��ل��وك  و�لأمت���ت���ة،  و�ل���روب���وت���ات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�لنا�شئة،  و�لتكنولوجيا  �خلام�ض،  �جليل  و�شبكات  �خل�����ش��ر�ء،  و�لتكنولوجيا 
و�لبتكار  كالإبد�ع  �ل�شخ�شية  �ملهار�ت  �إىل  �إ�شافة  �ل�شناعية،  �لثورة  وم�شتقبل 

و�ملرونة و�لتكيف و�إد�رة �لتغير، ومهار�ت �لتو��شل �لفعال.
و�أكدت معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة للتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل 
�أن مبادرة بناء مو�هب �مل�شتقبل لطالبات �ملد�ر�ض �حلكومية �لإمار�تية، ت�شعى 
�إىل تعزيز جاهزية �لدولة للم�شتقبل من خالل �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�ض يف 
بناء مهار�ت �مل�شتقبل لدى �لأجيال �جلديدة يف جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 

و�لهند�شة و�لريا�شيات، �لتي تعد من �أهم حماور توجهات �لدولة �مل�شتقبلية.
وقالت عهود �لرومي �إن مبادرة بناء مو�هب �مل�شتقبل تهدف لبناء مهار�ت طالبات 
�شوق  ملتطلبات  جاهزيتهن  وتعزيز  وخرب�تهن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومية  �مل��د�ر���ض 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وزيادة متثيلهن يف قطاعات  �مل�شتقبلي،  �لعمل 
خريجي  م��ن   70% ن�شبته  م��ا  ميثلن  �لإن����اث  �أن  �إىل  م�شرة  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات، 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �لدولة، و�أكر من ن�شف خريجي تخ�ش�شات �لعلوم 
�لعمل يف هذه  �شوق  لكن م�شاركتهن يف  و�لريا�شيات،  و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا 

�ملجالت ل تتعدى ن�شبة 15%.
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  م�شتقبل  يف  �إيجابي  �أث��ر  لإح���د�ث  ت�شعى  �مل��ب��ادرة  �أن  و�أ�شافت 
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ب��ن��اء م���ه���ار�ت �ل��ط��ال��ب��ات وت��ع��زي��ز وع��ي��ه��ن و���ش��غ��ف��ه��ن يف تعلم 
للخم�شني  �لدولة  توجهات  مع  يتما�شى  مبا  �مل�شتقبلية،  و�ملهار�ت  �لتخ�ش�شات 
عاماً �ملقبلة، وينعك�ض �إيجاباً على جهود بناء مهار�ت �لقرن �لو�حد و�لع�شرين 
يف  وتناف�شيتهم  بجاهزيتهم  ترتقي  م�شتد�مة،  �أ�ش�ض  على  �جلديدة  لالأجيال 

�ملجالت �ملطلوبة للم�شتقبل.
�شمن  تاأتي  �ملبادرة  �أن  �إىل  و�مل�شتقبل  �حلكومي  للتطوير  دول��ة  وزي��رة  و�أ�شارت 
�لقطاع �خلا�ض  للتعاون و�ل�شر�كة مع  �لتي متثل من�شة  �مل�شتقبل"  "�شر�كات 
لدعم جاهزية �حلكومة يف قطاعات �مل�شتقبل، و�شكرت موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم 

�إيرن�شت ويونغ �لعاملية على �ل�شر�كة �ملثمرة يف �إطالق مبادرة  �ملدر�شي و�شركة 
بناء مو�هب �مل�شتقبل. من جهتها، �أ�شادت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهري 
وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم 
يخدم  مبا  و�مل�شتقبل،  �حلكومي  �لتطوير  مكتب  مع  �لبناء  بالتعاون  �ملدر�شي، 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  ت�شتلهم  �شيغ  وفق  �حلكومية  �ملد�ر�ض  طلبة  م�شرة 
�لبتكارية يف جمال �لتعليم، �لتي من �شاأنها �إعد�د �لأجيال �ملقبلة ل�شتحقاقات 

�مل�شتقبل، مبا يلبي تطلعات �لدولة وخططها �لتنموية على كافة �ل�شعد.
لطالبات  �مل�شتقبلية  �مل��ه��ار�ت  ب��ن��اء  تطبيق  �إط���الق  �إن  �مل��ه��ري  جميلة  وق��ال��ت 
يت�شمنه من حمتوى علمي  ما  �شي�شهم عرب  �لإم���ار�ت،  �مل��د�ر���ض �حلكومية يف 
�أكر �ملجالت �لتي  ومهاري وتكنولوجي متقدم من رفع م�شتوى �لطالبات يف 
ر�شم  يف  �مل��ح��وري  ودوره���ا  لأهميتها  نظر�  متز�يد،  عاملي  باهتمام  حتظى  باتت 
�أ�شحت  فهي  وغرها،  �لروبوت  وعلوم  �ل�شطناعي  كالذكاء  �مل�شتقبل،  مالمح 
من �أهم �ملكونات �ملعرفية �لتي يجب �أن ميتلكها �لطلبة ليتمكنو� من مو��شلة 

متيزهم وتفردهم وحتقيق �لفارق �ملن�شود ملجتمعهم ودولتهم.
ونوهت �إىل �أن �لتطبيق يحمل �أفكار� تعليمية وتربوية �بتكارية متنوعة، ويحاكي 
علوم  من  عليه  ي�شتمل  ما  عرب  لطالباتنا،  و�ع��دة  م�شتقبلية  �آفاقا  مب�شامينه 
ومعارف متطورة ذ�ت �شبغة عاملية، من �شاأنها �لرتقاء بتناف�شية طالباتنا، كما 
يقدم لهن جتربة تعليمية ر�ئدة وملهمة كفيلة باأن حتقق لهن �لفائدة �ملرجوة.

و�أو�شحت �أن �لتطبيق �لذي ياأتي �شمن مبادر�ت �شر�كات �مل�شتقبل، يعترب �إحدى 
�ملحطات �لتي من خاللها ن�شعى �إىل حتقيق �ل�شتثمار �لأمثل يف �لأجيال �ملقبلة، 
وذلك  �حلكومية،  �مل��د�ر���ض  يف  �لطالبات  من  ع��دد  على  �لرتكيز  على  و�شيعمل 
�لطلبة  ولكافة  لهن  �ملدر�شي  للتعليم  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  تتيحه  ما  جانب  �إىل 
وذلك  �ملختلفة،  و�ملهارية  �لعلمية  �ملجالت  يف  متخ�ش�شة  ومن�شات  بر�مج  من 
�ن�شجاما  �ل�شد�رة،  نحو  قدما  بها  و�مل�شي  �لطالبات  مهار�ت  تطوير  �أج��ل  من 
بكافة  �لإمار�تية، ورفدها  �مل��ر�أة  �إىل حتقيق ريادة  �لر�مية  �لدولة  مع توجهات 

مقومات متيزها بدء� من خمتلف مر�حل �لتعليم �لعام و�شول �إىل باقي �ملر�حل 
�لتعليمية و�لعملية يف �مل�شتقبل.

وقال عبد �لعزيز �ل�شويلم �لرئي�ض �لتنفيذي ورئي�ض جمل�ض �لإد�رة يف �إرن�شت 
مع  �لتعاون  بهذ�  فخورون  "نحن  �إفريقيا:  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  ويونغ 
حكومة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذي من خالله �شنتمكن من تو�شيع 
�لتكنولوجيا  جم��الت  يف  �شيما  ل  �لقادم  �جليل  مع  خلرب�تنا  م�شاركتنا  نطاق 
على  �لأك���رب  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��اأث��ر  ب���اأن  "نوؤمن  �ل�شويلم:  و�أ���ش��اف  و�لرقمنة". 
�قت�شاد�تنا �شياأتي من خالل متكني �ل�شباب لي�شبحو� قادة �أعمال �لغد. وت�شكل 
مل�شاعدة  متكاملة  من�شة  �ملجتمعية،  مبادر�تنا  �إحدى   ،EY STEM app
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��الت  يف  �جلديدة  �لتقنيات  على  �لتعرف  يف  طالباتنا 
و�لهند�شة و�لريا�شيات، �إ�شافة �ىل �ملهار�ت �لتي �شيحتجنها لت�شميم م�شتقبل 
�أف�شل و�أكر ��شتد�مة". و�أعلن �أن �شركة "�إيرن�شت ويونغ" �شتقدم لأف�شل 10 
طالبات من �مل�شاركات يف �ملبادرة منحة تدريبية �شاملة مدتها 6 �أ�شهر يف �أي من 
على  حكومية  مدر�شة  لأف�شل  جائزة  �شتمنح  فيما  �ملنطقة،  يف  �ل�شركة  مكاتب 

م�شتوى م�شاركات �لطالبات يف مبادرة بناء مو�هب �مل�شتقبل.
وي�شم �لتطبيق �لذكي عدد� من �ل�شركاء �لعامليني من نخبة �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
تدريبي  تقدمي حمتوى  على  �شيعملون  �لذين  �لدولية،  و�ملنظمات  و�ملجتمعية 
�لهند�شة  وكلية  بركلي،  كاليفورنيا  جامعة  �ل�شركاء  قائمة  وت�شم  تخ�ش�شي، 
وموؤ�ش�شة  للعلوم،  �لأطل�شي  و�ملركز  بن�شلفانيا،  جامعة  يف  �لتطبيقية  و�لعلوم 
جمتمع �لنو�يا �حل�شنة، ومبادرة "�لقادة �ملتنامون"، وم�شروع �لتنقل �حل�شري 
وخمترب �لروبوتات �حليوية يف جامعة و��شنطن، وكلية كولبي، ووكالة �لف�شاء 
�ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  "نا�شا"،  �لأمريكية 
ومعهد  للهند�شة،  �شياتل  وموؤ�ش�شة  "�ليون�شكو"،  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 
�لعاملي،  �لقت�شادي  و�ملنتدى  �خل��ري،  �أم���ازون  و�شندوق  للبيئة،  �شتوكهومل 

وغرها.

حتت رعاية �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

»جل�سة �سمر«  افرتا�سية  نظمتها مدر�سة القهوة 
وال�سنع �سمن برنامج الأم�سيات ال�سعرية

مدر�سة طالبة  اآلف   التطوير احلكومي يطلق مبادرة بال�سراكة مع اإيرن�ست ويونغ وموؤ�س�سة الإمارات للتعليم لتمكني 10 

•• اأبوظبي-وام:

�لإ�شالمية،  للثقافة  ز�يد  د�ر  مع  تفاهم  مذكرة  �أبوظبي  �شرطة  وقعت 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ان��ب��ني يف جم����الت ت��ق��دمي �خلدمات 
�لدينية و�لثقافية و�لتوعوية لفئات  �لعمل و�لرب�مج  و�لدور�ت وور�ض 
�لأحد�ث و�جلانحني و�لقا�شر�ت و�حلا�شنات �ملودعني باأحكام ق�شائية، 
جانب  من  �ملذكرة  وق��ع  و�لإن�شانية.  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يف  لالإ�شهام 
�ملزروعي مدير  �أحمد م�شعود  �لعميد  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لدكتور  �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  جانب  ومن  �ملجتمع،  �أم��ن  قطاع 
�أمن  ق��ط��اع  م��دي��ر  . ورح���ب  �ل���د�ر  ع��ام  م��دي��ر  �لطنيجي  ن�شال حممد 
�ملجتمع بال�شر�كة بني �جلانبني، و�لتي حتقق �أهد�ف �لقيادة �ل�شرطية 
مبوجب  �إن��ه  وق��ال  �إ�شهاماتها،  وتفعيل  �ملجتمعية  �مل�شاركة  روح  رفع  يف 

�خلدمات  وحت�شني  دع��م  يف  �جلانبني  بني  �ل�شر�كة  تعزيز  يتم  �مل��ذك��رة 
�لتي يقدمانها مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة بينهما وت�شكيل فرق �لعمل 
�ملذكرة  ه��ذه  �أه��د�ف  تنفيذ  متابعة  تتوىل مهام  �لتي  و�لإد�ري���ة  �لفنية 
للفئات  م�شرتكة  بر�مج  تقدمي  يف  و�لتن�شيق  ��شتمر�رها،  على  و�لعمل 
�ملنوه عنها ون�شر �ملعرفة و�لثقافة وتر�شيخ تعاليم �لدين �لإ�شالمي مبا 

يعود بالفائدة ع ىل �ملجتمع.
ز�يد  لد�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  �لدكتورة ن�شال حممد  �شعادة  وقالت 
�حل��ر���ض على  �إط���ار  ت��اأت��ي يف  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إن  �لإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة 
�ملبادئ  وحتقيق  �أب��وظ��ب��ي،  حكومة  روؤي���ة  لتحقيق  �ملجتمعية  �ل�شر�كة 
�لعامة  و�لقيادة  �لإ�شالمي�ة  للثقافة  ز�يد  د�ر  بني  �مل�شرتكة  و�لأه��د�ف 
ل�شرطة �أبوظبي من خالل �لتعاون و�لتن�شيق يف جمال تقدمي �خلدمات 

�لدينية و�لثقافية لالأحد�ث �جلانحني.

�سرطة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع دار زايد للثقافة الإ�سالمية

ينطلق اليوم 

حفل تخريج »اخلم�سني« يف �ساحة 
الو�سل يف »اإك�سبو 2020 دبي«
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•• اأبوظبي -وام:

بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
خالل �ت�شال هاتفي مع معايل ميالين جويل وزيرة خارجية كند� �لعالقات 
�ملجالت  �مل�شرتك يف  �لتعاون  �لإم��ار�ت وكند� و�شبل تعزيز  �لثنائية بني دولة 
كافة. كما بحث �جلانبان عدد� من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 
�مل�شرتك بالإ�شافة �إىل تطور�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة. و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وكند�  �ل�����ش��د�ق��ة  �آل نهيان على عمق ع��الق��ات  ز�ي���د  ب��ن 

و�حلر�ض على تطوير وتنمية �آفاق �لتعاون �مل�شرتك يف �ملجالت كافة.

عبداهلل بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان 
هاتفيا عالقات ال�سداقة وجمالت التعاون امل�سرتك
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•• تل اأبيب - وام: 

ر��شد  علي  �لدكتور  معايل  �لتقى 
�ملجل�ض  وف�����د  رئ���ي�������ض  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ل�����ذي يقوم  �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي 
ميكي  معايل  �إ�شر�ئيل،  �إىل  بزيارة 
بدولة  �ل��ك��ن��ي�����ش��ت  رئ���ي�������ض  ل��ي��ف��ي 

�إ�شر�ئيل.
ح�شر �للقاء وفد �ملجل�ض �شعادة كل 
ومرو�ن  فلكناز،  حممد  ���ش��ارة  م��ن 
�ملجل�ض  ع�����ش��وي  �مل���ه���ري،  ع��ب��ي��د 

�لوطني �لحتادي.
ج����رى خ����الل �ل���ل���ق���اء ب��ح��ث �شبل 
و�لتاأكيد  �لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز 
�لإبر�هيمي  �لت��ف��اق  �أه��م��ي��ة  على 
�مل��وق��ع ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت ودولة 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل وم���ا مي��ث��ل��ه م���ن خطوة 
وم�شار�ت  �لعديد من فر�ض  لفتح 
خ����ا�����ش����ة يف �جل����ان����ب  �ل�����ت�����ع�����اون، 

�لربملاين.
�إىل  �لكني�شت  رئي�ض  معايل  و�أ�شار 
تاريخية  ت��ع��ت��رب  �ل���زي���ارة  ه���ذه  �أن 
لدولة  ب��رمل��ان��ي��ة  زي����ارة  �أول  ك��ون��ه��ا 
�لكني�شت  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
قام بت�شكيل جلنة �شد�قة برملانية 
م��ع دول��ة �لإم����ار�ت و�أب���دى �لكثر 
بالن�شمام  رغبتهم  �لأع�شاء  من 
�إن دول����ة �لإم������ار�ت  �إل���ي���ه���ا، وق����ال 
�أ���ش��ب��ح��ت م���ن �أك����ر �ل�����دول �لتي 
ي�����رغ�����ب �ل�������ش���ع���ب �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
لال�شتبيانات  وف����ق����ا  ب���زي���ارت���ه���ا 
�أكد  �لأخ��رة. ويف نهاية حديثه .. 

�لربملانات  تلعب  �أن  �أهمية  معاليه 
�لعالقات  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ر�  دور� 
�لثنائية بني �لبلدين، ووجه دعوة 
�ملجل�ض  رئي�ض  معايل  �إىل  ر�شمية 
لزيارة دولة �إ�شر�ئيل. و�أكد معايل 
�أهمية  على  �لنعيمي  علي  �لدكتور 

�إىل  �لإب��ر�ه��ي��م��ي، م�شر�  �لت��ف��اق 
�لأ�شا�شي  ه��دف��ه  �لت��ف��اق  ه���ذ�  �أن 
تعزيز �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق 
�ل�شالم يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، 
ون���ب���ذ �ل���ت���ط���رف و�ل���ك���ر�ه���ي���ة من 
�ملنطقة  يف  �لزده������ار  دع���م  خ���الل 

ب�شاأن  و�أم��ا  لل�شباب.  �أم��ل  و�ع��ط��اء 
�ل�����ش��الم يف �ل�����ش��رق �لو����ش���ط، �أكد 
�ل�شر�ع  �إن���ه���اء  �أه��م��ي��ة  �جل��ان��ب��ان 
وحتقيق  �لإ�شر�ئيلي،  �لفل�شطيني 
�ل�����ش��الم �ل�����ش��ام��ل يف �مل��ن��ط��ق��ة مع 

�شمان �لعي�ض �لكرمي للجميع.

•• اأبوظبي-وام: 

�ل��ث��ان��ي��ة يف  "�إيدج" ل��ل��م��رة  ت�����ش��ارك 
م��ع��ر���ض وم����وؤمت����ر �لأن���ظ���م���ة غر 
 "2022 "يومك�ض  �مل�����اأه�����ول�����ة 
�ل�شرت�تيجي  �ل�����ش��ري��ك  بو�شفها 
جمموعة  و�أك��رب  للحدث،  �لر�شمي 
�ملنطقة  يف  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 
للدفاع وجمالت �أخرى، و�أحد �أكرب 

�لعامل. يف  ع�شكريا  مورد�   25
 20 م���ن  �أك�����ر  "�إيدج"  وت��ع��ر���ض 
ح���اًل وم��ن��ت��ج��اً م��ب��ت��ك��ر�ً يف جمالت 
�ملاأهولة  �خل��دم��ات و�لأن��ظ��م��ة غ��ر 
و�لأن���ظ���م���ة �مل���وج���ه���ة ب���دق���ة خالل 
�ل��دورة �خلام�شة من �حلدث �لذي 

ي�شتمر من 21 �إىل 23 فرب�ير يف 
للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مركز 

"�أدنيك".
�لرئي�ض  �مل�������ال،  م���ن�������ش���ور  وق�������ال 
�لتنفيذي و�لع�شو �ملنتدب ملجموعة 
�أعمالنا  �أول��وي��ات  ت�شمل   : "�إيدج" 
قدر�تنا  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لقيادة  ذ�ت��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  جم���ال  يف 
ب���غ���ر����ض ت���ع���زي���ز ق��������در�ت �ل����دف����اع 
و�لت�شدير  و�لإق��ل��ي��م��ي،  �ل��وط��ن��ي 
ونبحث  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة،  ل����الأ�����ش����و�ق 
�إ�شافية  جم����الت  ع���ن  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
يف  �إمكاناتنا  ��شتثمار  فيها  ميكننا 
يف  ينعك�ض  وه��ذ�  و�لتطوير  �لبحث 
و�ملزيد  �مل��زي��د  تقدمي  على  قدرتنا 

من �لطائر�ت بدون طيار و�لذخائر 
�ل��ذك��ي��ة و�لأن���ظ���م���ة �لأخ������رى غر 

�ملاأهولة �إىل �ل�شوق ب�شرعة.

و�أ�شاف: يف حني تعد �أد��شي وهالكن 
�شركتان ر�ئدتان �شمن هذ� �لقطاع، 
فر�شة  يومك�ض  معر�ض  لنا  يتيح 
فريدة للتعريف بخدماتنا، وعر�ض 
�مل�شلحة،  �أ���ش��ح��اب  �أم���ام  منتجاتنا 
وجني �لفو�ئد �ملرتتبة على م�شعانا 

�جلماعي نحو �شنع م�شتقبل �آمن.
منتجات  �إط����الق  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
جديدة، �شتعر�ض "�إيدج" جمموعة 
م������ن �لأن�����ظ�����م�����ة غ������ر �مل�����اأه�����ول�����ة 
و�لأن�����ظ�����م�����ة �مل����وج����ه����ة ب����دق����ة من 
 RW-24 ه��ال��ك��ن، م��ث��ل ذخ����رة 
�جل��و�ل��ة؛ و�ل��ط��ائ��ر�ت ب���دون طيار 
 Shadow و   Shadow 25
 HUNTER و���ش��ل�����ش��ل��ة  50؛ 

و�أنابيب  �مل�����ش��رة  �ل���ط���ائ���ر�ت  م���ن 
غر  �لقتالية  و�لطائرة  �لإط���الق؛ 
�لتي   REACH-S �مل���اأه���ول���ة 
حاوية  ونظام  م��وؤخ��ًر؛  �إطالقها  مت 
 ،/RCCS/ ب���ع���د  ع����ن  �ل��ت��ح��ك��م 
بالإ�شافة �إىل ذلك، تعر�ض "�إيدج" 
 QX �شل�شلة  مثل  �أد��شي  منتجات 
وعائلة  ط���ي���ار،  ب�����دون  ل���ل���ط���ائ���ر�ت 
�لآل�����ي�����ات  م�����ن   SCORPIO
�لأر���ش��ي��ة �مل�����ش��رة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
و�آلية  بدون طيار،  طائرة قرمو�شة 
ع��ج��ب��ان �ل���روب���وت���ي���ة �مل�����ش��ل��ح��ة من 

"منر".
هو  "يومك�ض"  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لوحيد يف  �حلدث 

طيار  ب���دون  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  �ملخ�ش�ض 
و�لروبوتات و�لأنظمة غر �ملاأهولة 
�ملعر�ض  وي�شتقطب   .. ومكوناتها 
و�ملوؤمتر �لذي يقام كل �شنتني وفوًد� 

دولية و�شناع قر�ر من قطاع �لدفاع 
و�لطر�ن، بالإ�شافة �إىل م�شوؤولني 
رفيعي �مل�شتوى من موؤ�ش�شات كربى 

يف �لقطاع �حلكومي و�خلا�ض .

ل�  �ل���ف���ر����ش���ة  "يومك�ض"  وي����ق����دم 
�إمكانياتها  �أح��دث  لعر�ض  "�إيدج" 
يف  ي�شعها  مم��ا  �ل���ر�ئ���دة،  وحلولها 

طليعة �مل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

منارة  يف  �لثانية  دورت���ه  يف   2022 �لبيئية  ل��الأف��الم  �ل�شدر  مهرجان  ينطلق 
ز�يد  بتنظيم م�شرتك من جامعة  27- فرب�ير   24 �لفرتة من  �ل�شعديات يف 
وهيئة �لبيئة - �أبوظبي وبدعم من �شركة " �أدنوك " و�ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين 

يف �لدولة .
�حلائزة  و�لعاملية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأف���الم  م��ن  منتقاة  جمموعة  �ملهرجان  يقدم  و 
نق�ض  وم�شكلة  �لتلوث �حل�شري  وتاأثر  �ملناخ  �أزم��ة  تتناول  و�لتي  على جو�ئز 
�لعرو�ض  تتاح جميع  و�لجتماعية  �لبيئية  �لق�شايا  و�لعديد من  �لعاملية  �ملياه 

و�لفعاليات للجمهور ب�شكل جماين طيلة �أيام �ملهرجان.
و تركز �لدورة �جلديدة من �ملهرجان هذ� �لعام على مو�شوع "�ملفارقة يف �لو�حة 
عن�شر�ً  تعد  �لتي  بالو�حات  �ملتعلقة  �لبيئية  �لق�شايا  من  �لعديد  وتطرح   "

�أ�شيا�شياً يف تاريخ وجغر�فية دولة �لإمار�ت .
من  ومتميزة  متنوعة  ملجموعة  جمانية  ح�شورية  ا  عرو�شً �ملهرجان  يقدم  كما 
�لأفالم �لق�شرة و�لطويلة ويفتتح فعالياته بعر�ض فيلم "ع�شل ومطر وغبار"  
وتعر�ض  �لغامن  جنوم  �لإمار�تية  للمخرجة  جو�ئز  عدة  على  �حلائز   2017
فيه نخبة منتقاة كفيلم "�أنا غريتا" 2020 وهو فيلم وثائقي مت �إنتاجه دولًيا 
بال�شرت�ك مع فريدريك هاينينج و�شي�شيليا ني�شني وي�شتعر�ض �ل�شعود �مللفت 

للنا�شطة يف جمال تغر �ملناخ جريتا ثونربج وفيلم "كويا�ناقات�شي" /1982/ 
�أ�شهر �لأف��الم �لبيئية يف �لتاريخ،  �إخ��ر�ج جودفري ريجيو و�لذي يعد �أحد  من 

حيث يركز على �لطبيعة و�لإن�شان و�لعالقة بينهما.
ويت�شمن �ملهرجان فيلمني رو�ئيني، هما �لفيلم �للبناين "كو�شتا بر�فا" 2021 
للمخرجة مونيا عقيل وفيلم "�بن �مللوك" لألك�شي�ض جامبي�ض �لأ�شتاذ بجامعة 
نيويورك �أبوظبي. ويعر�ض يف �ملهرجان فيلم "�ل�شياطني غر �ملرئية" للموؤلف 
 2021 �لأوىل   للمرة  ك��ان  و�ل��ذي عر�ض يف مهرجان  ر�ه��ول جاين،  �لهندي 
ويختتم �ملهرجان �أعماله بعر�ض فيلم من جورجيا بعنو�ن "تروي�ض �حلديقة" 

�لذي �أخرجه �شالومي جا�شي  2021 .
 - �لبيئة  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لظاهري  �شامل  �شيخة  �ل��دك��ت��ورة  �شعادة  وق��ال��ت 
�أبوظبي �إن �لإعالم و�لفنون �ملرئية من �أكر �لأدو�ت عمقاً وفاعلية يف حتريك 
�لنا�ض و�إحد�ث �لتغير�ت �ل�شلوكية �ل�شرورية لذ� �أ�شبح �إنتاج �لأفالم �لوثائقية 
�أ�شا�شًيا لت�شليط �ل�شوء على �ملو�شوعات �لبيئية وحتقيق تقدم  و�لرو�ئية �أمًر� 
�إيجابي وموؤثر،حيث ت�شهم �لأفالم يف رفع �لوعي باملو�شوعات �ملهمة كتغر �ملناخ 
و�لتلوث وفقد�ن �لتنوع �لبيولوجي وتدهور �لطبيعة وذلك على �شبيل �ملثال ل 
�لعاملية �خلا�شة  �لتحديات  : نحن نو�جه قائمة طويلة من  و�أ�شافت  �حل�شر. 
�أن تدعم هذه  بالبيئة، وميكن لفعاليات مثل مهرجان �ل�شدر لالأفالم �لبيئية 

�لق�شايا بطريقة ديناميكية وجذ�بة وذ�ت قيمة تعليمية كبرة ".

و�أو�شحت �أن �ل�شباب يتفاعل ب�شكل �أف�شل مع �لفنون �ملرئية و�شباب �ليوم هم 
�ملنوطون مب�شتقبل �لبيئة ومن خالل �لأفالم ميكنهم فهم �لتهديد�ت �لبيئية 
�لعاملية ب�شكل �أ�شهل و�أف�شل وميكنهم تعلم �شبل �لتخفيف منها من خالل �لعمل 
�ل�شتباقي.. وقد مت �ختيار مو�شوع �ملهرجان هذ� �لعام و هو "�ملفارقة يف �لو�حة 
" و�لذي يعك�ض �لرت�ث �لطبيعي للو�حات يف �لإمار�ت ويت�شق مع �أولوياتنا، كما 
يعرب عن �شرورة �إيجاد تو�زن بني �لطبيعة و�لتنمية �لب�شرية . ولكل منا دوره 
يف ت�شليط �ل�شوء على �أهمية حماية �لبيئة ومن خالل مهرجان �ل�شدر ميكننا 

حتقيق هذ� �لهدف ".
من جهته قال �لدكتور فار�ض هو�ري عميد كلية �لعلوم �لطبيعية و�ل�شحية يف 
وق�شايا  �لبيئة  علوم  مناق�شة  �إىل  �ملهرجان  من  تهدف  �لكلية  �إن  ز�ي��د  جامعة 

�ل�شتد�مة بني �ملجتمعات �ملتنوعة يف دولة �لإمار�ت.
من ناحيته قال �لدكتور نز�ر �أند�ري �أ�شتاذ �لعلوم �لإن�شانية و�لجتماعية و�ملدير 
�لفني للمهرجان: " �أردنا هذ� �لعام حتت قيادة هيئة �لبيئة- �أبوظبي وجامعة 
�مل�شاهدين ت�شاوؤلت عميقة وحترك  �أذهان  �أفالم �ملهرجان على  �أن تطرح  ز�يد 
م�شاعرهم يف �شياق زيادة وعيهم بالبيئة وق�شاياها و�إثارة خيال جمتمعنا �ملحلي 
�ل�شدر  يهتم مهرجان  ر�قي حيث  �شينمائي  قالب  �لبيئة وذلك يف  للتفاعل مع 
جتربة  لتوفر  وي�شعى  ���ش��و�ء  ح��د  على  و�لرتفيه  بالتثقيف  �لبيئية  ل��الأف��الم 

موؤثرة فريدة لع�شاق �لأفالم و�ملتحم�شني للبيئة ".

�ملجتمع  ب��ني  �جلمع  على   2022 �لبيئية  ل��الأف��الم  �ل�شدر  مهرجان  ويعمل 
ت�شمل  لذلك  �ملهمة  و�لجتماعية  �لبيئية  �لق�شايا  ب�شاأن  �لعمل  وح�شد  �ملحلي 
�لأن�شطة �لأخرى يف �ملهرجان بالإ�شافة لعرو�ض �لأفالم عقد حلقات نقا�شية 
�مل�شتقبل  وب��ن��اء  �جل���وي  �ل��غ��الف  �لتفكر يف  م��ث��ل:  �ل��ع��ام ق�شايا  ه��ذ�  ت��ت��ن��اول 

�جلغر�يف �لجتماعي.
ي�شارك يف �حلو�ر�ت نخبة من �لعلماء متعددي �لتخ�ش�شات وخرب�ء �ل�شيا�شة 
�لعلوم  م�شاعد  �أ�شتاذ  كوتوفانا  �ألك�شندر�  �ل��دك��ت��ورة  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  و�لفنانني 
�لإن�شانية و�لجتماعية يف جامعة ز�يد حيث يناق�شو� جمموعة من �ملو�شوعات 
�لب�شر  ب��ني  و�ل��ر�ب��ط��ة �جل��ام��ع��ة  ب��امل��ن��اخ  �له��ت��م��ام  �ل�شيا�شات يف  ك���دور  �مل��ه��م��ة 

و�لبيئة.
�مل�شاعدة  و�لأ�شتاذة  �شيكلونا  �أدري��ان  �لفنان  �أعمال  مرة  لأول  �ملهرجان  يقدم  و 
عرو�شاً  �شينظم  هو�رث.كما  بريجيت  �لدكتورة  دبي  يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف 
لإ�شر�ك  �أبوظبي  �لأف��الم يف خمتلف مد�ر�ض  �فرت��شية ملجموعة خمتارة من 

�لطالب يف �حلو�ر حول تغر �ملناخ وحفظ �لبيئة.
و�لأ�شتاذ  و�لكاتب  �ل�شهر  �لنف�ض  ع��امل  توما�ض  جا�شنت  �لدكتور  و�شيناق�ض 
�شيقدم  كما  باحلزن  و�ل�شعور  �ملناخ  تغر  بني  �لعالقة  ز�ي��د  جامعة  �مل�شاعد يف 
تت�شق مع مو�شوعات  نقا�شية  ز�يد حلقات  �لبيئية يف جامعة  �لدر��شات  طالب 

�لأفالم ومو�شوعاتها جلمهور �ملهرجان.

•• دبي-الفجر:

نظمت جامعة دبي حفال ل�شتقبال طلبتها �جلدد لف�شل �لربيع 2021-
بحرم  بد�يات  عنو�ن  حتت  �لطالبية  �خلدمات  �إد�رة  ق�شم  �أقامه   2022

�جلامعة يف مدينة دبي �لأكادميية.
و�لإد�ري����ة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�لهيئتني  �لطلبة  م��ن  كبر  ع��دد  �حل��ف��ل  ح�شر 
وقاعاتها  وتخ�ش�شاتها  وبر�جمها  �جلامعة  بكليات  تعريفهم  و��شتهدف 
�ل��در����ش��ي��ة وخم��ت��رب�ت��ه��ا �مل��ج��ه��زة ب���اأح���دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات ����ش��اف��ة لالن�شطة 
هيئة  �أع�شاء  قبل  بهم من  و�لرتحيب  و�لرتفيهية  �لتعليمية  و�لفعاليات 

�لتدري�ض و�لإد�رة. 

كلمته  خ��الل  �لطلبة  دب��ي،  جامعة  رئي�ض  �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  وهناأ 
�لرتحيبية عرب تطبيق "زووم"، على �ختيارهم جامعة دبي.

وق��ال : نحن نعمل كعائلة و�ح��دة يف هذه �جلامعة �لتي تدعم �لطلبة يف 
�شتى �ملجالت وحتفزهم على �لتو��شل و�لإبد�ع و�لبتكار.

 و�أكد �أن �جلامعة ت�شعى د�ئما ل�شتقطاب �لطلبة �ملتميزين من مو�طنني 
�جلامعة  خ�ش�شت  �لإط����ار  ه���ذ�  ويف  �جل��ن�����ش��ي��ات،  جميع  وم���ن  ومقيمني 
وتقنية  و�لهند�شة  �لأعمال  �إد�رة  لدر��شة  �ملتفوقني  للطلبة  در��شية  منحا 

�ملعلومات.
عالياً  نرفعه  �ل��ذي  �شعارنا  عاملية" هذ�  تطلعات  حملية،  ”جذور  و�أ�شاف 

ونحر�ض على حتقيقه للحفاظ على �ملعاير �لعاملية يف �لتعليم وجودته.

وحتدث �لدكتور ح�شني �لأحمد نائب رئي�ض �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية 
ع��ن ع��دد م��ن �جل��و�ن��ب �لأك��ادمي��ي��ة وع��ن �أه��م��ي��ة تعزيز م��ب��ادىء �لقيادة 

و�لإبد�ع.
 وقال: يتمثل دورنا يف بناء قاعدة �شلبة لقادة �مل�شتقبل. كما نهدف لتهيئة 
لإمكانياتهم وطاقاتهم  �لعنان  و�إط��الق  �لبتكار  �لطلبة على  ت�شجع  بيئة 

�لإبد�عية.
و�أكد �لدكتور نا�شر �ملرقب نائب رئي�ض �جلامعة لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية 
باملو�عيد  و�للتز�م  �جلامعية  �حلياة  مع  و�لتفاعل  �ل�شتمتاع  �أهمية  على 
�جلدد  بالطلبة  ورحب  و�جلو�نب،  �مل�شتويات  جميع  على  �لنجاح  لتحقيق 

يف جامعة دبي .

كما قام هيثم �ملعيني مدير ق�شم �إد�رة �خلدمات �لطالبية، بت�شليط �ل�شوء 
�لدر��شية  �لفرتة  �لعالقات خالل  وبناء  �لجتماعي  �لرت�بط  �أهمية  على 
هيئة  �أع�����ش��اء  خ���رب�ت  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  و�لطلبة  �ملوظفني  م��ع  و�لتفاعل 

�لتدري�ض يف �جلامعة.
وطلبتها  �جل��ام��ع��ة  خريجي  رو�ه���ا  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح  بق�ش�ض  �حل��ف��ل  �ختتم 

�حلاليني بالإ�شافة �إىل توزيع �جلو�ئز. 
ي�شار �إىل �أن بر�مج �إر�شاد �لطلبة �جلدد جنحت هذ� �لعام وخالل �ل�شنو�ت 
كما  �لدر��شة.  وب��دء  �جلامعية  �حلياة  �إىل  لالنتقال  �إعد�دهم  يف  �ملا�شية، 
وفرت لهم �لفر�شة ملقابلة �لطلبة �حلاليني و�كت�شاب �ملعرفة من جتاربهم 

خالل فرتة �لدر��شة �جلامعية.

جامعة دبي ترحب بالطلبة اجلدد لف�سل الربيع 2022-2021 

علي النعيمي يلتقي رئي�س الكني�ست الإ�سرائيلي

 اإيدج تك�سف عن اأحدث الأنظمة غري املاأهولة امل�سنعة بالإمارات يف يومك�س 2022 

انطالق الدورة الثانية من مهرجان ال�سدر لالأفالم البيئية 24 فرباير
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•• اأبوظبي - الفجر

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  �����م  ن�����ظَّ
و�ل�شت�شار�ت ور�شة عمل حتت عنو�ن 
"�لإعالم وحو�ر �لأديان" �شارك فيها 
كل من �لأ�شتاذ حممد �حلمادي رئي�ض 
لالإعالم  �ل���دول���ي���ة  ج�����ش��ور  م��ن��ظ��م��ة 
فالفيو  روب��رت��و  و�لدكتور  و�لتنمية، 
و�ل��ب��ح��ث يف  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  �شيمونا 

�ملنظمة غر �حلكومية �ل�شوي�شرية.
عبد�هلل  حممد  �ل��دك��ت��ور  �فتتح  وق��د 
�لعلي �لرئي�ض �لتنفيذي ملركز تريندز 
بكلمة  �لور�شة  و�ل�شت�شار�ت  للبحوث 
بالغ  �أن �لإع��الم يلعب دور�ً  �أك��د فيها 
�لأهمية يف تعزيز �حلو�ر بني �لأديان؛ 
و�شائل  م���ن  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  و���ش��ي��ل��ة  ه���و  �إذ 
ودوره  وتوجيهه،  �لعام  �ل��ر�أي  توعية 
حموري يف مو�جهة خطابات �لكر�هية 
�لت�شامح  قيم  تعزيز  ويف  و�ل��ت��ط��رف، 
ة �لإن�����ش��ان��ي��ة، �إذ� ما  و�حل���و�ر و�لأُُخ�����وَّ
و�شو�بطها  �ملهنة  ب��اأخ��الق��ي��ات  �ل��ت��زم 

�لإن�شانية.
�حلو�ر  �أن  على  �لعلي  �لدكتور  و�شدد 
لإيجاد  �ل���ط���ري���ق  ه���و  �لأدي��������ان  ب���ني 
�لقو��شم �مل�شرتكة بني �أتباع �لديانات 
�لتعاي�ض  حتقيق  وكيفية  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
دون  و�حل��ي��ل��ول��ة  �مل�����ش��رَتك،  �ل�شلمي 
��شتغالل �لأديان �أو توظيفها من قبل 
و�لعنف  �ل��ف��و���ش��ى  لن�شر  �مل��ت��ط��رف��ني 
من  �ل��ه��دف  �أن  مو�شحاً  و�ل��ت��ط��رف، 

�حل����و�ر ب��ني �لأدي������ان و�ل��ث��ق��اف��ات هو 
ت��ع��م��ي��ق �ل��ف��ه��م و�مل��ع��رف��ة و�لح�����رت�م 
�لتعاي�ض  ولأهمية  �ملتنوعة،  لثقافاتنا 
ما  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��د�ً  �مل�شرَتك،  �ل�شلمي 
�لتي  �لإن�شانية  �لأخ���ّوة  وثيقة  �أكدته 
رعت توقيعها دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 

ونّوه يف هذ� �ل�شدد �إىل �أهمية �إعالء 
جميع  �أك��دت��ه  كمطلب  �حل���و�ر،  قيمة 
�ل�شر�ئع �ل�شماوية، وجميع �حل�شار�ت 
و�لثقافات و�ملو�ثيق �لدولية، باعتباره 

�شمام �أمان للجميع.
ويف تقدميه لور�شة �لعمل، �أكد �لأ�شتاذ 
حممد �حل��م��ادي م��دي��ر �ل��ور���ش��ة، �أن 

�لعالقة بني �لإعالم و�حلو�ر وطيدة، 
و�أن �لإعالم يلعب دور�ً حيوياً ومهماً 
يف تعزيز �حلو�ر بني �لأديان، مو�شحاً 
�ل�شيطرة  �شخ�ض  �أي  ي�شتطيع  �أن��ه ل 
ع��ل��ى �لإع�������الم، ول���ك���ن ع��ل��ى �لإع�����الم 
�لأخ��الق��ي��ة، كي ل  باملو�ثيق  �لل��ت��ز�م 
ُي�شتغل لتحقيق �أجند�ت دينية معينة 

�إىل  م�شر�ً  وت�شطهده،  �لآخ��ر  تنفي 
�لنماذج �لإعالمية  وجود �لعديد من 

�شت على �لعنف و�لتطرف. �لتي حرَّ
�مل��ج��ت��م��ع��ات ت��ن�����ش��ط ت��اري��خ��ي��اً يف جو 
�ل��دك��ت��ور روبرتو  �حل���ري���ة  و����ش��ت��ه��ل 
فالفيو �شيمونا ور�شة �لعمل، بالتاأكيد 
على �أن �ملجتمعات تاريخياً  تن�شط يف 

جو من �حلرية، و�أن �لدين �شارك يف 
ذل���ك، وك��ذل��ك �لإع�����الم، ح��ي��ث يدفع 
�حلرية  يف  للتفكر  �ل��ن��ا���ض  ك��اله��م��ا 
و�إيجاد طريقة للعي�ض. و�أ�شار �إىل �أنه 
يف معظم �لدول �مل�شلمة ودول �لحتاد 
�إن�شاين  ح�ّض  ثمة  �ل�شابق،  �ل�شوفيتي 
�لذين  لدى  �ملوجودة  �حلرية  تعك�شه 

�إدر�كه  �شاعد  وكذلك  هناك،  �لتقاهم 
للحرية يف هذه �ملناطق كتابات بع�ض 

�ملفكرين �لعرب مثل �بن �شينا.
�أدت  ����ش���وري���ا  يف  �حل�������رب  �إن  وق�������ال 
�لأ�شخا�ض،  م��ن  �لآلف  م��ق��ت��ل  �إىل 
و�لفقر�ء.  �ل��الج��ئ��ني  م��ن  و�مل��الي��ني 
�لأيديولوجيا  تاأثر  على  يدلل  وهذ� 

�جل���ام���دة و�ل����ش���ت���ب���د�د �ل��ل��ذي��ن �أدي���ا 
و�شدد  �ل��ن��ا���ض.  ه����وؤلء  ����ش��ط��ه��اد  �إىل 
�أن  �ل��ي��وم  �أن���ه ���ش��ار م��ن �ل�شعب  على 
�أ�شبحت  ف��ق��د  �لإن�����ش��ان ح����ر�ً،  ي��ك��ون 
تعتمد  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  �ل��وظ��ائ��ف، 
�ملعنى  يفهمون  ل  ق��د  �أ�شخا�ض  على 
�إدر�ك  �أ�شبح  كما  للحرية،  �حلقيقي 
ع��ل��ى �لإع����الم،  ك��ث��ر�ً  �ل��دي��ن يعتمد 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وخا�شة 
للدين  �ل�شكلي  �جل��ان��ب  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

دون �لفهم �حلقيقي له.
و�أو�شح �ملحا�شر �لذي تطرق �إىل عدة 
جت��ارب ل��دي��ة، �أن �حل��ي��اة خ��الل �ملائة 
بال�شلطة  مهتمة  كانت  �ملا�شية  �شنة 
�أما  ذ�تية،  �أه��د�ف  و�مل�شالح، وحتقيق 
�لأم�����ور �ل��روح��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��دف��ع �إىل 
دورها  ت��ر�ج��ع  فقد  و�ل��رخ��اء،  �لتقدم 
و�ختتم  �ل��ي��وم،  ع��امل  يف  كبر  ب�شكل 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن����ه م���ن �أج����ل �إع����ادة 
�ل�شروري  من  فاإنه  �لعامل،  �كت�شاف 
���ش��م��ائ��رن��ا، عرب  �ك��ت�����ش��اف  ن��ع��ي��د  �أن 
�حلو�ر بني �لأديان، و�لتو��شل يف ظل 
عالقات متّكن من �لتفاعل مع �لآخر 

و�لتعاي�ض معه. 
ويف خ��ت��ام �ل��ور���ش��ة ج��رى ح���و�ر حول 
�أك��د �جلميع  فيها حيث  ورد  م��ا  �أب���رز 
على  و�أن  �ل��ن��ج��اة،  ط��ري��ق  �حل����و�ر  �أن 
�لإع����الم م�����ش��وؤول��ي��ة ك���ربى يف تعزيز 
�لت�شامح  قيم  ون�شر  �مل�شرتك  �لفهم 

و�خلر ونبذ �لعنف و�لكر�هية.

•• اأبوظبي – الفجر:

لتطوير  �ل��ر�ئ��دة  �حلكومية  �ملن�شة  �حلكومية،  �أبوظبي  �أكادميية  �أعلنت   
�لكفاء�ت �لب�شرية يف �إمارة �أبوظبي، و�لتابعة لد�ئرة �لإ�شناد �حلكومي، عن 
�لبارز  �ل�شنوي  �حل��دث   ،"2022 تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  يف  م�شاركتها 
�مل�شاركة �ملجتمعية يف  �لذي ي�شتهدف تر�شيخ ون�شر ثقافة �لبتكار وتعزيز 
�مل�شاريع  من  مبجموعة  �مل�شتقبلية،  و�مل��ب��ادر�ت  �لتجارب  وتطوير  ت�شميم 
�ملبتكرة وور�ض �لعمل لت�شليط �ل�شوء على جتربتها �لريادية يف �إعد�د جيل 
�إيجابي يف �ملجتمع من حولهم  �إح��د�ث تغير  �لقادرين على  �ملبتكرين  من 

و�لإ�شهام يف بناء �قت�شاد معريف متنوع تقوده كفاء�ت من حكومة �أبوظبي. 
وذلك  لالبتكار،  �فرت��شي  خمترب  �إط��الق  �لأك��ادمي��ي��ة  م��ب��ادر�ت  وتت�شمن 
بالتعاون مع "حكومة 01"، �ملن�شة �لعربية �ملتخ�ش�شة يف �لبتكار �حلكومي. 
�لذي �شينطلق يف �شهر فرب�ير �حل��ايل، م�شاركة جمموعة  وي�شهد �ملخترب 
من �مل��در�ء و�ملوظفني من خمتلف �لقطاعات �حلكومية يف �إم��ارة �أبوظبي. 
ويتيح �ملخترب �لفر�شة للم�شاركني لال�شتفادة من من�شة "كودي�شك" �لتي 
من  �لأوىل  و�لعربية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لرقمية  �ملن�شة   ،"01 "حكومة  طورتها 
نوعها �لر�مية �إىل تعزيز �لبتكار ومتكني �لعمل عن بعد يف مرحلة ما بعد 
جائحة كورونا، ف�شاًل عن توفر ميز�ت متنوعة لتنظيم جل�شات �لتخطيط 

�ل�شرت�تيجي و�لع�شف �لذهني و�لتو��شل �ملبا�شر بني �لفرق �مل�شاركة.
وتعليقاً على هذه �ملبادرة، قالت �شعادة �شمية عبد �لعزيز �حلو�شني، عميد 

�أكادميية �أبوظبي �حلكومية: "يحظى �شهر �لبتكار هذ� �لعام باأهمية خا�شة 
ون�شعى من  �لقادمة.  عاماً  للخم�شني  �لدولة  ��شتعد�د�ت  مع  يتز�من  كونه 
لإعد�د  �جلهود  تعزيز  �إىل  �لهام  �لوطني  �حل��دث  ه��ذ�  يف  م�شاركتنا  خ��الل 
�ملزيد من  �لقادرين على قيادة م�شتقبلنا نحو  �ملبتكرين  �لقادم من  �جليل 
�لزدهار و�لتقدم. و�شنو��شل �لعمل مع �شركائنا لتطوير بر�مج ومبادر�ت 
تعليمية غنية وتفاعلية لتعزيز قدر�ت �لكو�در �حلكومية من جميع �مل�شتويات 
�لوظيفية ومتكينهم من مو�كبة �لتحولت �ملت�شارعة من حولنا ولعب دور 

حموري يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت وجهة ر�ئدة لالبتكار و�لتميز."
جمموعة  ب��اإط��الق  �لأكادميية  �شتقوم  �لبتكار،  لتعزيز  جهودها  �إط��ار  ويف 
ممار�شات مهنية لالبتكار على م�شتوى �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي 
�لبتكار،  �لإجن�����از�ت يف جم��ال  و�أ���ش��ح��اب  �أم���ام �خل���رب�ء  �لفر�شة  لإت��اح��ة 
وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  تفعيل  يف  و�لإ���ش��ه��ام  وق��در�ت��ه��م  خرب�تهم  ل�شتعر��ض 

حكومية تعزز �لريادة و�لبتكار و�ل�شتعد�د للخم�شني عاماً �لقادمة.
و�شتت�شمن م�شاركة �لأكادميية يف فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 2022" �لك�شف 
�لأوىل  �لدفعات  يف  م�شاركاً   889 بتنفيذها  قام  مبتكر�ً  م�شروعاً  عن 98 
و�لثانية و�لثالثة من برنامج �أكادميية �أبوظبي �حلكومية للكفاء�ت �لعامة، 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �حلكومية  �خل��دم��ات  م�شتوى  تطوير  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي 
و�لرتقاء بها متا�شياً مع �ل�شرت�تيجية �لوطنية لالبتكار �لر�مية لتحقيق 
تطلعات �لقيادة �لر�شيدة يف تعزيز ريادة دولة �لإم��ار�ت، وبناء بيئة حمفزة 

لذوي �لأفكار �خلالقة لتحويل م�شاريعهم �إىل و�قع ملمو�ض.

كما نظمت �أكادميية �أبوظبي �حلكومية �شل�شلة من ور�ض �لعمل �لتدريبية 
ملنت�شبي برنامج �لكفاء�ت �لعامة حتت عنو�ن"م�شروع �لبتكار يف �خلدمات 
�حلكومية - معاً نبتكر جلودة حياة تزدهر"، وذلك بهدف تعريفهم بكيفية 
توظيف �ملهار�ت �ملكت�شبة من �لربنامج يف تطوير و�بتكار خدمات جديدة، 
وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني موظفي �لقطاعات �حلكومية �ملختلفة، ف�شاًل 
يف  ود�ئ��م��ة  فاعلة  موؤ�ش�شية  وثقافة  عمل  �إىل  �لبتكار  مفهوم  حتويل  ع��ن 

حكومة �أبوظبي. 
ويف هذه �ملنا�شبة، قال �شعادة حممد غياث، �لقائم باأعمال مدير عام �أكادميية 
 2022 "تعك�ض م�شاركتنا يف فعاليات �لإم��ار�ت تبتكر  �أبوظبي �حلكومية: 
تخريج  �أجل  من  �مل�شتوى  عاملية  بر�مج  وتقدمي  �لبتكار  بت�شجيع  �لتز�منا 
كفاء�ت موؤهلة معرفياً وتقنياً وعلمياً قادرة على توظيف قدر�تها يف خدمة 
توجه �لدولة نحو تعزيز �لتفوق �لتقني و�لرقمي و تطوير م�شاريع مبتكرة 

تدعم تطلعات وطموحات �لدولة لالأعو�م �خلم�شني �لقادمة."
و�أ�شاف: "ي�شرنا �أن نتيح للم�شاركني يف بر�جمنا �لتعليمية �لفر�شة لإطالق 
م�شاريع  �إىل  وترجمتها  �لفكرية  وق��در�ت��ه��م  �لإب��د�ع��ي��ة  لطاقاتهم  �لعنان 
مبتكرة. و�شنو��شل �لعمل مع �شركائنا لتطوير وطرح بر�مج تعليمية متميزة 
�مل�شتقبل  �ملبتكرين وقادة  �لبتكار و�لإب��د�ع وبناء جيل جديد من  لت�شجيع 

باعتبارهم ركيزة �أ�شا�شية لدفع عجلة �لتقدم و�لتنمية و�لزدهار."
�لبتكار  مفهوم  لرت�شيخ  جهودها  �حلكومية  �أبوظبي  �أكادميية  وتو��شل 
متا�شياً مع �ملحاور �لوطنية لروؤية دولة �لإمار�ت 2021 وتطوير مهار�ت 

�لكفاء�ت �لقيادية يف �إمارة �أبوظبي من خالل توفر بر�مج ريادية تتما�شى 
�شوق  �ح��ت��ي��اج��ات  لتنا�شب  خ�شي�شاً  �شممت  �ل��دول��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل 
�لعمل، و�لإ�شهام يف تهيئة بيئة حمفزة للبحث و�لبتكار، ومتكني �لكفاء�ت 
�حلكومية من �مل�شاهمة يف حتقيق روؤية �لإم��ارة نحو بناء �قت�شاد م�شتد�م 

ومنفتح عاملياً يتمتع بقدر�ت تناف�شية. 
من  بتوجيهات   2015 �أغ�شط�ض  يف  لالبتكار  �لإم���ار�ت  �أ�شبوع  �إط��الق  مت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، متا�شياً مع �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة - حفظه �هلل -عام 2015 عاماً لالبتكار يف 
�لدولة. وتتيح �ملبادرة فر�شة م�شاركة �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�ض، 
و�لأفر�د للم�شاعدة يف ن�شر ثقافة �لإبد�ع يف �لدولة، وتعزيز مكانتها كمركز 

عاملي لالبتكار.

•• اأبوظبي – الفجر

ت��ن��ظ��م ج��ام��ع��ة ز�ي�����د ح���زم���ة من 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات خالل  �لأن�������ش���ط���ة 
�لبتكار  ل�شهر  �ل��ث��اين  �لأ���ش��ب��وع 
تعريف  خاللها  من  �شيتم  و�لتي 
�لطلبة وجميع �مل�شاركني باأحدث 
تطرحها  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت 
خالل  م���ن  و�لإد�ر�ت  �ل��ك��ل��ي��ات 
ور�شات عمل �فرت��شية، وجل�شات 
ل���ل���ع�������ش���ف �ل����ذه����ن����ي وع��������دد من 
و�لتي  �مللهمة  �حلو�رية  �جلل�شات 

�لبتكار يف جمتمع  تعزز من روح 
�جلامعة وخارجها.

و�أكد نائب مدير �جلامعة �لأ�شتاذ 
على  ماكينزي  كاليتون  �لدكتور 
حر�ض جامعة ز�يد على �مل�شاركة 
�لبتكار من خالل  ب�شهر  �لفعالة 
ق��ائ��م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن �مل����ب����ادر�ت 
و�لفعاليات �لتي تقدم ب�شكل �شبه 
�أحد  باأنه  �لبتكار  و��شفا  يومي، 
�لعو�مل �لرئي�شية �لتي متّيز بني 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ي ت��و����ش��ل �لتطور 
�لتغر،  ود�ئ������م  ���ش��ري��ع  ع����امل  يف 

وتتباعد  ت���ت���اأرج���ح  �ل���ت���ي  وت���ل���ك 
�لوقت،  مب�����رور  �ل���ت���ط���ور�ت  ع���ن 
م�شتوى  �رت��ق��اء  �أن  على  ي��وؤك��د  و 
�أ�شا�شي على  �لطلبة يعتمد ب�شكل 
�لبتكار يف �أ�شاليب نقل �ملعرفة، و 
لتنا�شب  م�شتمر  ب�شكل  حت�شينها 

�لعلم �ملتجدد."
" يف  نائب مدير �جلامعة:  وق��ال 
�شياق �شعينا للم�شاركة يف فعاليات 
فقد   ،2022 ت��ب��ت��ك��ر  �لإم��������ار�ت 
�أر���ش��ي��ن��ا ���ش��م��ان��ات ع��ال��ي��ة للجودة 
مبادر�تنا  خ����الل  م���ن  و�ل��ت��م��ي��ز 

�لبتكارية لهذ� �لعام و�لتي و�شل 
و  م�����ش��روع��ا  ع��دده��ا ح����و�يل 30 
مبادرة، و�أ�شاف قائال: " كّلي ثقة 
باأن جمموعة �لفعاليات و�ملُبادر�ت 
�لتي ننظمها خالل �شهر �لبتكار 
وحتفيز  تطوير  يف  ُت�شهم  ���ش��وف 
عملية دفع عجلة �لتنمية و�لنجاح 

لدولة �لإمار�ت."
ب�شل�شلة  �ل���ث���اين  �لأ����ش���ب���وع  ي���ب���د�أ 
م���ن ور�����ش����ات ع��م��ل حت���ت عنو�ن 
�لوظيفي"،  جن���اح���ك  "�بتكر 
للتدريب  �لطلبة   لإع���د�د  تهدف 

خالل  �شيتم  كما  �ملهني،  و�لنجاح 
نقا�شية  ح��ل��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م  �لأ����ش���ب���وع 
جامعة  خريجي  �بتكار�ت  بعنو�ن 
لعر�ض  و�لتاأثر"  ز�يد:"�لإلهام 
خريجي  م��ن  ع���دد  جن���اح  ق�ش�ض 
جانب  �إىل  �ملبدعني،  ز�يد  جامعة 
"حماكاة  ح����ول  ح���و�ري���ة  ج��ل�����ش��ة 
�لعلوم �ملهتمة بالبحث يف ت�شميم 
�لتفاعلية"  �مل��ح��اك��اة  و����ش��ت��خ��د�م 
ل��ت��ع��زي��ز ف��ه��م �ل��ط��ل��ب��ة  ل�����الأدو�ت 
�ل���ف���ع���ال���ة ل��ل��ت��ع��ل��م و�مل�������ش���ارك���ة يف 
و�مل��ح��اك��اة عرب  �لعلمية  �ل��ت��ج��ارب 

�لإنرتنت.
و����ش��ت��م��ل �لأ����ش���ب���وع �ل���ث���اين من 
�ل�����ش��ه��ر �جل����اري ف��ع��ال��ي��ة "حتدي 
ثمرة  وه������و  �لبتكار"  دور�ت 
�لتعاون �ملثمر بني كل من جامعة 
�لغرير  ز�ي���د وم��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د�هلل 
�لب�شرية  �مل��و�رد  و�ل��وز�رة  للتعليم 
�لغرير  برنامج  �شمن  و�لتوطني 
ركز  و�ل���ذي  �ليافعني  للمفكرين 
ع��ل��ى مت��ك��ني �ل��ط��ل��ب��ة م���ن خالل 
على  ومتكاملة  �شاملة  دور�ت   3
تربز  �فرت��شية  تفاعلية  من�شة 

قابليتهم  لتعزيز  �لبتكار  �أهمية 
للتوظيف يف جميع �لقطاعات. 

حو�رية  جل��ل�����ش��ة  و�إ����ش���اف���ة  ه����ذ� 
حول �أهمية ومز�يا �لن�شر �ملفتوح 
بالإ�شافة  ز�ي���د،  جامعة  لأب��ح��اث 
لنتائج  �لتعلم  �أ�شلوب  تقييم  �إىل 
�إد�رة  من  مقدمة  �أف�شل  تعليمية 
�لت�شهيالت �لطالبية لبتكار �شبل 
�أثناء مر�حل  �أ�شحاب �لهمم  دعم 
�لتعليم، ويختتم �لأ�شبوع  بجل�شة  
"�إن�شاء�ت  ب����ع����ن����و�ن:   ن��ق��ا���ش��ي��ة 
م����ب����ت����ك����رة ع����ل����ى ����ش���ط���ح �مل����ري����خ 

با�شتخد�م �خلر�شانة �لكربيتية"، 
و�أخ������رى ت��ت��ن��اول ط����رح ع����دد من 
بطاقة  مثل:   �لبتكارية  �لأف��ك��ار 
تنهي  و�ل��ت��ي  �لف��رت����ش��ي��ة  �لعمل 
ب��ب��ط��اق��ات �لعمل  �ل��ت��ع��ام��ل  م��ب��د�أ 
�ملطبوعة ورقيا �أو بال�شتيكيا فهي 
مفعلة وب�شكل كامل على �لتعامل 

�لرقمي عرب �لهو�تف �لذكية. 

اأكادميية اأبوظبي احلكومية ت�سارك يف فعاليات »الإمارات تبتكر 2022« مبجموعة من امل�ساريع املبتكرة

من جامعة زايد يف الأ�سبوع  مقرتحة  ومبادرات  اأن�سطة   8
الثاين من فعاليات الإمارات تبتكر 2022

ور�سة عمل ل�� »تريندز« حول »الإعالم وحوار الأديان«

•• اأبوظبي - الفجر

توزيع جو�ئز  �ملتحدة حفل  �لعربية  �لإم���ار�ت   ُتنّظم جامعة   
�لرئي�ض �لأعلى لالبتكار يوم غد �خلمي�ض 10 فرب�ير �جلاري 
باأهمية  �ل��وع��ي  م�شتوى  ت��ع��زي��ز  �إىل  �جل��و�ئ��ز  ه���ذه  ت��ه��دف   .
�لفّعالة  �مل�شاهمة  على  وت�شجيعهم  �ملبتكرين،  ودع��م  �لبتكار 
من  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  معريف  �قت�شاد  بناء  يف 
خالل م�شاريع �بتكارية قابلة للتطبيق �لقت�شادي وت�شاهم يف 
حتقيق �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية  �ل�شاملة و�مل�شتد�مة 

للدولة.
�لأعلى  �لرئي�ض  جو�ئز  فعاليات  تنظيم  على  �لقائمون  و�أ�شار 

لالبتكار �إىل �أن �إد�رة جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتر�ض 
�لتدري�ض و�ملوظفني يف  و�أع�شاء هيئة  �لطلبة  ��شتقطاب  على 
�إطار  وذل��ك يف  كافة جم��الت �جلائزة،  للم�شاركة يف  �جلامعة 
يدعم �لتفكر �لبتكاري و�لبحث �لعلمي من �أجل تعزيز دور 
�حللول  لتوفر  ��شتحد�ثها  يتّم  �لتي  �أو  �لقائمة  �لبتكار�ت 
�لفّعالة ملو�جهة �لتحديات يف �لقطاعات ذ�ت �لأولوية �لوطنية 
�ملو�رد  �ل�شحي،  �لقطاع  �لتعليم،  �لنقل،  �ملتجددة،  كالطاقة 

�ملائية، علوم �لف�شاء و�لتكنولوجيا.
وكانت جامعة �لإمار�ت قد �أدرجت �شمن فعاليات �شهر �لبتكار 
لأف�شل  م�شابقات  مثل:  �مل�شابقات  من  �لعديد   2022 لعام 
عر�ض لطالب �لدر��شات �لعليا بق�شم �جليولوجيا، �لبيولوجي، 

�أف�شل  م�شابقة  �إىل  �إ�شافة  و�لكيمياء،  �لفيزياء  �لريا�شيات، 
فكرة ُمبتكرة لتطبيقات جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�لبتكار  على  �ملناف�شة  جم���الت  �أي�����ش��اً  �جل��ائ��زة  ت�شتمل  كما 
روتني  �أو  بعمليات  متعلقة  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  �لإد�ري 
�ملوؤ�ش�شة  ق��درة  لتدعيم  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  �أنظمة  �أو  هياكل  �أو 
يف  فاعليتها  �أو  كفاءتها  زي���ادة  خ��الل  م��ن  و�جباتها  �أد�ء  على 
�أو منتج. ف�شاًل عن �ملناف�شة يف جمال �لبتكار  تقدمي خدمة 
للهيئات  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  تقدمي  يت�شّمن  �ل��ذي  �لجتماعي 
بتنمية  �ملتعلقة  �لق�شايا  تعالج  �ل��ت��ي  و�لبيئية  �لجتماعية 
�ملجتمع، و�لتلوث �لبيئي، وحماية �لكائنات، و�لأمن، و�لظروف 

�ملعي�شية، و�ل�شتثمار �لجتماعي، و�لعمالة. 

جامعة الإمارات ُتنّظم حفل توزيع جوائز الرئي�س الأعلى لالبتكار 10 فرباير  

د. حممد العلي : احلوار بني الأديان طريق القوا�صم امل�صرتكة بني الب�صر 
حممد احلمادي : عالقة وطيدة تربط الإعالم باحلوار

د. روبرتو فالفيو   : احلوار بني الأديان والتوا�صل مع الآخر يعيد اكت�صاف �صمائرنا وطرق التعاي�س امل�صرتك

ف��ق��د �مل���دع���و / ه��ي��ث��م ف����وؤ�د 
ع������ب������د�ل������رح������م������ن حم���م���د 
فل�شطني    ، �ل������ع������ب������ادل������ه 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )00187960P(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0528494608    

فقدان جواز �سفر
�حمد  �زه��ار   / �ملدعو  فقد 
باك�شتان   ، �ح����م����د  ق���م���ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1156512UJ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0589399550

فقدان جواز �سفر
�مل����دع����و / ك���اروب���ي���اه  ف���ق���د 
فاد�مالى فاد�مالى ، �لهند   
�شفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )p5543715(  رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0506664703

فقدان جواز �سفر
عبد�لرحمن   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، �ب���������او�رى  �ب��ا���ش��ي��ت��و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى    )EP4922280(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
�قرب  �و  �لث��ي��وب��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
�مل��دع��و / حم��م��د موينول  ف��ق��د 
بنغالدي�ض   ، عبد�ل�شتار  ��شالم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
EH0007224(يرجى  (
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و / حم��م��د ندمي 
باك�شتان   ، ف�����ري�����د  غ�������الم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)cN9454872( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
�شاجاد  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، و������ش�����اي�����ا  �هلل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)CK5579993(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
فقدت �شهادة ��شهم با�شم �ل�شيد/ 
علي �شاعد حممد �ملهري �شادرة 
�لقاب�شة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة  م��ن 
�ل�شهادة رق��م  )����ش��م��اك(  ع  م   ���ض 
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على  �لرجاء  �شهم   1200 بعدد 
من يجدها �رجاعها �ىل �ل�شركة 
�و�لإت�����ش��ال على �لرقم  �مل��ذك��ورة 
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عربي ودويل

لقتال  �لرو�شي  �جلي�ض  �أر�شل  عندما  يلت�شني،  بوري�ض  �لرئي�ض  وزر�ء 
للوزر�ء  رئي�شاً  )وك��ان   2008 ع��ام  ويف  لد�غ�شتان.  �ل�شي�شاين  �لغزو 
�أي�شاً(، قاد بوتني �لهجوم �لرو�شي �ملعاك�ض �شد جورجيا، عقب هجوم 
�جل��ي�����ض �جل���ورج���ي ع��ل��ى ق���و�ت ح��ف��ظ �ل�����ش��الم �ل��رو���ش��ي��ة يف �أو�شيتيا 
فيكتور  �لأوك���ر�ين  �لرئي�ض  خلع  على  ورد�ً   ،2014 وع��ام  �جلنوبية. 
يانوكوفيت�ض �ملو�يل ملو�شكو، ن�شر بوتني �جلي�ض �لرو�شي لل�شيطرة على 

�لقرم وتقدمي م�شاعدة ع�شكرية لالنف�شاليني يف منطقة دونبا�ض.
رو�شية لدعم  �أر�شل قو�ت  �لعامل عندما  بوتني  فاجاأ   ،2015 ويف عام 
�لقدمي  و�حلليف  حما�شر�ً  ك��ان  �ل��ذي  �لأ���ش��د  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�ض 

ملو�شكو.
ويف مثال حديث هذه �ل�شنة، عمد بوتني مع حلفائه يف معاهدة منظمة 
�إىل   - وبيالرو�شيا  �لو�شطى  �آ�شيا  يف  دول  فيها  مب��ا  �جلماعي،  �لأم���ن 

مما يعني �أنه بدًل من �لردود �لتقليدية وعدمية �لفائدة، ت�شتعد رو�شيا 
لطيف و��شع من �لإجر�ء�ت �لتي ت�شتهدف �لقت�شاد�ت و�لبنى �لتحتية 

�لغربية و�أفر�د�ً يعتقد �أنهم متورطون يف ن�شاطات عد�ئية �شد رو�شيا.

ع�صوية الأطل�صي
�أوكر�نيا ول  �لع��رت�ف يف نهاية �ملطاف باأن ل  و�شيكون منا�شباً متاماً 
�ملو�شوعية،  �ملعاير  حيث  من  �لأطل�شي  لع�شوية  جاهزتان  جورجيا 
و�أنه �شي�شتغرقهما �شنو�ت قبل �أن يوقعا �لإن�شمام �إىل �حللف. ول �شيء 

مينع �ل�شعي �إىل �شيغة ديبلوما�شية ت�شع هذه �حلقيقة يف وثيقة ما.
و�شيكون �لرد �لرو�شي �أول �لمر فاتر�ً. لكنه �إذ� �أظهر �لغرب قوة وخّر 
مو�شكو بني �لت�شوية �أو ل �شيء، فاإن بوتني على �لأرجح �شياأخذ �لأمر يف 
�لإعتبار. وكحد �أدنى كما تاأمل �لوليات �ملتحدة، فاإنه �شيكون م�شتعد�ً 

خلف�ض �لت�شعيد ومنح فر�شة للديبلوما�شية.
ويح�ض �لكاتب على �لتفكر يف �مل�شاألة عو�ض �إطالق م�شار خطر من 

�لت�شعيد ميكن �أن يوؤدي �إىل نز�ع مفتوح مع قوة نووية رئي�شية.

•• كييف-وكاالت

ر�أى �لكاتب دمييرتي ك. �شيمز �أن قلق �لغرب من غزو �شامل لأوكر�نيا، 
لي�ض يف حمله، و�إمنا مبني على قر�ءة خطاأ لتفكر رو�شيا و�أولوياتها 

وو�شع �لعمليات.
وقال �إن �لفرت��ض باأن مو�شكو �شتتحرك بهجوم �شامل باأرتال دباباتها 
�مل�شادة  جافلني  �شو�ريخ  من  �لقوية  �أوك��ر�ن��ي��ا  دف��اع��ات  نحو  مبا�شرة 
�أف�شل  �ل�شهر، هو يف  ه��ذ�  �شيحدث قريباً، ورمب��ا  ذل��ك  وب��اأن  ل��ل��دروع، 

�لأحو�ل �أمر م�شكوك فيه.

�صجّل بوتني
ويذكر �لكاتب باأن �شجل �لرئي�ض �لرو�شي فالدمير بوتني يف ��شتخد�م 
�لقوة �لع�شكرية، ي�شر �إىل �أنه يف �لعادة يتحرك رد�ً على بع�ض �لأعمال 
�لعنيفة من خ�شوم رو�شيا، بدًل من �ملبادرة �إىل عمل ع�شكري بنف�شه. 
وهو �كت�شب �ل�شرعية �أول �لأمر يف مو�شكو عام 1999 ب�شفته رئي�ض 

�إر�شال كتيبة �شغرة من قو�ت حفظ �ل�شالم �إىل كاز�خ�شتان، رد�ً على ما 
و�شفه �لرئي�ض �لكاز�خي قا�شم-جومارت توكاييف، بالتمرد �ملتطرف.

ل مربر كافيًا لعملية ع�صكرية
�شوؤونها �خلارجية،  و�إد�رة  �أوكر�نيا  �ل�شيا�شي يف  �لتطور  ُيعترب  و�ليوم، 
مثرين للقلق لدى �لقيادة �لرو�شية، لكن ما من دليل على وجود مربر 

كاف، ل�شن عملية ع�شكرية رو�شية و��شعة.
عما  كثر�ً  يختلف  لكن  وحقيقي،  ج��دي  رو�شيا  من  �لقادم  �خلطر  �إن 
يفرت�ض �لتفكر �لتقليدي �لعادي. وعو�ض عن قيام رو�شيا ب�شن غزو 
�شامل من دون �شبب حمدد، فاإنها على �لأرجح �شتلتزم �ل�شرب-و�لنتظار 
فاإنها  نف�شه،  �لوقت  ويف  ��شتفز�ز�ً.  يعترب  ما  �أوكر�نيا  ي�شدر عن  حتى 
ت�شتعد للرد على “�لعقوبات �لقا�شية” للغرب على �أنها معادل للحرب- 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.. لي�س و�سيكًا

•• عوا�صم-وكاالت

فالدمير  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�ض  ح��ذر 
ب��وت��ن �ل����دول �لأوروب����ي����ة م��ن �أنها 
�إذ�  ع�شكري  ���ش��ر�ع  �إىل  “�شتنجر 
�لناتو”،  �إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا  �ن�����ش��م��ت 
ب��ع��د �ج��ت��م��اع��ه م��ع �لرئي�ض  وذل���ك 

�لفرن�شي �إميانويل ماكرون.
وق�����ال ف���الدمي���ر ب���وت���ن �إن�����ه “لن 
�لأزمة  يف  منت�شرون  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
مع  ل��ق��ائ��ه  ب��ع��د  وذل����ك  �حلالية”، 
�لكرملني،  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي  ن���ظ���ره 
باأنها  و���ش��ف��ه��ا  �ل���ت���ي  ل��ل��م��ح��ادث��ات 

“مفيدة ومو�شوعية وعملية«.
و����ش���اف���ر �إمي���ان���وي���ل م����اك����رون �إىل 
و�شط  حم���ادث���ات،  لإج����ر�ء  مو�شكو 
خم���������اوف م������ن �ن�����������دلع ح�������رب يف 
رو�شيا  غ�����زت  ح�����ال  يف  �مل���ن���ط���ق���ة، 
��شتمر�رها يف �حل�شد  �أوكر�نيا، مع 

�لع�شكري على �حلدود.
بعد  م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
�مل��ح��ادث��ات، ق��ال بوتن �إن ع��دد� من 
�أفكار ماكرون �ملتعلقة بالأمن كانت 
و�أن �لثنني �شيتحدثان  “و�قعية”، 
ي�شافر  �أن  مب���ج���رد  �أخ�������رى  م�����رة 
�لقيادة  للقاء  كييف  �إىل  م��اك��رون 

�لأوكر�نية.
�أف���ك���اره  م���ن  ع����دد  “هناك  وق������ال: 
�ل��ت��ي رمب���ا ل تز�ل  وم��ق��رتح��ات��ه، 
�أعتقد  لكن  عنها،  للحديث  مبكرة 
�أنه من �ملمكن متاما �أن ن�شع �أ�شا�شا 

خلطو�تنا �مل�شرتكة �لإ�شافية«.

بعد  �أن����ه  ع��ل��ى  “�تفقنا  و�أ�����ش����اف: 
�لأوكر�نية،  �لعا�شمة  �إىل  رحلته 
�شنت�شل ببع�شنا �لبع�ض مرة �أخرى 

ونتبادل �لآر�ء ب�شاأن هذ� �لأمر«.
“�شتبذل  رو�شيا  �أن  على  �شدد  كما 
ق�������ش���ارى ج��ه��ده��ا لإي����ج����اد حلول 

و�شط تنا�شب �جلميع«.
بوتن  ق������ال  �مل�����ح�����ادث�����ات،  وخ�������الل 
ملاكرون: “�أدرك �أننا نت�شارك �لقلق 
ب�شاأن ما يجري يف �أوروبا يف �ملجال 
ق��ال ماكرون  �لأم��ن��ي«. من جانبه، 
على  �شيح�شل  �أنه  من  “متاأكد  �إنه 
بع�ض �لنتائج، حتى لو مل يكن من 

�ل�شهل تاأمينها«.
ودعا ماكرون خالل للمحادثات �إىل 
“�حلو�ر  م�شيفا:  �لت�شعيد،  وق��ف 
�شروري لأن هذ� هو �ل�شيء �لوحيد 
نظري،  وجهة  من  �شي�شاعد،  �ل��ذي 
يف بناء �شياق لالأمن و�ل�شتقر�ر يف 

�لقارة �لأوروبية«.
بوتن،  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وو�����ش����ف 
باأنها  �ل��زي��ارة  بي�شكوف،  دم��ي��رتي 
�شعى  ل���ك���ن���ه  للغاية”،  “مهمة 
�إن  ق��ائ��ال  �ل��ت��وق��ع��ات،  تخفيف  �إىل 
ل  ب��ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة  م��ع��ق��د  “�لو�شع 

بعد  حا�شمة  �نفر�جة  توقع  ميكن 
�جتماع و�حد فقط يف غ�شون ذلك، 
�لأمركية  �ل���دف���اع  وز�رة  ح����ذرت 
�أن رو�شيا تو��شل  )�لبنتاغون( من 
على  “كبرة”  ق��������و�ت  �إ�����ش����اف����ة 
ط����ول �حل�����دود �لأوك����ر�ن����ي����ة، حيث 
ق���ال م��ت��ح��دث �إن����ه “مع م����رور كل 
�مل��زي��د من  ب��وت��ن نف�شه  ي���وم، مينح 

�خليار�ت �لع�شكرية«.
�لأمريكي جو  �لرئي�ض  ب��دوره، قال 
)نورد  �لغاز  �أنابيب  خط  �إن  بايدن 
غزت  �إذ�  ���ش��ي��ت��وق��ف   )2 ����ش���رتمي 
�لوحدة  �أوكر�نيا و�شدد على  رو�شيا 
�ل��ذي يحت�شد  �ل��وق��ت  �أملانيا يف  م��ع 
فيه �لغرب لتجنب حرب يف �أوروبا.

ويف موؤمتر �شحفي بالبيت �لأبي�ض 
مع �مل�شت�شار �لأملاين �جلديد �أولف 
�شولت�ض، قال بايدن �إن عبور �لقو�ت 
�إىل  �شيوؤدي  �أوكر�نيا  �إىل  �لرو�شية 

�إغالق �خلط.
وبايدن معار�ض قدمي مل�شروع خط 
�لأن��اب��ي��ب �ل���ذي ب���د�أت رو���ش��ي��ا مده 

قبل ع�شر �شنو�ت �إىل �أملانيا.
رو�شيا،  غ��زت  “�إذ�  ب��اي��دن  و�أ���ش��اف 
وي���ع���ن���ي ه�����ذ� ع���ب���ور �ل����دب����اب����ات �أو 

�ل�����ق�����و�ت... ح�����دود �أوك���ر�ن���ي���ا مرة 
هناك...  يكون  لن  فعندئذ  �أخ��رى، 

نورد �شرتمي 2. �شنكتب نهايته«.
تنفيذ  كيفية  ع��ن  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
ذل������ك يف ظ�����ل خ�������ش���وع �مل�������ش���روع 
ل�شيطرة �أملانيا، قال بايدن “�أعدكم، 
�شنكون قادرين على �لقيام بذلك«.

وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ���ش��ول��ت�����ض �إن 
و�أمل��ان��ي��ا تتبعان  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
ورو�شيا  �أوكر�نيا  نف�شه جتاه  �لنهج 
ب�شكل  ي��وؤك��د  مل  لكنه  و�ل��ع��ق��وب��ات، 
بنورد  م��ب��ا���ش��ر �خل���ط���ط �خل��ا���ش��ة 
�لأنابيب  خ��ط  يذكر  �أو   2 �شرتمي 
ع��ل��ن��ا ب��ال���ش��م خ���الل زي���ارت���ه �لتي 

��شتمرت يوما كامال.
�لوليات  �إذ� كان موقف  و�أ�شبح ما 
ب�شاأن  م��ت��ط��اب��ق��ا  و�أمل���ان���ي���ا  �مل��ت��ح��دة 
�مل�������ش���روع �ل�����ذي ت��ب��ل��غ ك��ل��ف��ت��ه 11 
لأن  ح��ا���ش��م��ا،  ����ش���وؤ�ل  دولر  م��ل��ي��ار 
�لبلدين يقود�ن �أع�شاء حلف �شمال 
�لرئي�ض  م���و�ج���ه���ة  يف  �لأط���ل�������ش���ي 

�لرو�شي فالدمير بوتني.
 100 زه��������اء  رو�����ش����ي����ا  وح���������ش����دت 
�أل����ف ج��ن��دي ب��ال��ق��رب م��ن �حل���دود 
�أنها  �لأوك���ر�ن���ي���ة. وت��ن��ف��ي م��و���ش��ك��و 

م�شوؤولون  وي��ق��ول  للغزو.  تخطط 
�إن �ل��ه��ج��وم ق��د يقع يف  �أم��ري��ك��ي��ون 

غ�شون �أيام �أو �أ�شابيع.
ويف حديثه لل�شحفيني يف �لعا�شمة 
�شولت�ض،  قال  و��شنطن،  �لأمريكية 
�لذي يتعر�ض لنتقاد�ت من �لد�خل 
و�خلارج ب�شبب ما ُتعترب قيادة غر 
�شتدفع  رو���ش��ي��ا  �إن  ل��الأزم��ة،  كافية 
يف  �أوك��ر�ن��ي��ا،  غ��زت  �إذ�  باهظا  ثمنا 
وق���ت �أع���ل���ن ف��ي��ه وزي����ر دف���اع���ه عن 
 350 �إىل  خطط لإر�شال ما ي�شل 

جنديا �إ�شافيا �إىل ليتو�نيا.
و�أ�شاف �شولت�ض باللغة �لإجنليزية 
معا.  �شنعمل  متحدين.  “�شنكون 

و�شنتخذ كل �خلطو�ت �لالزمة«.
�لأنابيب  خ��ط  ي��ب��د�أ  �أن  قبل  وحتى 
�أمل��ان��ي��ا ت�شتخدم  �ل��غ��از، ك��ان��ت  ���ش��خ 
ن�شف  ل��ت��غ��ط��ي��ة  �ل����رو�����ش����ي  �ل����غ����از 
على  �ملو�فقة  و�أج��ل��ت  �حتياجاتها. 
�أن��اب��ي��ب ن��ورد �شرتمي 2 حتى  خ��ط 
�ل��ن�����ش��ف �ل��ث��اين م��ن ع���ام 2022 
�إلغاء  ل��ك��ن��ه��ا رف�����ش��ت  ع��ل��ى �لأق�����ل، 

�مل�شروع �شبه �ملكتمل.
ومن �ملقرر �أن يزور �لزعيم �لأملاين 
�لأ�شبوع  ورو�شيا  �أوكر�نيا  من  كال 
�مل��ق��ب��ل، يف �أع��ق��اب �ج��ت��م��اع��ات��ه هذ� 
وم�شوؤولني  ب���اي���دن  م���ع  �لأ����ش���ب���وع 
م���ن �لحت������اد �لأوروب���������ي وروؤ�����ش����اء 
�شعبية  و�نخف�شت  �لبلطيق.  دول 
�شولت�ض 17 يف �ملئة خالل �لأ�شابيع 
ت�شاعد  ظ���ل  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

�لتوتر مع مو�شكو.

بايدن يتعهد بوقف »نورد �صرتمي 2« اإذا غزت رو�صيا اأوكرانيا 

�سراع ع�سكري يهدد اأوروبا.. »حتذير خطري« من بوتن للجميع

•• كييف-اأ ف ب

�إميانويل  �لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����ض  ي���زور 
ماكرون كييف حيث �شيلتقي نظره 
بعدما  زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي  ف����ول����ودمي����ر 
لنزع  �ق��رت�ح��ات��ه  مو�شكو  يف  ع��ر���ض 
باأوكر�نيا  �مل��رت��ب��ط��ة  �لأزم������ة  ف��ت��ي��ل 
�أن���ه���ا م�شتعدة  رو���ش��ي��ا  �أع��ل��ن��ت  ف��ي��م��ا 
“لت�شويات«. وتخ�شى �لدول �لغربية 
ح�����ش��ول غ���زو لأوك���ر�ن���ي���ا م���ع ح�شد 
�ل��رو���ض عند  �آلف �جل��ن��ود  ع�����ش��ر�ت 
ماكرون  يلتقي  ذل��ك  بعد  ح��دوده��ا. 
يف ب��رل��ني �مل�����ش��ت�����ش��ار �لأمل�����اين �ولف 
و��شنطن  م��ن  للتو  �ل��ع��ائ��د  �شولت�ض 
دبلوما�شية  ج��ه��ود  �شل�شلة  �إط����ار  يف 
�أوروب��ي��ة خ��الل �لأ���ش��ب��وع��ني �لر�هن 
�لفرن�شية  �لرئا�شة  و�أف���ادت  و�ملقبل. 
�لتز�م  ت�شمل  ماكرون  �ق��رت�ح��ات  �أن 
عدم �تخاذ مبادر�ت ع�شكرية جديدة 
من �جلانبني ومبا�شرة حو�ر يتناول 
خ�شو�شا �لنت�شار �لع�شكري �لرو�شي 
وم��ف��او���ش��ات ���ش��الم ح���ول �ل���ن���ز�ع يف 

�أوكر�نيا وبد�ية حو�ر ��شرت�تيجي.
�إثر  �لثنني  �لرو�شي  �لرئي�ض  وق��ال 

�أولف �شولت�ض بدوره بوتني  �لأملاين 
�شباط-فرب�ير   15 يف  م��و���ش��ك��و  يف 
بعد حمطة له يف كييف �أي�شا. وحذر 
رو�شيا  و�لأوروب�����ي�����ون  �لأم���رك���ي���ون 
هاجمت  �إذ�  وخيمة جد�  عو�قب  من 
�أوك��ر�ن��ي��ا جم��دد� م��ع �إق���ر�ر عقوبات 
�شولت�ض  �أولف  و�أك��������د  م�����دم�����رة. 
�أن  �لث��ن��ني  و��شنطن  زي��ارت��ه  خ��الل 
“متحدتان  و�أملانيا  �ملتحدة  �لوليات 
�لتي  �لعقوبات  ب�شاأن  ب�شكل مطلق” 
�إذ�  ع��ل��ى رو���ش��ي��ا  ت��ف��ر���ض  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 
�لبلد�ن  و�شيتخذ  �أوك��ر�ن��ي��ا  هاجمت 
�لرئي�ض  و�أك��د  نف�شها«.  “�لإجر�ء�ت 
�شيعني  رو�شيا  هجوما  �أن  �لأمركي 
�لرو�شي  �لغاز  �أنابيب  خط  “نهاية” 
�لأملاين �ل�شرت�تيجي “نورد �شرتمي 

2” �لذي يثر جدل.
و�أملانيا  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  وك���ان���ت   
تعزيز�ت  �أر���ش��ل��ت  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
و�أك��������دت  �وروب������������ا.  �إىل  ع�������ش���ك���ري���ة 
�أن �لنت�شار  �ل�شتخبار�ت �لأمركية 
ل�شن  �ل�شروري  �لرو�شي  �لع�شكري 
هجوم كبر على �أوكر�نيا بات جاهز� 
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�أك��ر م��ن خم�ض  ��شتمرت  حم��ادث��ات 
من  “بع�شا  �إن  م��اك��رون  م��ع  �شاعات 
“قد ت�شكل  نظره �لفرن�شي  �أفكار” 
م�شرتك”  ت���ق���دم  لإح��������ر�ز  �أ����ش���ا����ش���ا 
بعد  ماكرون  �إىل  جمدد�  و�شيتحدث 
زي���ارت���ه ل��ك��ي��ي��ف. وق����ال م���اك���رون �إن 
��شتعد�ده  يل  “�أّكد  ب��وت��ني  �لرئي�ض 

�ملنطق ورغبته يف حفظ  �ل��ت��ز�م ه��ذ� 
�أوكر�نيا«.  �أر��شي  ووحدة  �ل�شتقر�ر 
وقال بوتني “يف ما يتعلق بنا، �شنبذل 
�أق�شى جهودنا للتو�شل �ىل ت�شويات 
تالئم �جلميع”، م�شيفا �أنه ونظره 
�ل��ف��رن�����ش��ي ل ي��رغ��ب��ان يف ح���رب بني 
رو���ش��ي��ا وح��ل��ف ���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي لن 

“منت�شر�«.  ط��رف  �أي  منها  ي��خ��رج 
م�شاريعه  �إىل  ي���ت���ط���رق  مل  ل���ك���ن���ه 
�لرو�ض  �جلنود  �آلف  ع�شر�ت  ب�شاأن 
�مل��ن��ت�����ش��ري��ن ع��ن��د ح�����دود �أوك���ر�ن���ي���ا. 
�لدول  برف�ض  ب��وت��ني جم���دد�  ون���دد 
وقف  �شرطه  على  �مل��و�ف��ق��ة  �لغربية 
�شرقا  �لأطل�شي  �شمال  حلف  تو�شع 

�لع�شكرية  ومن�شاآته  جنوده  و�شحب 
م����ن �أوروب���������ا �ل�������ش���رق���ي���ة، ن���اف���ي���ا �أن 
�أوك��ر�ن��ي��ا. وحمل جمدد�  ه��دد  يكون 
�مل�شدود  �لطريق  م�شوؤولية  �أوكر�نيا 
�لتي تو�شلت �إليها حمادثات �ل�شالم 
و�لنف�شاليني  كييف  ب��ني  �ل��ن��ز�ع  يف 

�ملو�لني لرو�شيا يف �شرق �لبالد.
�لأوكر�ين  �لرئي�ض  على  بوتني  ورّد 
�شالم  خطة  بنود  بع�ض  �نتقد  �ل��ذي 
 2015 �ل��ع��ام  ب�شاأنها  �لتفاو�ض  مت 
ع���رب و�شاطة  ك��ي��ي��ف وم��و���ش��ك��و  ب���ني 
�أعجبك  “�إن  قائال  فرن�شية-�أملانية، 
�لأمر �أو مل يعجبك عليك �أن تتحّمل، 
م�شتحبة  غر  عبارة  يف  جميل”،  يا 
باللغة �لرو�شية حتمل �إيحاء�ت عنف 
جزيرة  �شبه  رو�شيا  و�شّمت  جن�شي. 
�شيطرت  �أن  بعد  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �ل��ق��رم 
تلك  وم���ن���ذ   .2014 �ل���ع���ام  ع��ل��ي��ه��ا 
�ل�شنة، يتو�جه �نف�شاليون مدعومون 
�لأوك����ر�ين  �جلي�ض  م��ع  مو�شكو  م��ن 
�أول  يف �شرق �ل��ب��الد. وك��ان م��اك��رون 
رئي�ض لدولة غربية يلتقي فالدمير 
كانون  �لتوتر يف  ت�شاعد  منذ  بوتني 
�مل�شت�شار  ويلتقي  �لأول-دي�����ش��م��رب. 

ب�سبب الإرهاب.. 230 مليون دولر 
غرامة على �سالح اجلو الأمريكي

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أمر قا�ٍض فدر�يل يف �لوليات �ملتحدة �شالح �جلو �لأمريكي بدفع �أكر من 
230 مليون دولر كتعوي�شات للناجني و�أقارب �شحايا حادث �إطالق نار 

يف تك�شا�ض �لعام 2017 لعدم �لإبالغ عن �ل�شجل �جلنائي ملنفذ �لهجوم.
وقتل 26 �شخ�شا و�أ�شيب 22 �آخرون عندما فتح ديفني باتريك كيلي �لنار 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين  تك�شا�ض يف  �شربينغز يف  �شاذرلند  كني�شة يف  على 

2017، يف �أ�شو�أ حادث �إطالق نار يف تاريخ �لولية.
وك��ان لكيلي، وه��و جم��رم م��د�ن، �شو�بق عنف منزيل ويعاين م�شكالت يف 
�لنار على  �أطلق  �ملاأ�شاة، بعدما  بعد  �لعقلية. وقد عر عليه ميتا  �ل�شحة 
نف�شه. و�أقامت عائالت �ل�شحايا و�لناجني دعوى ق�شائية على �حلكومة 
�لأمركية قائلة �إنه كان باإمكانها منع مطلق �لنار من حيازة �أ�شلحة نارية 

ب�شكل قانوين.
وجاء يف �حلكم وجدت �ملحكمة �أن �حلكومة ف�شلت يف ممار�شة حذر معقول 
و�أن �حلكومة  كيلي  ب�شو�بق  �لفدر�يل  �لتحقيقات  �بالغ مكتب  من خالل 

م�شوؤولة بن�شبة 60 يف �ملئة عن �لأذى �لالحق مبقدمي �لدعوى.
ول ي�شمح عموما للمجرمني �ملد�نني بحيازة �أ�شلحة نارية، ويتوجب على 
�لبائعني �ملرخ�شني �لتحقق من قو�عد �لبيانات �لوطنية قبل �إمتام عملية 
تر�خيا  �لأك���ر  م��ن  ه��ي  تك�شا�ض  يف  بالأ�شلحة  �ملتعلقة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لبيع. 
���ش��الح �جلو  لأن  م��ن �خللفية  �لتحقق  ن��ظ��ام  م��ن  كيلي  �ل��ب��الد. وجن��ا  يف 
�ملنزيل قبل خم�ض  بالعنف  �إد�نَتيه  �لذي خدم فيه مل يبلغ عن  �لأمريكي 

�شنو�ت من ذلك.
�إن هذ� �جلهاز  �آن �شتيفانيك  �لناطقة با�شم �شالح �جلو �لأمريكي  وقالت 

يعتزم ��شتئناف �حلكم، بح�شب �شحيفة “نيويورك تاميز«.

بعد رو�سيا.. ماكرون يف اأوكرانيا يف حماولة لنزع فتيل الأزمة 

ماذا يعني رفع بع�س العقوبات الأمريكية عن اإيران؟
•• القد�س-وكاالت

ر�أى �لكاتب يوناه جرميي بوب يف �شحيفة “جروز�ليم بو�شت” 
�لإ�شر�ئيلية �أن �لإد�رة �لأمريكية �أعلنت �أخبار�ً �شادمة يف عطلة 
نهاية �لأ�شبوع، من خالل رفع بع�ض �لعقوبات عن �إير�ن �لتي ل 
تز�ل ترف�ض، حتى �لآن، �لعودة �إىل �لتز�م �لإتفاق �لنووي لعام 
�ل�شاملة  �لعمل  �إ�شر�ئيل كما معار�شو خطة  و�شارعت   .2015
�مل�شرتكة �إىل �عتبار ذلك، �إ�شارة �شيئة على ظهور �تفاق �شعيف. 
لكن �إىل �أي مدى من �ل�شوء �شيكون؟ و�شرح �لكاتب دللت �لقر�ر 
“عالمة و��شحة على �أن �لوليات �ملتحدة  �إنه  �لأمريكي، قائاًل 
-�شباط،  ف��رب�ي��ر  منت�شف  بحلول  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل  حت���اول 
تقريرها  �ل���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  �شت�شدر  ع��ن��دم��ا 
�لتايل، �أو بحلول 7 مار�ض -�آذ�ر عندما �شيجتمع حكام �لوكالة 
�لذرية. وهاتان فر�شتان تتاحان فقط كل ثالثة �أ�شهر، من �أجل 

وبب�شاطة،  �لإ�شالمية«.  على �جلمهورية  �إ�شايف  ممار�شة �شغط 
�آي��ات �هلل على �لعودة  �لر�فعة �لتي متلكها و��شنطن حلمل  فاإن 
�إىل �لتز�م بنود �لتفاق �لنووي، هي �لعقوبات �ملوجودة. و�إذ� ما 
�شرعت �لوليات �ملتحدة يف رفع �لعقوبات من دون �أن تقدم �إير�ن 
�لإ�شالمية  �جلمهورية  على  يتعني  فلماذ�  �ملقابل،  يف  �شيء  �أي 
�أخرى  �إ�شار�ت  مع  هذ�  ويتما�شى  للم�شاومة؟  �ل�شتعد�د  �إظهار 
�شدرت موؤخر�ً، مثل �لنق�شام د�خل فريق �لتفاو�ض �لأمريكي، 
حيث ��شتقال ثالثة من �أع�شائه لأنهم يعتقدون �أن �ملقاربة �لتي 
تعمتدها �إد�رة �لرئي�ض جو بايدن، مرنة �أكر من �لالزم ومتيل 

نحو طهر�ن.
ومنذ �أ�شبوع، �أ�شارت ت�شريبات ل�شحيفة “وول �شرتيت جورنال” 
�لذين  �ل��ث��الث��ة  �ل��ت��ف��او���ض  ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  �أن  �إىل  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
��شتقالو�، كانو� م�شتاوؤون من �لعودة �إىل �لإتفاق �لنووي، �لذي 
�لتخ�شيب  عتبة  لتجاوز  فقط  �أ�شهر  �شتة  �أم��ام  �إي���ر�ن  �شيرتك 

�لنووي بينما كان يلزمها يف �لتفاق �لأ�شلي مدة �شنة كي ت�شل 
�لعقوبات  م��ن  �لإع��ف��اء  �أن  �إىل  �لكاتب  ولفت  �لعتبة.  ه��ذه  �إىل 
�ملاء  لتحويل  �آر�ك  مفاعل  ت�شمل  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً 
رفع  ي�شاعد  ول  لالأبحاث.  �ملخ�ش�ض  طهر�ن  ومفاعل  �لثقيل، 
هذه �لعقوبات �لقت�شاد �لإير�ين مقد�ر ذرة. كما �أنه ل ي�شاهم 
�لإط���الق. وكانت كل  �لإي���ر�ين على  �ل��ن��ووي  يف تقدم �لربنامج 
وهي  �مل�����ش��رتك��ة،  �ل�شاملة  �لعمل  خطة  م��ن  ج���زء�ً  �ل��ب��ن��ود  ه��ذه 
�إي��ر�ن على �متالك برنامج نووي  �إج��ر�ء�ت للحفاظ على قدرة 
�شلمي، ومنعه من �لتحول �إىل �خليار�ت �لع�شكرية. وكانت �إد�رة 
فر�ض  ق��ر�ر  �تخذت  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�ض 
ع��دة من  �أ�شهر  قبل  �أي   ،2020 -�أي���ار  مايو  �لعقوبات يف  ه��ذه 
لكن   .2020 �لثاين  نوفمرب-ت�شرين  يف  �لرئا�شية  �لنتخابات 
���ش��وى توفر  �أي ه��دف  �أم���ر�ً غ��ري��ب��اً. فهو ل ي��خ��دم  رفعها ك��ان 

خمرج لإير�ن للعودة �إىل �لتفاق �لنووي �إذ� ما رغبت.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• األي�س اإكمان

    عادت تايو�ن �إىل �شد�رة �مل�شهد �لدويل منذ عام 
�إد�رتها لأزمة كوفيد-19  2020. وتتم مر�قبة 
بعناية، وكذلك ردود �أفعالها على �ل�شني يف عهد 
�لتايو�نية  �ل�شلطات  �أ�شارت  وقد  بينغ.  جني  �شي 
�شر�حًة �إىل “خطر ن�شوب حرب” من �لآن وحتى 
�لعديد  يف  �ل��دف��اع  وز�ر�ت  و�شرعت   .2025 ع��ام 
من �لدول �لأوروبية يف توقع �شيناريوهات �حلرب، 
ك���اإج���ر�ء وق���ائ���ي، ع��ل��ى �أ���ش��ا���ض ت�����ش��ع��ي��د حمتمل 
للتوتر�ت يف �مل�شيق. وجتري مناق�شات مماثلة يف 

و��شنطن �أو طوكيو.
   ومن بني �ل�شيناريوهات �ملتخيلة، هجوم �شيني 
حم���دود ع��ل��ى �لأر�����ش���ي �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة -ع��ل��ى �شبيل 
�ملثال ��شتيالء بكني على جزر بر�تا�ض. وهو خيار 
ُنوق�ض د�خلًيا يف �ل�شني، ولكنه غر مطروح �لن، 
وفق ما ذكره ت�شني مينغ تونغ، �ملدير �لعام ملكتب 

�لأمن �لقومي �لتايو�ين.
�شياق  م�شروعة، يف  �ملناق�شات  ه��ذه  كانت  ولئن     
تكاثر �لخ���رت�ق���ات �جل��وي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة م��ن قبل 
ينبغي  ف��ال  �مل�شيق،  يف  �ل�شعبي  �لتحرير  جي�ض 
�أن ُتن�شينا باأّن لل�شني �أدو�ت �أخرى غر ع�شكرية 
لتعزيز م�شاحلها: �لقت�شادية �أوًل وقبل كل �شيء 
�ل�شينية  �ل�شوق  تقدمي  يف  �لرغبة  ��شتمر�ر  -مع 
وتكنولوجًيا  ت���اي���و�ن؛  لنمو  ���ش��روري��ة  �أن��ه��ا  ع��ل��ى 
ا – �ىل جانب قدر�ت �لهجمات �لإلكرتونية،  �أي�شً
�جلزيرة  تهدد  �لتي  �لت�شليل،  حمالت  و�إط���الق 
�لتي  �لفرتة  يف  تتفاقم  �أن  �ملتوقع  ومن  بانتظام، 
ت�����ش��ب��ق �لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة لعام 

.2024

ت�صليم املطلوبني باجلملة
   لكن، باإمكان بكني لعب ورقة �أخرى يف �ل�شنو�ت 
�ملقبلة، غالًبا ما يتم �لتقليل من �شاأنها، من خالل 
�عتماد  حتويل  �ل�شعب  م��ن  ق��ان��وين.  هجوم  �شن 
و�ل�شارم  �ل�شريع  وتنفيذه  �لقومي  �لأم��ن  قانون 
نظًر�  ت��اي��و�ن  �إىل   ،2020 �شيف  كونغ  هونغ  يف 
لخ���ت���الف و���ش��ع �مل��ن��ط��ق��ت��ني. وم���ع ذل����ك، ميكن 
لتعزيز  �لقانون بطرق خمتلفة  ��شتخد�م  لل�شني 
م�شاحلها جتاه تايبيه. يف �لو�قع، ت�شتخدم بكني 
عدة  ت�شليم  مت   :2016 ع��ام  منذ  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ� 
مئات من �لتايو�نيني �مل�شتبه يف �رتكابهم عمليات 
)�إ�شبانيا  �خل���ارج  يف  و�عتقالهم  هاتفية  �حتيال 
وكينيا وكمبوديا...( �إىل �أر��شي جمهورية �ل�شني 
�ل�شعبية، وتعترب �لعد�لة �ل�شينية نف�شها خمت�شة 

معار�شة  يف  ع��ل��ي��ه��م،  للحكم 
مبا�شرة للحكومة �لتايو�نية، 
�ل��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��اإع��ادت��ه��م �إىل 
ب��ك��ني �لقانون  ت�����ش��ت��خ��دم  �أن  �ل����وط����ن.    ومي��ك��ن 
بالإ�شافة  �مل�شتقبل.  يف  �أك��ر  ��شرت�تيجي  ب�شكل 
عام  �ملعتمد  �لنف�شال”  “مناه�شة  ق��ان��ون  �إىل 
قانونًيا  �إط�������اًر�  ل��ب��ك��ني  ي���وف���ر  و�ل�����ذي   ،2015
ل�شيا�شتها جتاه تايو�ن، ميكن لل�شلطات �ل�شينية 
�إىل  ت��ه��دف  ��شتهد�ًفا  �أك���ر  ت�شريعات  تعتمد  �أن 
�ل��ذي��ن تعتربهم  �ل��ت��اي��و�ن��ي��ني  م��ع��اق��ب��ة �لأف������ر�د 
ون�شطاء  )�ل�����ّش��ا���ش��ة،  “�نف�شاليني”  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�ل��خ...(. وقد �شبق و�شع  موؤيدون للدميقر�طية، 
ود�عميهم  “�لنف�شاليني”  ل�  �أوىل  �شود�ء  قائمة 
 ،2020 ع��ام  �ل�شيوعي  �لنظام  قبل  من  �ملاليني 
ومنذ �لعام �ملا�شي، يخ�شع �لعديد منهم لعقوبات 
�أو  �ملنظمات  مع  و�لتعاون  �ل�شني،  دخ��ول  )حظر 

�ملو�طنني �ل�شينيني(.

تايوان “منطقة اإدارية خا�صة”؟
ا �تخاذ �ملزيد من     كما بو�شع بكني �أن تقرر �أي�شً
�لإجر�ء�ت �لهجومية، م�شتخدمة �لقانون ك�شالح 
�أحادي  ق���ر�ر  ب��ات��خ��اذ  �مل��ث��ال  �شبيل  على  تكتيكي: 
�إد�رية  “منطقة  �أنها  على  تايو�ن  ي�شّنف  �جلانب 
خا�شة” )و�شع هونغ كونغ وماكاو، منذ 1997 
قانون  ف��ج��اأة  ت��ب��ن��ي  �أو  �ل���ت���و�يل(  ع��ل��ى  و1999 
“توحيد” �أكر دقة و�شر�مة من قانون مناه�شة 

�لنف�شال.
   وعلى نطاق �أو�شع، فاإن فكرة �لولية �لق�شائية 
تقدما.  �لتي حت��رز  �لإقليمية هي  �حل��دود  خ��ارج 
تعترب  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  م��ن  ج��زئ��ًي��ا  م�شتلهمة 
�خلارج  يف  �ل�شيني  �ل��ق��ان��ون  تطبيق  �أن  �ل�شني 
�شد  �أف�شل  ب�شكل  م�شاحلها  عن  للدفاع  م�شروع 
و��شنطن وحلفائها، ويجب �أن يتمدد دون �إحر�ج. 
38 من قانون �لأمن �لقومي، فاإن  ووفًقا للمادة 
�لأجانب �لذين يرتكبون �أفعاًل تنتهك هذ� �لن�ض 
عام،  ب�شكل  �ل�شينية  و�لأر��شي  كونغ  هونغ  خارج 
�عتقالهم  ومي��ك��ن  جنائياً،  م�شوؤولني  �شيكونون 
�لولية  مبد�أ  �إن  كونغ.  هونغ  �إىل  و�شولهم  عند 
مبد�أ من  �لإقليمية هو  �حل��دود  خ��ارج  �لق�شائية 
مبادئ �لقانون �لدويل �لعام يرتبط غالًبا باحلرب 
باأنه  تذّكرنا  كونغ  هونغ  حالة  لكن  �لقت�شادية، 
ميكن ��شتخد�مه لأغر��ض �شيا�شية بحتة. و�أكر 
ا يف  من �أي وقت م�شى، يف هونغ كونغ، ولكن �أي�شً
�لآ�شيوية،  �ملنطقة  خ��ارج  �أخ���رى  و�أم��اك��ن  ت��اي��و�ن 
يجب �أن يوؤخذ �ل�شالح �لقانوين يف �لعتبار ب�شكل 

كامل يف حتليل �لنز�عات �حلالية و�مل�شتقبلية.
ترجمة خرة �ل�شيباين

تايوان: ماذا لو انت�سرت بكني 
بف�سل ... هجوم قانوين؟

عاملة �شينولوجيا وحمللة م�شوؤولة عن �آ�شيا يف معهد �لحتاد �لأوروبي للدر��شات �لأمنية. 
وهي موؤلفة كتاب “�لأحمر �ل�شاطع -�ملثل �ل�شيوعي �ل�شيني” “فلماريون، 2021” 

-جائزة �وجوردوي وجائزة �لكتاب �جليو�شيا�شي. 
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باأنها  �أبلغت بولند�  �أنها  �أم�ض �لثالثاء  �أعلنت �ملفو�شية �لأوروبية    
�لأخ���رة، غر�مة  �شتتقا�شاها  �لتي  �لأوروب��ي��ة  �لأم���و�ل  �شتاأخذ من 
ُفر�شت عليها لعدم �حرت�مها قر�ر� ملحكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد 
�لأوروبي، يف �إجر�ء غر م�شبوق. و�أو�شح �لناطق بال�ض �وفاري �أن 
عن  �لناجمة  �لغر�مات  ه��ذه  على  �حل�شول  �إىل  �شتعمد  �ملفو�شية 

�لتاأخر يف �إغالق منجم للفحم “يف غ�شون ع�شرة �أيام عمل«.
 2021 �أيلول-�شبتمرب   20 ب��ني  م�شتحقة  �ل��غ��ر�م��ة  �أن  و�أ���ش��اف 
 15 2021 �أي ما يو�زي  و�لتا�شع ع�شر من ت�شرين �لأول-�كتوبر 
مليون يورو. و�متنع �لناطق حتديد �أي �أمو�ل �أوروبية �شُتح�شم منها 
هذه �لغر�مة. وهذه �لغر�مات م�شتحقة مع �أن و�ر�شو� وبر�غ وقعتا 
توروف  يف  �شخم  منجم  حول  �تفاقا  �شباط-فرب�ير  من  �لثالث  يف 

عند �حلدود �لت�شيكية �لأملانية ي�شع حد� للخالف بينهما.
متار�ض  �لتعوي�ض،  ه��ذ�  على  �حل�شول  خ��الل  “من  �لناطق  و�أك���د 
�ملفو�شية و�جبها �لقانوين باحل�شول على غر�مات مالية فر�شتها 
 ،2021 �أيار-مايو  �لعدل ورف�شت بولند� ت�شديدها. يف  حمكمة” 
�أمرت حمكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد �لأوروبي �حلكومة �لبولندية 
�مل�شتعجلة، باإغالق منجم توروف  �أمام قا�شي �لأمور  �إطار قر�ر  يف 
يف  �لق�شية.  جوهر  يف  ق��ر�ر  بانتظار  بالبيئة،  �مل�شر  تاأثره  ب�شبب 
�أيلول-�شبتمرب �أمرت �ملحكمة و�ر�شو بدفع غر�مة قدرها 500 �ألف 

يورو يف �ليوم �إىل حني �إغالق �ملنجم.

بر�جمها  وق��ف متويل  �إىل  �ل�شمالية  كوريا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دع��ت 
�لأولوية  و�إع��ط��اء  �لبالي�شتية  بال�شو�ريخ  �خلا�شة  وتلك  �لنووية 
لحتياجات �شعبها، بينما �ألقت رو�شيا و�ل�شني باللوم على �لعقوبات 
و�شلطت  �ملعزولة.  �لآ�شيوية  �لدولة  يف  �لإن�شاين  �لو�شع  تفاقم  يف 
�إطار  �ل���دويل يف  �ل��ع��ق��وب��ات يف جمل�ض �لأم���ن  �ل�����ش��وء على  رو���ش��ي��ا 
رئا�شتها للمجل�ض �ملوؤلف من 15 ع�شو� خالل فرب�ير �شباط. ومع 
ذلك، قال دبلوما�شيون �إن �شفر رو�شيا لدى �لأمم �ملتحدة فا�شيلي 

نيبينزيا مل ي�شتطع رئا�شة �لجتماع لإ�شابته بكوفيد-19.
ل��ي��ن��د� توما�ض  �مل��ت��ح��دة  ل���دى �لأمم  �ل�����ش��ف��رة �لم��ري��ك��ي��ة  وق��ال��ت 
�ل�شعبية  ك����وري����ا  ج���م���ه���وري���ة  “ندعو  �لث����ن����ني  ي�����وم  ج��ري��ن��ف��ي��ل��د 
م��ن خالل  �شعبها  ب��رف��اه��ي��ة  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �إظ���ه���ار  �إىل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�حرت�م حقوق �لإن�شان ووقف متويل برنامج �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل 
و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية غر �مل�شروعة و�إعطاء �لأولوية لحتياجات 
�شعبها- �لكوريني �ل�شماليني �ل�شعفاء«. وجمهورية كوريا �ل�شعبية 
�ل��ر���ش��م��ي. وه���ي تخ�شع  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ����ش��م  ه��و  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لنووية  بر�جمها  ب�شبب   2006 عام  منذ  �ملتحدة  �لأمم  لعقوبات 
�لثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  و�ل�شني  رو�شيا  و�أح��ي��ت  و�ل�شاروخية. 
�ملتحدة  �لأمم  ع��ق��وب��ات  لتخفيف   2019 يف  ب���د�أ  م�شعى  �مل��ا���ش��ي 
�لو�شع  لتح�شني  باأنها حماولة  فيما و�شفتاه  �ل�شمالية  كوريا  على 
�لإن�شاين. ومل جتد هذه �خلطوة دعما �أو م�شاركة تذكر بني �أع�شاء 

�ملجل�ض، لذلك مل تطرحها �ل�شني ورو�شيا للت�شويت.

 
 �أعلنت �إد�رة �ملحفوظات �لوطنية �لأمريكية ��شرتد�دها 15 �شندوقا 
من �ل�شجالت نقلت ب�شكل غر لئق من �لبيت �لأبي�ض �إىل منزل 
�حلب”  “ر�شائل  بينها  فلوريد�،  يف  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�ض 

�لتي تلقاها تر�مب من �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون.
وبح�شب �لقانون كان على تر�مب يف نهاية وليته ت�شليم هذه �لوثائق 
و�لتذكار�ت �لتي ت�شمنت �أي�شا مر��شالت للرئي�ض �لأمركي �ل�شابق 
�إد�رة �ملحفوظات، ولكن بدل من ذلك و�شلت �ىل  �أوباما �ىل  بار�ك 

منتجعه يف مار�لغو يف بامل بيت�ض.
و�ل�شجالت  �ملحفوظات  “�إد�رة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  ف��ري��رو  ديفيد  وق��ال 
�لوطنية” )نار�( يف �لوليات �ملتحدة لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إن �لإد�رة 
تالحق �أي �شجالت تعلم �أنها “�أزيلت ب�شكل غر لئق �أو مل يتم نقلها 
ب�شكل منا�شب �إىل ح�شابات ر�شمية«. و�أ�شاف “�إن حفظ �ل�شجالت �أو 
نقلها يف �لوقت �ملنا�شب �إىل �ملحفوظات �لوطنية مع �نتهاء �لولية 
ل ي�شك يحتاج �ىل مثابرة ويقظة. �ل�شجالت مهمة«. و�أفادت �إد�رة 
حتى  �لوثائق  هذه  على  حت�شل  مل  �أنها  بر�ض  لفر�ن�ض  �ملحفوظات 

منت�شف كانون �لثاين-يناير، �أي بتاأخر قر�بة �لعام.

عوا�صم

بروك�ضل

�ضول

وا�ضنطن

 تايوان ت�سيد باإبرام ثاين 
�سفقة اأ�سلحة مع وا�سنطن

•• تايبيه-اأ ف ب

و�فقت  �لتي  �لثالثاء  �أم�ض  �ملتحدة  للوليات  �شكرها  عن  ت��اي��و�ن  �أع��رب��ت 
لدعم  دولر  مليون   100 بقيمة  وخ��دم��ات  ع�شكرية  م��ع��د�ت  بيعها  على 
�أنظمتها للدفاع �جلوي و�ل�شاروخي، يف وقت تكثف فيه �ملقاتالت �ل�شينية 
توغالتها يف �ملجال �جلوي للجزيرة. وتعي�ض تايو�ن �لتي تتمتع بحكم ذ�تي 
حتت وطاأة تهديد م�شتمر من غزو �شيني، �ذ تطالب بكني بال�شيادة عليها 
وتعتربها جزء� من �أر��شيها وتعد بال�شتيالء عليها يوما ما حتى لو تطلب 
وترة  من  كبر  ب�شكل  بكني  و�شاعفت  �لع�شكرية.  �لقوة  ��شتخد�م  �لأم��ر 
فيما  �لأخ���رة،  �لأ�شهر  يف  �لتايو�ين  �جل��وي  �ملجال  يف  �جلوية  توغالتها 
2021 �رتفاعا هائال يف عدد �لخرت�قات.  �شهد �لربع �لأخر من �لعام 
و�لثالثاء �أعربت تايبيه عن “�متنانها” للوليات �ملتحدة �لتي و�فقت على 
100 مليون دولر �شت�شاعدها على �شيانة  بيعها معد�ت ع�شكرية بقيمة 
منظومة باتريوت للدفاع �جلوي �لتي متلكها. وقال �لناطق با�شم �لرئا�شة 
“هذه ثاين �شفقة �أ�شلحة لتايو�ن منذ  �لتايو�نية كز�فييه ت�شانغ يف بيان 
توىل �لرئي�ض جو بايدن من�شبه، و�ملرة �لأوىل هذ� �لعام«. و�أ�شاف “�إنها 

تعك�ض �ل�شر�كة �ملتينة بني تايو�ن و�لوليات �ملتحدة«.
�ل�شفقة  تدخل  �أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �ىل  �لتايو�نية  �ل��دف��اع  وز�رة  و�أ���ش��ارت 
حيز �لتنفيذ يف �آذ�ر-مار�ض �ملقبل. وبح�شب بيان �شادر عن وكالة �لتعاون 
�لأمني �لدفاعي �لأمركية، فاإن �ل�شفقة ت�شمل �لدعم �لهند�شي و�شيانة 

�أنظمة �لدفاع �جلوي و”�شمان �جلاهزية للعمليات �جلوية«.

بني الأمن والقت�ساد.. تفا�سيل لقاء ال�سي�سي ورئي�س جيبوتي

»ل جمال للمناورة«.. �سغط دويل لإمتام انتخابات لبنان مبوعدها

العقوبات الأمريكية على كوبا تكمل عقدها ال�ساد�س  •• هافانا-اأ ف ب

�شادف  �أم�ض �لثنني مرور 60 عاما 
�لأمريكي  �لقت�شادي  �حل�شار  على 
ب�شكل كبر  �أّث����ر  �ل����ذي  ك��وب��ا،  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ث����رو�ت �ل���دول���ة �ل�����ش��ي��وع��ي��ة يف 
ظل غياب �أي موؤ�شر�ت على �إمكانية 

رفعه.
�لثنائية  �لتجارة  ودخل �حلظر على 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����ض  ب���ه  �أم����ر  �ل����ذي 
�لثالث  يف  ك��ي��ن��ي��دي  ج����ون  �ل���ر�ح���ل 
حّيز   ،1962 ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر  م��ن 
ذلك  على  �أي���ام  �أرب��ع��ة  بعد  �لتطبيق 

�لتاريخ.
وك������ان �ل����ه����دف م���ن���ه، ب��ح�����ش��ب �أم����ر 
�لتهديد  خف�ض  �لتنفيذي،  كينيدي 

مل�شدر �لدخل �لأ�شا�شي: �ل�شياحة.
طو�بر  يف  �ل�شكان  ��شطفاف  وب��ات 
�لأ�شا�شيات  على  للح�شول  طويلة 
�أمر� معهود�، فيما �نخف�شت و�رد�ت 
تقّل�ض  خلفية  على  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�حتياطيات �حلكومة. وحتّمل هافانا 
�لعقوبات �مل�شوؤولية عن جميع �أزمات 
�جل���زي���رة. ورف���ع���ت �ل�����ش��ل��ط��ات على 
مدى �أ�شهر �شعار “�حل�شار فرو�ض 
ت�شم  ق��و�ف��ل  ���ش��ّرت  فيما  �أي�شا”، 
ونارية  ه��و�ئ��ي��ة  ودر�ج������ات  ���ش��ي��ار�ت 
بالعقوبات.  وت��ن��دد  �ل��ب��الد  ل��ت��ج��وب 
لكن معار�شني يرجعون �لأزمة �أي�شا 

يف �ملئة من �حتياجاتها �لغذ�ئية.
عام  قبل  �أطلق  نقدي  �إ���ش��الح  و�أدى 
�لكوبيني  على  �ل�شغوط  لتخفيف 
بلد  �لأج����ور يف  �رت��ف��اع كبر يف  �إىل 
�لقطاع  م��وظ��ف��ي��ه يف  م��ع��ظ��م  ي��ع��م��ل 
�لأم��ر تر�فق مع ت�شخم  �لعام، لكن 

كبر يف �لأ�شعار.
�ملو�د  ��شُتثنيت   ،2000 �لعام  ومنذ 
�لأمركي.  �حل�����ش��ار  م��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
و2015،   2000 �ل��ع��ام��ني  وب���ني 
 1،5 �أغ��ذي��ة بقيمة  ك��وب��ا  ����ش��ت��وردت 
جارتها.  م���ن  ت��ق��ري��ب��ا  دولر  م��ل��ي��ار 
عمليات  لإمت�������ام  �����ش���ط���رت  ل��ك��ن��ه��ا 

مع  )كوبا(  “��شطفاف  �ل��ذي ميثله 
قوى �شيوعية«.

�إج��ب��ار ه��اف��ان��ا على  ورغ���م ف�شلها يف 
تبديل نهجها مذ�ك، �إل �أن �لعقوبات 
�شتة  ب����ع����د  م����ف����رو�����ش����ة  ز�ل���������ت  م�����ا 
�لكوبية  �ل�شلطات  وحت��ّم��ل��ه��ا  ع��ق��ود 
لقت�شاد  باأ�شر�ر  �لت�شبب  م�شوؤولية 
 150 �إىل نحو  �لبالد ت�شل قيمتها 
مليار دولر. وتعي�ض كوبا �أ�شو�أ �أزمة 
�قت�شادية متر عليها منذ 30 عاما، 
�إذ بلغ معدل �لت�شخم 70 يف �ملئة يف 
ظل نق�ض �شديد يف �لأغذية و�لأدوية 
فيما �شدد وباء كوفيد �شربة موجعة 

�لبنيوية  و�مل�شاكل  �لكفاءة  عدم  �إىل 
حلكم  �خلا�شعة  �ل��دول��ة  �قت�شاد  يف 

�حلزب �لو�حد.
وتعترب �لنا�شطة روز� ماريا بايا من 
دي�شايد”  “كوبا  �ل�شغط  جمموعة 
)ك���وب���ا ق������رري( �ل���ت���ي ت���دي���ره���ا من 
�ملنفى �أن “�حل�شار �حلقيقي فر�شته 

�لدولة �لكوبية«.
�إل من  ُيرفع  لن  �أن �حل�شار  وت��رى 
دميوقر�طية  �إىل  “�لنتقال  خ��الل 

ممثلة للجميع«.
�لإنتاجية  �ل��ق��درة  �إىل  كوبا  وتفتقر 
وتعتمد على �لو�رد�ت يف حو�ىل 80 

�ل�������ش���ر�ء م�����ش��ب��ق��ا ون���ق���د�، وه����و �أمر 
بالن�شبة لبلد تعد �حتياطاته  �شعب 
لكارلو�ض  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  حم���������دودة. 
�شغل  �أمركي  كوبي  وهي  غويريز، 
يف  �لتجارة  وزي��ر  من�شب  �ملا�شي  يف 
�حل�شار  �أن  ثبت  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

�أتى ب�”نتائج عك�شية«.
�شيء  على  �حل�شول  يتم  “مل  وق��ال 

�إطالقا من هافانا«.
���ش��ع��ت كوبا  �ل����ت����ن����ازل،  وب������دل م����ن 
للح�شول على دعم خ�شوم �لوليات 

�ملتحدة مثل �ل�شني ورو�شيا.
�لرئي�ض  ن��اق�����ض  �أ����ش���ب���وع���ني،  وق���ب���ل 
�لكوبي ميغيل دياز كانيل “�ل�شر�كة 
�ل�شرت�تيجية” يف �ت�شال هاتفي مع 

نظره �لرو�شي فالدمير بوتني.

رئي�س وزراء مايل يتهم فرن�سا بال�سعي اإىل تق�سيم بالده 
من  م��ايل  �شمال  �لفرن�شيون  �جلنود  ح��رر  عندما   2013
مرحلة  يف  �لتدخل  “��شتحال  �لإرهابية،  �جلماعات  قب�شة 
�إىل  ��شتندت  �لو�قع  �لأم��ر  بحكم  ملايل  تق�شيم  عملة  ثانية 
�إقامة مالذ على جزء من �أر��شينا �أتاح �لوقت لالإرهابيني 
للجوء �إليه و�إعادة تنظيم �شفوفهم للعودة بقوة �عتبار� من 

.»2014
ويف ظل توتر �شديد بني باري�ض وباماكو، �أقام مايغا مقارنة 
يحرر  “�أمل  ق��ائ��ال  �لثانية  �لعاملية  �حل���رب  يف  ح�شل  مب��ا 
�لوجود  )�أن  �لفرن�شيون  ر�أى  عندما  باري�ض؟  �لأمريكيون 
�لأمريكي( مل يعد �شروريا طلبو� من �لأمريكيني �لرحيل، 

هل بد�أ �لأمريكيون عندها ب�شتم �لفرن�شيني؟«

�إفريقيا  غ��رب  ل��دول  �لقت�شادية  �جلماعة  فر�شت  ومنذ 
)�إيكو��ض( عقوبات على مايل يف �لتا�شع من كانون �لثاين-

ي�شدد  �لأخ����رى،  �ل�شريكة  و�ل����دول  فرن�شا  دعمتها  يناير 
�ملجل�ض �لع�شكري �حلاكم يف باماكو على �شيادة �لبالد.

يف  �ل�شابقة  �ل�شتعمار  قوة  فرن�شا  �ملالية  �ل�شلطات  وتتهم 
�لبالد، باأنها ت�شتغل �إيكو��ض لتحقيق �أهد�فها.

 وقال مايغا �إن �لهدف “هو يف ت�شويرنا على �أننا منبوذون 
�لق�شر يقوم على خنق  �مل��دى  م��ع ه��دف غ��ر معلن على 
�ملوؤ�ش�شات  وقلب  �ل�شتقر�ر  زعزعة  �إىل  للتو�شل  �لقت�شاد 
ميكن  “ل  و�أك���د  جميعا”.  نعرف  م��ن  حل�شاب  �لنتقالية 
�إخ�شاعنا ول ميكن ��شتعبادنا �نتهى هذ� �لزمن” يف �إ�شارة 

تاكوبا  جمموعة  على  �أي�شا  مايغا  وحمل  �ل�شتعمار.  �إىل 
�لأوروبية للوحد�ت �خلا�شة �لتي �شكلت مببادرة من فرن�شا 
�مل���ايل يف مو�جهة  ب��ج��ان��ب �جل��ي�����ض  �ل��وق��وف  �إىل  وت��ه��دف 
تق�شيم  �إىل  “تهدف  تاكوبا  �أن  ور�أى  �لإرهابية.  �جلماعات 

مايل«.
وت��اأخ��ذ فرن�شا و�ل�����ش��رك��اء �لأوروب���ي���ون و�لأم��ري��ك��ي��ون على 
�إىل �حلكم  �ملجل�ض �لع�شكري �حلاكم تاأخر عودة �ملدنيني 
وهو  للمرتزقة  �لرو�شية  “فاغر”  مبجموعة  و�ل�شتعانة 
�ملجل�ض  وط���رد  ع��ل��ي��ه.  �أق����دم  ي��ك��ون  �أن  �ملجل�ض  ينفي  �أم���ر 
�لع�شكري �حلاكم يف باماكو مطلع �شباط-فرب�ير �ل�شفر 

�لفرن�شي يف مايل.

••باماكو-اأ ف ب

�تهم رئي�ض وزر�ء مايل �شوغل كوكال مايغا �أمام دبلوما�شيني 
معتمدين يف باماكو فرن�شا باأنها عملت على تق�شيم بالده 

من خالل وجودها �لع�شكري فيه.
�إثر  �حل��اك��م  �لع�شكري  �ملجل�ض  عينه  �ل���ذي  مايغا  وح��م��ل 
وح��زي��ر�ن-  2020 �آب-�غ�شط�ض  يف  متتاليني  �نقالبني 

يونيو 2021، على فرن�شا مدة 45 دقيقة �أمام دبلوما�شيني 
�شر�حة  يطالب  �أن  دون  م��ن  �حل��ك��وم��ة،  مقر  �إىل  دع��اه��م 
بان�شحاب قوة برخان �لتي تكافح �لإرهابيني بقيادة فرن�شا.

�لعام  يف  و�حلما�شة”  �ل��ب��ه��ج��ة  ف���رتة  “بعد  م��اي��غ��ا  وق����ال 

•• عوا�صم-وكاالت

���ش��ه��دت �مل��ب��اح��ث��ات �ل���ت���ي ُع���ق���دت يف 
�مل�شري  �ل���رئ���ي�������ض  ب����ني  �ل����ق����اه����رة، 
ع���ب���د�ل���ف���ت���اح �ل�������ش���ي�������ش���ي، ون���ظ���ره 
ع��م��ر جيلة،  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �جل��ي��ب��وت��ي 
�لأمنية  �مللفات  من  �لعديد  مناق�شة 
ر�أ���ش��ه��ا ق�شايا  ع��ل��ى  و�لق��ت�����ش��ادي��ة، 
�لبحر  و�أم��������ن  �لإف����ري����ق����ي  �ل����ق����رن 

�لأحمر، �إ�شافة لأزمة �شد �لنه�شة.
و�أك�����د �ل�����ش��ي�����ش��ي ح��ر���ض م�����ش��ر على 
�لتعاون  وت��ر���ش��ي��خ  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
�شتى  يف  جيبوتي  م��ع  �ل�شرت�تيجي 
م�شتد�مة  �شر�كة  لإق��ام��ة  �مل��ج��الت؛ 
ي��ع��ك�����ض مزيد�ً  �ل���ب���ل���دي���ن، مب���ا  ب���ني 
يتعلق  فيما  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  م��ن 
و�لعمل  �لإق��ل��ي��م��ي  �لأم����ن  ب��ق�����ش��اي��ا 
�لتكاملي لإر�شاء �ل�شالم و�ل�شتقر�ر 

يف �ملنطقة.
�أع����رب رئ��ي�����ض جيبوتي  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لعالقات  لتطوير  ب��الده  تطلع  عن 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع م�����ش��ر ع��ل��ى خمتلف 

�ل��ذي ت�شهد فيه  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  �لأ���ش��ع��دة، خا�شة يف 
�لأح��م��ر حتديات  و�ل��ب��ح��ر  �لإف��ري��ق��ي  �ل��ق��رن  منطقة 

متالحقة.
�لتعاون  تكثيف  يفر�ض  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن  جيلة  و�أو���ش��ح 
و�لتن�شيق مع م�شر وقيادتها على خلفية �لثقل �ملحوري 
�لذي متثله م�شر يف �ملنطقة باأ�شرها على �شعيد �شون 
�إىل  �لهادفة  �مل�شرية  باملو�قف  م�شيًد�  و�لأم��ن،  �ل�شلم 
و�لتي  �لإفريقي،  �لقرن  منطقة  يف  �ل�شتقر�ر  حتقيق 
خالل  جليبوتي  �لكبر  �مل�شري  �لدعم  على  �نعك�شت 
�أن  ومر�قبون  دبلوما�شيون  و�عترب  �ملا�شية.  �ملرحلة 
خا�شة  �أه��م��ي��ة  حتمل  للقاهرة  جيبوتي  رئي�ض  زي���ارة 
من ناحية �لأمن �لقومي �مل�شري، يف �شوء حالة عدم 
�ل�شتقر�ر �لأمني �ملوجود يف �مل�شهد �لإقليمي وخا�شة 

بالقرن �لإفريقي و�لبحر �لأحمر.

•• بريوت-وكاالت

�إن  قالت �ل�شفرة �لأمركية يف ب��روت، دوروث��ي �شيا، 
هناك “�إجماعا” يف �ملجتمع �لدويل على �شرورة �إجر�ء 
�لنتخابات �لنيابية �للبنانية يف موعدها، موؤكدة على 
حلفاء  م��ن  تلميحات  بعد  للمناورة”،  جم��ال  “ل  �أن��ه 

حزب �هلل، بعدم جدو�ها و�أنها لن تغر �شيئا.
و�لأ�شبوع �ملا�شي، �شدد جمل�ض �لأمن �لدويل، يف بيان، 
و�شفافة  ونزيهة  ح��رة  �نتخابات  �إج���ر�ء  “�أهمية  على 

و�شاملة يف �ملوعد �ملحدد لها«.
وت�شود حالة من �لرتقب يف �لأو�شاط �ل�شيا�شية د�خل 
لبنان وخارجها عن م�شر �لنتخابات �ملقررة يف مايو 
�إعالن رئي�ض �لوزر�ء �لأ�شبق، �شعد  �ملقبل، خا�شة بعد 
�حلريري، �ن�شحابه من �حلياة �ل�شيا�شية، ودعوة كتلته 
وعدم  نف�شها  �خل��ط��وة  لت��خ��اذ  �مل�شتقبل”  “تيار  يف 
باأي  �ل��ت��ق��دم  ع��دم  �أو  �لنيابية،  لالنتخابات  �ل��رت���ش��ح 

تر�شيحات.
�هلل  ح��زب  ميلي�شيات  م��ن  ت�شريحات  ظ��ل  يف  و�أي�����ش��ا 
�إنها لن  وحلفائها، تقلل من �أهمية �لنتخابات وتقول 
ت�شهد تغير�ت جذرية يف ت�شكيلة جمل�ض �لنو�ب، �لتي 

�شتحملها �لنتخابات �ملقبلة.
�لأوىل  ه��ي  �ملقبل  مايو  يف  �ملرتقبة  �لنتخابات  وتعد 
�حتجاجات  م��ن��ذ  �ل���ربمل���ان  يف  ع�����ش��و�   128 لخ��ت��ي��ار 
�أعد�د �مل�شاركني فيها يف  2019، و�لتي ُقدرت  �أكتوبر 
 6 �شكانها  دولة عدد  �لآلف، يف  �لأحيان مبئات  بع�ض 
ماليني ن�شمة، م�شتهدفة �لنخب �ل�شيا�شية �لتي ير�ها 

�لكثرون �شببا للف�شاد و�شوء �لإد�رة على مدى عقود.

مناورات حزب اهلل وحلفائه
لدى  �لأم��رك��ي��ة  �ل�����ش��ف��رة  ت�شريحات  ع��ل��ى  وتعليقا 
فادي  �للبناين،  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب  ق��ال  لبنان، 
“ت�شريحاتها موجهة �إىل حزب �هلل وحلفائه،  عاكوم: 

ي�شب يف �مل�شلحة �مل�شرية. ولفت �إىل �أن �لزيارة �شهدت 
�لتفاهم يف �جلانب  �لت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��ر�ت  ع���دًد� م��ن 
�ل��ب��ل��دي��ن، خا�شة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �لق��ت�����ش��ادي؛ لتعميق 
و�لإعمار  �لت�شييد  م�شائل  يف  كبرة  خ��رب�ت  مل�شر  �أن 
لو�شع خرب�تها  �ل�شتعد�د  �أمت  وعلى  �لتحتية،  و�لبنى 
يف تلك �ملجالت �ملهمة حتت ت�شرف جيبوتي. ويف ختام 
�ملباحثات بني �ل�شي�شي وجيلة، �شهد �لرئي�شان مر��شم 
جمالت  يف  �لتفاهم  م��ذك��ر�ت  م��ن  ع��دد  على  �لتوقيع 
و�إن�شاء  �ملتجددة،  و�مل��و�رد  و�لطاقة  �ل�شيا�شي،  �لت�شاور 
�ملنطقة �للوج�شتية �مل�شرية يف جيبوتي. و�أكد �ل�شي�شي 
�أهمية تطوير م�شروعات �لتعاون بني �جلانبني خالل 
�ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة، م���ع ت��ذل��ي��ل ك���ل �ل��ع��ق��ب��ات ل���ش��ي��م��ا يف 
�لبنية �لتحتية و�لطاقة و�ل�شحة و�لطر�ن و�لتعليم 
و�مل�شروعات �ل�شغرة و�ملتو�شطة، و زيادة �ل�شتثمار�ت 

�لبينية و�لرتقاء مبعدلت �لتبادل �لتجاري.

امل�صلحة امل�صرية
�ل�شابق، ح�شني  �مل�شري  وزير �خلارجية  وقال م�شاعد 
�إن زيارة جيلة جت�شد  هريدي، ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
بالن�شبة  جليبوتي  �مل��ت��ز�ي��دة  �ل�شرت�تيجية  �لأه��م��ي��ة 
لالأمن �لقومي �مل�شري و�ل�شيا�شة �خلارجية �مل�شرية، 
يف ظل �لتد�عيات �لإقليمية و�ل�شطر�ب �لذي ت�شهده 
منطقة �ل��ق��رن �لإف��ري��ق��ي. و�ع��ت��رب ه��ري��دي �أن���ه من 
م�شلحة م�شر �أن تكون لديها عالقات وثيقة للغاية مع 
جيبوتي مبا ي�شمح للقاهرة باأن تكون يف و�جهة �أف�شل 
�أي  و�إحباط  �ل�شوي�ض،  لقناة  �جلنوبي  �ملدخل  لتاأمني 
تهديد�ت �شو�ًء كانت من جانب دول �أو جماعات �إرهابية 
�أو ملي�شيات م�شلحة مل�شيق باب �ملندب. و�شدد على �أن 
زيارة جيلة تاأتي لتبادل �ملعلومات ووجهات �لنظر مع 
ت�شهده  وم��ا  �لإفريقي  �لقرن  �لأو���ش��اع يف  م�شر ح��ول 
وك��ل هذ�  �لأح��م��ر،  �لبحر  و�أم��ن  �إرهابية،  من عمليات 

�أو  �أك��ر  �شيا�شية  لبنان خل�شات  يتعر�ض  قد  وبالتايل 
باإجر�ء  ت�شمح  ق��د  �لتي  �ل��ه��دوء،  م��ن  بحالة  ينعم  ق��د 
�أ�شبحت يف قب�شة �لر�عي  �لتي  �لنتخابات يف �لبالد، 
�ل��رع��اة �شحب لبنان  باقي  �لإي���ر�ين، وق��د ل ي�شتطيع 
و�قت�شادية  �شيا�شية  لأ�شباب  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لقب�شة  م��ن 
�ل���دول  ج��رب��ت  و�أن  “�شبق  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت  و�أم���ن���ي���ة«. 
مل  ولالأ�شف  و�ل�شغوط  �لعقوبات  وو��شنطن  �لغربية 
تاأِت باأي نتيجة، ورغم �أنها توؤذي ب�شكل �أو �آخر �ل�شعب 
�ملجرمني  على  �شغط  و�شيلة  ك��ان��ت  لكنها  �ل��ل��ب��ن��اين، 
�حلقيقيني، لكننا ر�أينا �أنه ل قيمة للدولة �للبنانية �أو 
�ملو�طن �للبناين عندهم، بل كل همهم فقط م�شروعهم 

�ل�شيا�شي �لد�خلي وتنفيذ �أجندة طهر�ن«.
�شفقات  خ���الل  م��ن  ف��ق��ط  �شتكون  “�لنتيجة  وت��اب��ع: 

�أن هناك مناور�ت فعلية على �لأر�ض  �أنه يبدو  خا�شة 
لتاأجيل �لنتخابات �لنيابية لفرتة غر حمددة، و�شول 
�إىل �إلغائها«. و�أ�شاف يف ت�شريحات ملوقع “�شكاي نيوز 
من  �هلل  ح��زب  حلفاء  يظهره  م��ا  “رغم  �أن��ه  عربية”، 
فاإنها �شورة  �إجر�ء �لنتخابات،  تاأكيدهم على �شرورة 

غر حقيقية؛ لكون عدم �نعقادها ياأتي مب�شلحتهم«.
و�أ�شار �إىل �أنه “حتى �إذ� متت �لنتخابات �شتكون هناك 
�لطائفي  و�حل�����ش��د  �ل��ت�����ش��وي��ت  بن�شب  ت��الع��ب  ح��ال��ة 
و�ل��دي��ن��ي؛ ل��ك��ون ح���زب �هلل وح��ل��ف��ائ��ه �لأك����ر متويال 
“�ملو�قف  �أن  ع��اك��وم  و�أو���ش��ح  �لأر�����ض«.  على  و�شيطرة 
وم�شاألة  دولية،  �شيا�شية  تقاطعات  بعد  تاأتي  �لدولية 
ب�شفقات  ترتبط  ق��د  عدمها  م��ن  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء 
�ملقبلة،  �لقليلة  �لفرتة  يف  جت��ري  قد  ودولية  �إقليمية 

�صد النه�صة
�ل�شرت�تيجي  �أو�شح �خلبر  بدوره، 
�شمر ر�غب، يف حديث ملوقع “�شكاي 
تاأتي  جيلة  زي���ارة  �أن  عربية”،  نيوز 
رًد� على زيارة �ل�شي�شي �إىل بالده يف 
مايو �ملا�شي، �إذ كانت �لزيارة �لأوىل 

لرئي�ض م�شري �إىل جيبوتي.
و�أ�شاف ر�غب �أن جيبوتي دولة مهمة 
يف �ل��ق��رن �لإف��ري��ق��ي وه��ي م�شرتكة 
�لأحمر  �لبحر  حتالف  يف  م�شر  مع 
وخليج عدن، وبالتايل كان �شعار هذه 
�لزيارة �حلفاظ على �لأمن �لقومي 

�مل�شري و�لإقليمي.
دول  �إح���دى  جيبوتي  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
مبا  كثًر�  وتتاأثر  �لإفريقي،  �لقرن 
يحدث يف �إثيوبيا، وبالتايل من �ملهم 
�أزمة �شد �لنه�شة،  �لتن�شيق معها يف 
حو�ض  ل��دول  ج��و�ر  دول��ة  باعتبارها 
�لنيل، خا�شة �أن م�شر تتحرك يف كل 
على  للعمل  بالأزمة  �خلا�شة  �ملحاور 
عقب  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف  تذليلها. 
تطرق  �إن���ه  �ل�شي�شي  ق��ال  �مل��ب��اح��ث��ات، 
�لنه�شة،  �شد  ملف  ت��ط��ور�ت  �إىل  جيلة  م��ع  لقائه  يف 
�شيا�شية  �إر�دة  من  م�شر  به  تتحلى  ما  على  و�لتاأكيد 
ملء  ح��ول  ملزم  ق��ان��وين  لت��ف��اق  �لتو�شل  �إىل  تهدف 
وت�شغيل �شد �لنه�شة يف �إطار زمني منا�شب، مبا يعزز 
قو�عد  �إىل  ��شتناًد�  �لإقليمي،  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  من 
�لقانون �ل��دويل ومقرر�ت جمل�ض �لأم��ن. وعاد ر�غب 
للقول �إن “تر�كم �لزيار�ت �ملتبادلة بني م�شر وجيبوتي 
يوؤكد �لتفاهمات حول �لق�شايا �لإقليمية ويف مقدمتها 
�ل�شتقر�ر يف منطقة �لقرن �لإفريقي �لذي يعاين من 
م�شاكل �أخرى بخالف �أزمة �شد �لنه�شة، خا�شة تز�يد 
�لن�شاط �لإرهابي، وبالتحديد يف �ل�شومال«. ولفت �إىل 
�لنتماء  لتعميق  ي�شعى  ما  د�ئًما  �ل�شي�شي  �لرئي�ض  �أن 
�لإفريقي مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرية، ويدرك �لأهمية 

�جليو��شرت�تيجية جليبوتي.

�شيا�شية، قد متكن �أ�شدقاء لبنان �لفعليني من ممار�شة 
�شغوط للح�شول على �أكرب قدر من �ملكا�شب«.

ل جمال للمناورة
ب���روت، دوروث���ي �شيا،  وك��ان��ت �ل�شفرة �لأم��رك��ي��ة يف 
�إجر�ء  “يتعني  �إن��ه  �شحفية،  ت�شريحات  يف  قالت  ق��د 
م�شددة  موعدها”،  يف  لبنان  يف  �لربملانية  �لنتخابات 

على �أنه “ل جمال للمناورة«.
وعّلق مدير معهد �لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة �لقدي�ض 
حركة  “�إن  بالقول:  بيطار،  ك��رمي  ب���روت،  يف  يو�شف 
نبيه  �ل��ن��و�ب  رئ��ي�����ض جمل�ض  �إل��ي��ه��ا  ينتمي  �ل��ت��ي  �أم���ل 
بري، �إ�شافة �إىل �لتيار �لوطني �حلر �لذي ينتمي �إليه 
�أكرب �خلا�شرين، وقد  �شيكونان  �لرئي�ض مي�شال عون، 
حزب  حليفي  �أن  �إىل  لفتا  �لتاأجيل”،  باجتاه  يدفعان 

�هلل يرت�جعان منذ عام 2019.
حليفيه  �أن  �هلل  ح��زب  ي��رى  “عندما  بيطار:  و�أ���ش��اف 
�لرئي�شيني يف موقف �شعف، فقد يكون ذلك د�فعا له 
وجود  حالة  يف  �لنتخابات،  تاأجيل  على  للعمل  �أي�شا 

تهديد بفقد�ن �لأغلبية �لربملانية«.
وقبل �أيام، قال نائب �أمني عام حزب �هلل، نعيم قا�شم: 
“�أجرينا ��شتطالعات ر�أي يف �لدو�ئر �ل�15 �لنتخابية، 
على  مبنيا  تقييمنا  ي��ك��ون  ل  ح��ت��ى  علمية،  بطريقة 
ت�شور�ت، فتبني لنا �أن نتائج �لنتخابات �شتكون قريبة 
ل  طفيفة  تغير�ت  م��ع  �حل���ايل،  �ملجل�ض  تركيبة  م��ن 

توؤثر على �لبنية �لعامة لهذ� �ملجل�ض«.
ك��ث��رة، �شع  �آم���ال  يبني  مل��ن  نقول  “وعليه،  و�أ���ش��اف: 
مع  قريبة  �شتكون  �لنتائج  لأن  �لأر����ض؛  على  رجليك 
�لتي  �ل�شيا�شية  �لقوى  �أن  و�ل�شبب  �لتغير�ت،  بع�ض 
هي  �لنيابي  �ملجل�ض  على  وح�شلت  �ملا�شي  يف  ر�شحت 
نو�با  و�شتاأخذ  تر�شح،  �لتي  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  عينها 
وي��ك��ون ل��ه��ا مم��ث��ل��ون يف �مل��ج��ل�����ض �ل��ن��ي��اب��ي، ���ش��و�ء كان 

��شمهم �شلطة �أو معار�شة �أو غر ذلك«.
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•• عوا�صم-وكاالت

�مل��ق��ي��م يف معهد  �ل��زم��ي��ل  ����ش��ت��ه��ل 
�إيفان  بفيينا  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ع��ل��وم 
�شحيفة  يف  م���ق���ال���ه  ك���ر�����ش���ت���ي���ف 
بطرفة  تاميز”  “نيويورك 
ت��ل��خ�����ض �لن���ق�������ش���ام �حل������ايل بني 
�أم��ري��ك��ا و�أوروب����ا ح��ي��ال �لو�شع يف 

�أوكر�نيا.
تقول �لطرفة �إنه وخالل �لأ�شابيع 
�لأخرة من �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
�أر����ش���ل ج����ر�ل �أمل�����اين ب��رق��ي��ة �إىل 
تطور  تظهر  �لنم�شويني  حلفائه 
ل��دي��ه. ج���اء يف �لربقية  �لأو����ش���اع 
�أن �لو�شع كان “خطر�ً، لكن غر 
فاأتاه �لرد: “هنا �لو�شع  كارثي”. 

كارثي، لكن غر خطر«.

افرتا�س احليلة
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ورئ��ي�����ش��ه��ا ج��و ب��اي��دن �ل���ذي و�فق 
�شرق  يف  �أمريكية  ق��و�ت  ن�شر  على 
�لرو�شي  �لج��ت��ي��اح  ك���ان  �أوروب�������ا، 
بارزة”.  “�إمكانية  لأوك����ر�ن����ي����ا 
�لحتمال  �أوروب������ا،  �إىل  بالن�شبة 
�إىل هذ� �حلد. خل�ض  لي�ض كبر�ً 
دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي �أمل����اين ك��ب��ر فحوى 
�ل�����ولي�����ات  “تظن  �لخ������ت������الف: 
حرباً  �شي�شن  ب��وت��ني  �أن  �مل��ت��ح��دة 
�أنه  يعتقدون  �لأوروب��ي��ون  �شاملة. 
رمبا يجب �أن يكون هذ�  يخادع”. 
لكر��شتيف.  وف��ق��اً  متوقعاً  �لأم���ر 
ف���احل���رب �ل��ك��ام��ل��ة �ل���ن���ط���اق غر 
�لأوروبي  �جلمهور  لدى  مت�شورة 
طويلة  �شالم  عقود  مرت  �لغربي. 
يف �أوروبا �لغربية مقرتنة باعتماد 
�لغاز  و�رد�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ارة  عميق 
و�ل���ن���ف���ط م����ن رو����ش���ي���ا، وه������ذ� ما 
�فرت��ض  �إىل  �مل�����ش��وؤول��ني  ي��دف��ع 

�ل��ذي تتحرك فيه  لكن �لعامل   –
�ل���ي���وم، تتحدد  ت���غ���ر.  �ل�����ذي  ه���و 
بال�شلطة  ل  �جليو�شيا�شية  �لقوة 
�لدولة  متتلكها  �لتي  �لقت�شادية 
�أن  �ل��ذي ميكنها  �لأمل  بحجم  ب��ل 
ما  بعك�ض  �ل��ي��وم،  �ل��ع��دو  تتحمله. 
�لباردة،  �حل���رب  يف  ح��ا���ش��اًل  ك���ان 
ي��ق��ف خ��ل��ف �شتار  ل��ي�����ض ���ش��خ�����ش��اً 
�لغرب  يتاجر  �شخ�شاً  بل  حديدي 
�لغاز  ع���ل���ى  م���ن���ه  وي��ح�����ش��ل  م���ع���ه 
لقد  تقنياً.  متطورة  �شلعاً  ويبيعه 
�أف�شحت �لقوة �لناعمة �ملجال �أمام 
�ملرونة. وهذه م�شكلة بالن�شبة �إىل 

�أوروبا.
�إذ� كان جناح بوتني �شيتحدد بقدرة 
�ل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى حماية  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�لطاقة  �أ�شعار  نف�شها من �شغوط 
�مل�شللة  و�مل���ع���ل���وم���ات  �مل���رت���ف���ع���ة 
على  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  وغياب 
مدى فرتة طويلة، فاإّن لديه �شبباً 
وجيهاً لل�شعور بالأمل. �أوروبا غر 
�لتحديات  ه��ذه  ملو�جهة  م�شتعدة 
ين�شب  �أن  لكر��شتيف. يجب  وفقاً 
ع�����الج ذل�����ك ع���ل���ى �ل����ش���ت���ث���م���ار يف 
تنويع  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �لإم����ك����ان����ات 
�لتما�شك  وب��ن��اء  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 

�لجتماعي.
�لعتقاد  �لأوروب���ي���ون حم��ق��ون يف 
لي�ض  لأوكر�نيا  رو�شيا  �جتياح  باأن 
– وق���د ي��ت��ب��ني �أن��ه��م على  ح��ت��م��ي��اً 
لي�ض حتى  �لجتياح  �أن  حق حيال 
لكن  �ح��ت��م��اًل.  �لأك���ر  �ل�شيناريو 
نف�شها  خ��د�ع  �أوروب���ا  باإمكان  لي�ض 
�ختبار  عن  �لتخلي  �إمكانية  ب�شاأن 

�ملرونة.
 وي��خ��ت��م ك��ر����ش��ت��ي��ف م��ق��ال��ه مبثل 
دب���اً  دع�����وت  “�إذ�  ي���ق���ول:  رو����ش���ي 
للرق�ض، فلن تكون �أنت من يقرر 

موعد نهاية �لرق�شة. �إنه �لدب«.

�لعدو�نية  �لرو�شية  �خلطو�ت  �أن 
يجب �أن تكون حيلة.

تف�صري مفاجئ ومتناق�س
�أوروب�����ا  �أن م��ي��ل  �ل��ك��ات��ب  �أ����ش���اف 
�شبب  يف�شر  ل  رو���ش��ي��ا  ل�شتيعاب 
�لأوكر�نيني  �مل�����ش��وؤول��ني  ت��ق��ا���ش��م 
�أوروب����ا  م��ع  نف�شها  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
�لبد�ية.  يف  قلقني  ك��ان��و�  ب��ع��دم��ا 
�لرئي�ض  قلل  �أ���ش��ب��وع،  ق��ر�ب��ة  منذ 
زيلين�شكي  فولودمير  �لأوك���ر�ين 
�ل��ت��ه��دي��د �ل���ف���وري ب��ن�����ش��وب حرب 
مقرتحاً �أن �لو�شع كان “خطر�ً، 
�إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  غام�شاً”.  ل���ك���ن 
�أل���ف جندي   130 ي��ه��دده��ا  دول���ة 
رو����ش���ي ع��ل��ى ح����دوده����ا، ي��ع��د هذ� 
�ل��ت�����ش��ري��ح ����ش���ادم���اً. ت��ف�����ش��ر هذ� 
�لت�شريح مفاجئ وحتى متناق�ض 
�لأوروب���ي���ون  ك��ر����ش��ت��ي��ف.  بح�شب 
باجتياح  م�شككون  و�لأوك��ر�ن��ي��ون 
�أوك���ر�ن���ي���ا. لي�ض  ك��ب��ر يف  رو����ش���ي 

••مونرتيال-اأ ف ب

�أع��ل��ن رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة �أوت�����او� حال 
�لكندية  �لعا�شمة  يف  �ل���ط���و�رئ 
�أ�شبوع  �أك���ر م��ن  �مل�����ش��ل��ول��ة م��ن��ذ 
ب�شبب �حتجاجات ملعار�شي �لقيود 
بات  �لو�شع  �أن  �ل�شحية، معترب� 
“خارجا عن �ل�شيطرة”. و�متدت 
�لحتجاجات �لتي بد�أت يف �أوتاو� 
�لثاين/يناير  ك����ان����ون   29 يف 
�أخرى  رئي�شية  كندية  م��دن  �إىل 
�لأ���ش��ب��وع، يف  نهاية  خ��الل عطلة 
�ل�شاحنات  ع�شر�ت  و��شلت  حني 
وم���ت���ظ���اه���رون ����ش���ل �حل����رك����ة يف 

و�شط �لعا�شمة �لأحد.
نتيجة ذلك، �أعلن رئي�ض �لبلدية 
ج��ي��م و�ت�����ش��ون ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر حال 
“ب�شبب  �أوت����������او�  يف  �ل�����ط�����و�رئ 

�لتظاهرة �جلارية«.
�إن  ب����ي����ان  يف  �ل���ب���ل���دي���ة  وق�����ال�����ت 
�جل�شيم  �خلطر  “يعك�ض  �ل��ق��ر�ر 
و�ل���ت���ه���دي���د �ل������ذي ت��ت��ع��ر���ض له 
���ش��الم��ة �ل�����ش��ك��ان و�أم��ن��ه��م جر�ء 
ويوؤكد  �مل�����ش��ت��م��رة،  �لح��ت��ج��اج��ات 
�ل�شلطات  م��ن  دع��م  �إىل  �حل��اج��ة 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �لق�شائية 

�لأخرى«.
و�أ�شافت �أن �لإجر�ء “يوفر �أي�شا 
قدر� �أكرب من �ملرونة د�خل �إد�رة 
�ل��ب��ل��دي��ة ل��ل�����ش��م��اح مل��دي��ن��ة �أوت�����او� 
توفر  �أجل  �لعمل من  مبو��شلة 
لل�شكان.  �لأ�شا�شية”  �خل��دم��ات 
و�ع��ت��رب و�ت�����ش��ون يف وق���ت �شابق 
خارج  ب����ات  “�لو�شع  �أن  �لأح�����د 

ذل��ك، يحتاج   ملعرفة كيفية تظهر 
�ملرء �إىل �إلقاء نظرة على �أملانيا.

ق��ب��ل �لأزم������ة، ك��ان��ت �أمل��ان��ي��ا �أق���رب 
وقد  �أمريكا  �إىل  �أوروب���ا  يف  حليف 
تفاخرت بعالقة خا�شة مع مو�شكو 
ك��م��ا ك���ان���ت �أه�����م ���ش��ري��ك لأوروب�����ا 
�شكك  �ليوم،  و�لو�شطى.  �ل�شرقية 
�أملانيا  برغبة  و��شنطن  يف  �لبع�ض 
تتدهور  بينما  رو�شيا،  مو�جهة  يف 
ب�شكل  مو�شكو  م��ع  ب��رل��ني  ع��الق��ة 
�لأوروبيني  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �شريع. 
�إحجام  م��ن  م��ت��وت��رون  �ل�شرقيني 
�أمل��ان��ي��ا �ل��و����ش��ح ع���ن دع��م��ه��م. �إن 
عما  تلميح  ه��ي  �أمل��ان��ي��ا  ���ش��ع��وب��ات 
بوتني  و��شل  �إذ�  يحدث  �أن  ميكن 
�أن  دون  من  �لهاوية  حافة  �شيا�شة 
�جتياح  ح��دوث  على  ت��اأك��ي��د�ً  يوفر 

فعلي.

اأمل لبوتني؟
يرى كر��شتيف �أّن �أملانيا مل تتغر 

ولكن على نطاق �أ�شغر يف �لعديد 
من �ملدن �لكندية �لكربى �ل�شبت، 
من بينها تورنتو وكيبك ووينيبيغ 
كيبيك.  يف  �لأح�������د  و�����ش���ت���م���رت 
�لناطقة  �مل��ق��اط��ع��ة  ع��ا���ش��م��ة  ويف 
بالفرن�شية، كان عدد �ملتظاهرين 
�أقل مما كان عليه �ل�شبت. ورحب 
�لحتجاجات  ب�شلمية  �ملنظمون 
�ملدينة  �شيغادرون  �أن��ه��م  و�علنو� 
بعد  �أن يعودو�  �لأح��د على  م�شاء 
�نتهاء كرنفال  �أ�شبوعني، مبجرد 

كيبك �جلاري حالًيا.
�مل�شاء  ك��ي��ب��ك يف  ���ش��رط��ة  وذك����رت 
�ل�شاحنات  “كل  �أن  ت��وي��رت  ع��ل��ى 

�ملتوقفة” غادرت �ملدينة.
و�أعلن منظمو �لتظاهرة يف �أوتاو� 
نية”،  ح�شن  “بادرة  يف  �شباحاً، 
�لزمامر  �ط����الق  ع���دم  ع��زم��ه��م 
�شاعات  ل��ب�����ش��ع  �ل�����ش��اح��ن��ات  م���ن 

�لأحد �حرت�ما ل� “يوم �لرب«.
�إنها حررت  �أوت��او�  �شرطة  وقالت 
�شباح  منذ  خمالفة   450 نحو 
ب��ي��ن��ه��ا �ح������د�ث �شخب  �ل�����ش��ب��ت، 
�لنارية،  �لأل���ع���اب  ����ش��ت��خ��د�م  �أو 
�شاركو�  �ملتظاهرين  �أن  م�شيفة 
يف �شلوك م�شاغب �أو غر قانوين 
���ش��ك��ل تهديد�  �ل��ل��ي��ل مم��ا  خ���الل 
“حمنة”  �أو ف��اق��م  �ل��ع��ام  ل��الأم��ن 

�ل�شكان.
�ل��ذي��ن �شاقو�  �أوت����او�  �شكان  رف��ع 
�شببتها  �ل���ت���ي  ب��ال��ف��و���ش��ى  ذرع�����اً 
�حلركة، دعوى تعوي�ض جماعية 
10 ماليني دولر كندي  قيمتها 
)7 ماليني يورو( �شد �ملنظمني.

ح��ول م��ا ي��ري��ده ب��وت��ني: �نف�شال 
رمزي عن حقبة �لت�شعينات ودفن 
ن���ظ���ام م���ا ب��ع��د �حل�����رب �ل����ب����اردة. 
هند�شة  ����ش���ك���ل  ذل�����ك  ي���ت���خ���ذ  ق����د 
�أم��ن��ي��ة ج���دي���دة لأوروب�������ا تعرتف 
ب��ال��ن��ف��وذ �ل��رو���ش��ي يف �ل��ف�����ش��اء ما 
رف�ض  �شكل  كما  �ل�شوفياتي،  بعد 

�شمولية �لقيم �لغربية.
 ع���و����ش���اً ع����ن �����ش���ت���ع���ادة �لحت�����اد 
�ل�������ش���وف���ي���ات���ي، ي��ك��م��ن �ل����ه����دف يف 
�لرئي�ض  �إل��ي��ه  ينظر  م��ا  ��شرتجاع 
�لرو�شي على �أنه رو�شيا �لتاريخية. 
و��شنطن  �إىل  �ل��ر���ش��ال��ة  و���ش��ل��ت 

وبروك�شل.
�شفتي  ع���ل���ى  ع������ام  �ت�����ف�����اق  ث���م���ة 

�شبب ذلك �أنهم ميلكون وجهة نظر 
�أكر �عتد�ًل جتاه بوتني باملقارنة 
�لأمريكيني.  نظر�ئهم  روؤي���ة  م��ع 
يرون  ه��م  ذل���ك،  م��ن  �لعك�ض  على 
لر�أيهم،  وف��ق��اً  خبثاً.  �أك��ر  بوتني 
�لكرملني.  ل��ع��ب��ة  ل��ي�����ش��ت  �حل����رب 
�للعبة عبارة عن  عو�شاً عن ذلك، 
�لتكتيكات  م��ن  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
��شتقر�ر  زع���زع���ة  ع��ل��ى  �مل�����ش��م��م��ة 
�إن  �أوروب�����ا،  �إىل  بالن�شبة  �ل��غ��رب. 
ي�شبح  �أن  مي��ك��ن  �حل����رب  ت��ه��دي��د 

�أكر تدمر�ً من �حلرب نف�شها.

التفاق والختالف
منق�شمتني  لي�شتا  و�أوروب��ا  �أمريكا 

�إىل  �لأوروب�����ي�����ني و�لأوك����ر�ن����ي����ني 
رو�شياً  ت��وغ��اًل  �إن  �مل��ن��ط��ق.  بع�ض 
�لنظام  �أن ينقذ  �أوكر�نيا ميكن  يف 
�لأوروب���ي �حل��ايل. لن يكون حلف 
�شوى  خيار  �أم��ام  �لأطل�شي  �شمال 
ب��ح��زم ع���رب ف��ر���ض عقوبات  �ل����رد 
�إظهار  ع���رب  و�ل���ت���ح���رك  ����ش���ارم���ة 

وحدة حا�شمة. 
م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز �ل���ن���ز�ع ميكن 
ب���وت���ني جت��ان�����ش��اً بني  ي��وؤ���ش�����ض  �أن 
�لرت�جع  باإمكان  بينما  خ�شومه. 
�إن  م��ع��اك�����ش��ة.  ن��ت��ي��ج��ة  ي��ح��دث  �أن 
ل  �لتي  �لأق�شى  �ل�شغط  �شيا�شة 
�إىل حد �لجتياح قد تنتهي  ت�شل 

بتق�شيم و�شل �لناتو.

يظل  لن  �لكرملني  ب��اأن  �لأطل�شي 
�شاكناً ب�شرف �لنظر عما قد يفعله 
تالياً. لن ترت�جع رو�شيا بب�شاطة. 
�لأمريكيون  مي��ي��ل  ب��ي��ن��م��ا  ل��ك��ن 
ل��الع��ت��ق��اد ب���اأن ب��وت��ني ي��ح��ت��اج �إىل 
طموحاته  لتحقيق  �شاخنة  ح��رب 
�ل����ك����ب����رة، ي��ع��ت��ق��د �لأوروب������ي������ون 
هجينة  ح��رب��اً  �أن  و�لأوك���ر�ن���ي���ون 
ت�����ش��م��ل �حل�����ش��د �ل��ع�����ش��ك��ري على 
�لطاقة  تدفقات  وع�شكرة  �حل��دود 
�شيبر�نية  ب��ه��ج��م��ات  و�ل���ق���ي���ام 

�شتخدمه ب�شكل �أف�شل.

اأ�صا�س منطقي؟
حتليل  ي�شتند  لكر��شتيف،  وف��ق��اً 

تويرت  على  تغريدة  يف  �ل�شرطة 
من �أن “�أي �شخ�ض يحاول تقدمي 
دع��م م���ادي )ع��ل��ى غ���ر�ر �لوقود( 
بالتعر�ض  يخاطر  للمتظاهرين 
ل��الع��ت��ق��ال. ه���ذ� �لإج�����ر�ء �شاري 

�ملفعول �لآن«.
وع��ق��ب ه���ذ� �لإع������الن، ذك����رت يف 
عمليات  “عدة  نفذت  �أنها  �مل�شاء 

توقيف«.
عليها  �أطلق  �لتي  �حلركة  وكانت 
يف  تهدف  �حلرية”  “قافلة  ��شم 
�لأ�شل لالحتجاج على قر�ر �إلز�م 

ن����ط����اق �ل�������ش���ي���ط���رة مت����ام����ا )يف 
�ملعركة...  نخ�شر  نحن  �أوت����او�(. 

يجب �أن ن�شتعيد مدينتنا«.
�شلوك  �لبلدية  رئي�ض  و�شف  كما 
مقبول”  “غر  باأنه  �ملتظاهرين 
�ملدينة  و�شط  طرقات  باإغالقهم 
و�إطالق �أبو�ق �شاحناتهم �لثقيلة 

ب�شكل م�شتمر.
ب���دوره���ا �أع��ل��ن��ت ���ش��رط��ة �أوت������او� 
منع  ع��ن  لعجزها  �ن��ُت��ق��دت  �ل��ت��ي 
�شّل و�شط �لعا�شمة، حظر �إمد�د 
�مل���ح���ت���ج���ني ب����ال����وق����ود. وح�����ذرت 

منتخبني،  حم��ل��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني 
بيرت  �أوت���او�  �شرطة  قائد  ��شتكى 
ميلك  ل  �أن��ه  م��ن  �ل�شبت  �شلويل 
�لو�شائل �لكافية لنهاء ما و�شفه 
“�ملزيد  ب�”حالة �حل�شار” طالباً 

من �ملو�رد«.
قريًبا  �أوت�������او�  ���ش��رط��ة  ���ش��ت��ت��ل��ق��ى 
ت��ع��زي��ز�ت ق��و�م��ه��ا ح���و�يل 250 
�خليالة  ����ش���رط���ة  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن 
�ل���ك���ن���دي���ة �مل���ل���ك���ي���ة، �أح�������د ق����و�ت 

�ل�شرطة �لفدر�لية.
مماثلة  �ح���ت���ج���اج���ات  وخ����رج����ت 

منت�شف  منذ  �ل�شاحنات  �شائقي 
�ملا�شي  �ل���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك����ان����ون 
لعبور  ك��وف��ي��د  ���ش��د  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م 
�حل�������دود ب����ني ك���ن���د� و�ل����ولي����ات 
�ملتحدة، لكنها �شرعان ما حتولت 
�ل�شحية  �لقيود  �شد  حركة  �إىل 
ككل و�شد حكومة رئي�ض �لوزر�ء 

جا�شنت ترودو.
ي������ق������ول �مل������ت������ظ������اه������رون �إن�����ه�����م 
�شيو��شلون �حتجاجهم حتى يتم 

رفع �لقيود �ل�شحية.
خ���������الل �ج������ت������م������اع ط�����������ارئ مع 

حني تدعو الدب اإىل رق�صة

هل يخبئ بوتني لأوروبا ما هو اأ�سواأ من احلرب؟

الكونغر�س الأمريكي يعتزم طوارئ يف كندا عقب تظاهرات �سد القيود ال�سحية 
تفادي اإغالق حكومي حمتمل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�إن��ف��اق ق�شر �لأج���ل يتيح متويل  ت��ق��دم �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون مب�����ش��روع ق���ر�ر 
�حلكومة �لأمريكية قبيل �إغالق حمتمل �لأ�شبوع �ملقبل مع نفاد �لأمو�ل 

�ملخ�ش�شة �شابقا يف �مليز�نية للوكالت �لفدر�لية.
�ملوظفني  م��ن  �لآلف  م��ئ��ات  وق���ف  ع����ادة �ىل  �لإغ�����الق  ع��م��ل��ي��ات  وت�����وؤدي 
وموؤ�ش�شات  و�ملتاحف  �لعامة  �حلد�ئق  تقفل  كما  �لعمل،  عن  �حلكوميني 

فدر�لية �أخرى �أبو�بها.
يتمكن  مل  ����ش���ب���اط-ف���رب�ي���ر،   18 يف  �ل���ت���م���وي���الت  ن���ف���اد  �ق������رت�ب  وم����ع 
�لدميوقر�طيون و�جلمهوريون من �لتو�شل �ىل �تفاق على �أرقام �لإنفاق 
وتقدمت روز� ديالورو رئي�شة جلنة �ملخ�ش�شات يف جمل�ض  لعام 2022. 
�لنو�ب مب�شروع قر�ر ل�شد �لفجوة يعرف با�شم “قر�ر �ملتابعة” �أو “�شي �آر” 

من �شاأنه مو��شلة �لإنفاق حتى 11 �آذ�ر-مار�ض.
وقالت “بلدنا يحتاج �ىل �تفاق حكومي للتمويل خللق وظائف ذ�ت �أجور 

جيدة وخلق فر�ض لأبناء �لطبقة �ملتو�شطة وحماية �أمننا �لقومي«.
�حلكومي،  للتمويل  �إط��ار  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  و�شك  على  “نحن  و�أ�شافت 

لكننا �شنحتاج �إىل وقت �إ�شايف لالنتهاء من �لت�شريعات بالكامل«.
ومتنح �ملهلة �ملقرتحة حتى �آذ�ر-مار�ض �أع�شاء �لكونغر�ض فر�شة للتقاط 
�أنفا�شهم و�لتو�شل �إىل �تفاق ب�شاأن حزمة �إنفاق �أعلى وطويلة �لأجل تغطي 

�ل�شنة �ملالية حتى 30 �أيلول-�شبتمرب.
�لنفاق ق�شر  ق��ر�ر  م�شروع  على  �لنو�ب  ي�شوت جمل�ض  �أن  �ملتوقع  ومن 

�لأجل قبل �أن يتم �ر�شاله �ىل جمل�ض �ل�شيوخ هذ� �لأ�شبوع.
وو�فق �لطرفان بح�شب تقارير �إعالمية على زيادة �لإنفاق �لدفاعي بنحو 
25 مليار دولر، وهو �لتمويل �ملطلوب يف م�شروع قانون تفوي�ض �لدفاع 

�ل�شنوي �لذي �أقر يف �ملجل�شني بغالبية قوية من �حلزبني.
ويطالب �لدميوقر�طيون باأكر من 25 مليار دولر �ي�شا كتمويل �إ�شايف 
هناك  يكون  �أن  م�شاألة  �جلمهوريون  يعار�ض  حني  يف  �جتماعية،  لرب�مج 

تكافوؤ يف �لإنفاق بني �لأمور �لدفاعية وغر �لدفاعية.
وهذه هي �ملرة �لثالثة �لتي يتم فيها �للجوء �ىل قر�ر متابعة لالإنفاق خالل 
ولية �لرئي�ض جو بايدن، يف وقت يتطلع فيه �لدميوقر�طيون للتو�شل �ىل 
�تفاق لعام كامل كون هذ� �لإجر�ء يحافظ على م�شتويات �لإنفاق كما كانت 

عليه �شابقا يف عهد �لرئي�ض �ل�شابق دونالد تر�مب.
 

ال�سني تفر�س اإغالقا على مدينة  ب�سبب كوفيد-19 
•• بكني-رويرتز

�ل�شني  غ��رب  بجنوب  باي�شه  مدينة  يف  �ل�شلطات  �أم���رت 
�ل�شكان بالتز�م منازلهم �عتبار� من �لثنني وجتنب �ل�شفر 
غر �ل�شروري مع فر�ض بع�ض من �أ�شد �لقيود يف �ل�شني 

ملكافحة �لإ�شابات �ملحلية �ملتز�يدة بكوفيد-19.
وي��ع��د ه���ذ� �لتف�شي ���ش��غ��ر� ب��امل��ع��اي��ر �ل��ع��امل��ي��ة ل��ك��ن هذه 
�لقيود �لتي مت فر�شها على �ملدينة �لتي يبلغ عدد �شكانها 
نحو 3.6 مليون ن�شمة و�لتي ت�شمل حظر �لرحالت غر 
�لإر�شاد�ت  م��ع  تتم�شي  �ل��ب��الد  وخ���ارج  د�خ���ل  �ل�����ش��روري��ة 
هذه  وتكت�شب  للمر�ض.  تف�ض  �أي  �حتو�ء  ب�شرعة  �لعامة 
�جلهود �أهمية �إ�شافية خالل �نطالق دورة �لألعاب �لأوملبية 

�ل�شتوية �لتي بد�أت يوم �جلمعة وت�شتمر حتى 20 فرب�ير 
ر�أ�ض  لعطلة  �ملزدحم  �ل�شفر  مو�شم  �إىل  بالإ�شافة  �شباط 
�ل�شحة  جلنة  بيانات  و�أظهرت  �جلديدة.  �لقمرية  �ل�شنة 
 37 جو�جن�شي  باإقليم  �لو�قعة  باي�ض  ت�شجيل  �لوطنية 
�إ�شابة منقولة حمليا يوم �لأحد �رتفاعا من �شت �إ�شابات 
 45 ت�شجيل  بيان  يف  �للجنة  و�أو�شحت  �ل�شابق.  �ليوم  يف 
�إ�شابة منقولة حمليا مقابل 13 قبل يوم. وقالت �للجنة 
�أم�ض �لثنني ت�شجيل 79 �إ�شابة جديدة بكوفيد-19 يوم 
�ل�شني  �ل�شابق. و�شجلت  �ليوم  43 يف  �رتفاعا من  �لأحد 
من  �رتفاعا  �أع��ر����ض  عليها  تظهر  مل  جديدة  �إ�شابة   51
40 يف �ليوم �ل�شابق. ول ت�شنف �ل�شني تلك �حلالت على 

�أنها �إ�شابات موؤكدة.

م�ست�سار كبري يف البيت الأبي�س
 ي�ستقيل ب�سبب اتهامات بالتنمر 

•• وا�صنطن-اأ ف 

�أم�ض �لأول �لثنني بعدما  �إريك لندر  �مل�شت�شارين �لعلميني يف �لبيت �لأبي�ض  ��شتقال كبر 
�تهم بالتنمر على �ملوظفني �لعاملني يف جهازه، وهو ت�شرف وعد �لرئي�ض �لأمركي جو بايدن 
عند توليه �ل�شلطة عدم �لت�شامح معه بتاتا. وكتب �إريك لندر مدير مكتب �ل�شيا�شات �لعلمية 
�شابقني  لزمالء  ب��الأذي��ة  ت�شببت  لأنني  ج��د�  حزين  “�أنا  �ل�شتقالة  ر�شالة  يف  و�لتكنولوجية 
وحاليني ب�شبب �لطريقة �لتي حتدثت بها �إليهم«. و�أ�شاف “�شعيت �إىل دفع نف�شي وزمالئي 
“لقد جت��اوزت �حل��دود«. وك��ان لن��در ي�شرف خ�شو�شا  مقر�  �أهد�فنا �مل�شرتكة”  �إىل حتقيق 
على مبادرة �أحياها بايدن �أخر� تهدف �إىل خف�ض �لوفيات �ملرتبطة بال�شرطان، بالن�شف على 
�جلمهوري  �لرئي�ض  تن�شيبه، حذر  وغ��د�ة  �ملقبلة.  و�لع�شرين  �خلم�ض  �ل�شنو�ت  �لأق��ل خالل 

�أجهزته من �نه لن ي�شمح باأي �نحر�فات يف �ل�شلوك.

اأ�سرتاليا تعيد فتح حدودها 21 فرباير  فيتنام تفتح املدار�س بعد اإغالقها ملدة عام 
•• هانوي-رويرتز

قالت وز�رة �ل�شحة يف فيتنام �إن �أكر من 17 مليون 
�إىل �ملد�ر�ض لأول مرة منذ  طالب �شيبد�أون يف �لعودة 
تطعيم  ل��ب��دء  خططا  �ل�شلطات  �إع���الن  م��ع  �شنة  نحو 

�لأطفال من �شن �خلام�شة �شد كوفيد-19.
�مل��ف��رو���ش��ة ملكافحة  �ل��ق��ي��ود  ك��ث��ر� م��ن  و�أل��غ��ت فيتنام 
فرو�ض كورونا يف �أكتوبر ت�شرين �لأول. و�قت�شر تلقي 
كل �لطالب تقريبا �لدر��شة عرب �لإنرتنت منذ �أو�ئل 

�لعام �ملا�شي.
�إع��ادة فتح  �ملقرر  �إن من  بيان  �ل�شحة يف  وقالت وز�رة 
فرب�ير  منت�شف  ب��ح��ل��ول  �ل��ب��الد  يف  �مل���د�ر����ض  م��ع��ظ��م 

�شباط.
�لأ�شبوع  مطلع  يف  منف�شل  بيان  يف  �حلكومة  وق��ال��ت 

�إنها تعتزم �شر�ء 21.9 مليون جرعة من لقاح فايزز-
و   5 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  لالأطفال  بيونتيك 

12 عاما.
�لبالغ  فيتنام  �شكان  �ملئة من  75 يف  �أك��ر من  وتلقى 
عددهم 98 مليونا جرعتني على �لأقل من �للقاحات 
�إعطاء جرعة تن�شيطية جلميع  �إىل  �ل�شلطات  وتهدف 

�ل�شكان �لبالغني بحلول نهاية �شهر مار�ض �آذ�ر.
و����ش��ت��ط��اع��ت ف��ي��ت��ن��ام �ح���ت���و�ء ف��رو���ض ك���ورون���ا طو�ل 
معظم عام 2020 قبل �أن تت�شبب �شاللة دلتا يف زيادة 

�لإ�شابات �لعام �ملا�شي.
وقالت وز�رة �ل�شحة �إن �لبالد �شجلت 14112 �إ�شابة 
 2.34 �لأح��د. وب�شكل عام �شجلت فيتنام  جديدة يوم 
مليون �إ�شابة بكوفيد-19 و�أكر من 38300 حالة 

وفاة.

•• �صيدين-اأ ف ب

�أعلن رئي�ض �لوزر�ء �لأ�شرت�يل �شكوت 
 21 يف  �شتعيد  ب���الده  �أن  م��وري�����ش��ون 
���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر ف��ت��ح ح���دوده���ا �أمام 

�ل�شفر  على  قيود�  فر�شت  بعدما  بالكامل،  �مللقحني  �ل�شياح 
كانت من بني �لأكر ت�شدد� يف �لعامل.

وق���ال م��وري�����ش��ون “مر م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ام��ني م��ن��ذ �أن قررنا 
�أمام  �شتفتح  �حل���دود  �أن  و�أ���ش��اف  �أ�شرت�ليا”.  ح��دود  �إغ���الق 
�لعام  من  �شباط-فرب�ير   21 “يف  �لتاأ�شر�ت  حاملي  جميع 
�جلاري”، موؤكد� “�إذ� كنت ملّقحا بجرعتني، نتطلع للرتحيب 

بك جمدد� يف �أ�شرت�ليا«.
و�أغلقت �أ�شرت�ليا حدودها يف �آذ�ر-مار�ض 2020 على خلفية 

�لفرو�ض.
ت��ل��ت، م��ن��ع �لأ�شرت�ليون  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة  وع��ل��ى م���دى م��ع��ظ��م 
��شتثناء�ت  �ل��زو�ر  �إل ع��دد� قليال من  �مل��غ��ادرة ومل مينح  من 

للزيارة.
�إىل  �أي�شا  �أدت  �لتي  �لقيود  ج��ر�ء  �خل��ارج  وعلق مو�طنون يف 
لقطاع  �شربة  و�شددت  �لبع�ض  بع�شها  عن  عائالت  �نف�شال 

�لأحيان  بع�ض  يف  نقا�شات  و�أث���ارت  �ل��ب��الد  يف  �ملهم  �ل�شياحة 
ب�شاأن و�شع �أ�شرت�ليا كبلد منفتح وع�شري.

وذكرت غرفة �لتجارة و�ل�شناعة �لأ�شرت�لية �أن �إغالق �حلدود 
يكلف �لأعمال �لتجارية مبلغا تقدر قيمته بحو�ىل 2،6 مليار 

دولر �أمركي كل �شهر.
ومت بالتدريج تخفيف �لقيود بالن�شبة لالأ�شرت�ليني و�ل�شكان 

�لذين يحملون تاأ�شر�ت �إقامة طويلة �لأمد و�لطلبة.
تقريبا.  �لقيود  جميع  رف��ع  �لأخ���ر  �ل��ق��ر�ر  مب��وج��ب  و�شيتم 
وياأتي ذلك بعدما تخلت �أ�شرت�ليا عن �شيا�شة “�شفر �إ�شابات 
و�ثر �نهيار نظام تعّقب �ملخالطني للم�شابني على  بكوفيد” 

وقع موجة �لإ�شابات باملتحورة �أوميكرون.
بينها  �ل�شياح،  �أم���ام  ح��دوده��ا  تغلق  دول  ب�شعة  �إل  تعد  ومل 

�ليابان و�ل�شني ونيوزيلند� وعدة دول جزرية يف �لهادئ.
ورح����ب ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ة و�ل�����ش��ف��ر �لأ�����ش����رت�يل، �ل����ذي و�جه 
�ملئة مقارنة  98 يف  �ل��زو�ر بحو�ىل  �شعوبات مع تر�جع عدد 

مب�شتويات ما قبل �لوباء، بالأنباء.
ملجموعة  �ل������ع������ام  �مل������دي������ر  وق����������ال 
رحالت  ت�شّغل  �ل��ت��ي  “كويك�شلفر” 
ب��ح��ري��ة و�أن�����ش��ط��ة غو�ض  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ومنتجعات يف �حلّيد �ملرجاين �لعظيم 
�إع��ادة �لفتح«.  “ن�شعر بحما�ض بالغ لقدرتنا على  توين ووكر 
�شعبة  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  “كانت  بر�ض  فر�ن�ض  و�أف��اد 

د�عيا �لنا�ض �إىل “�لقدوم للزيارة«. للغاية بالن�شبة لنا”، 
وقّل�شت �ل�شركة عدد موظفيها خالل فرتة �لوباء من 650 

�إىل 300.
بعد  وقتا”  �لتعايف  ي�شتغرق  “باأن  يتوقع  �أن��ه  ووك��ر  و�أو���ش��ح 

�لعامني �ملا�شيني.
يف  �ل�شياحة  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�شركات  من  �لعديد  وتعاين 
�أنحاء �أ�شرت�ليا من نق�ض يف �ملوظفني، نظر� �إىل �لعدد �لقليل 

من �لزو�ر �لقادمني �إىل �أ�شرت�ليا.
ورغم �لإعالن، ما ز�ل �ل�شفر �شمن �أ�شرت�ليا خا�شعا لقيود.

وبقيت ولية غرب �أ�شرت�ليا مغلقة �أمام غر �ملقيمني. ويعد 
من  �ل�شفر  من  �أ�شهل  باري�ض  �إىل  �شيدين  من  حاليا  �ل�شفر 

�شيدين �إىل برث.
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عربي ودويل

عّزز ال�سغط مبرور ال�سنني رغبة اأوكرانيا املتزايدة يف 
البتعاد عن رو�سيا ثقافًيا ولغوًيا و�سيا�سًيا وا�سرتاتيجًيا

هدف اإمرباطوري �سريح, حمله اأوًل جزء من النخب الرو�سية, 
ويب��دو اأن���ه لع�ب دوًرا متزاي��ًدا يف روؤي��ة ف�الدميي�ر بوتني

رمبا الرتوي�س هو الرهان النهائي

رو�سيا-اأوكرانيا: عودة عقيدة ليونيد بريجنيف...!
•• الفجر -ريت�صارد روبرت –ترجمة خرية ال�صيباين

اإن انبهار دعاة ال�صيادة الأوروبيني برو�صيا بوتني ينطوي      
م�صائل  يف  ال�صنني:  مبــرور  و�ــصــوًحــا  تـــزداد  مــفــارقــة،  على 
من  فــاأكــرث  ــرث  اأك الأخـــرية  هــذه  تقرتب  الــدولــيــة،  العالقات 
“نظرية ال�صيادة املحدودة” التي �صاغها الحتاد ال�صوفياتي 

عام 1968 لتربير تدمري ربيع براغ.    اإن الطريقة الب�صيطة 
التي اأجريت بها املفاو�صات ب�صاأن اأوكرانيا، كما لو اأن الأطراف 
الرئي�صية املعنية لي�س لها �صوت يف املو�صوع، تعطي فكرة جيدة 
اإىل  �صن�صري  املحددة  احلالة  هــذه  يف  كنا  لو  حتى  ذلــك،  عن 
بع�س التنا�صق بني مو�صكو ووا�صنطن التي عادت ب�صكل عفوي 
بني  جوهرًيا  فرًقا  هناك  لكن  الــبــاردة.  احلــرب  عــادات  اإىل 

العا�صمتني: ال�صتهانة الأمريكية ل متنع العرتاف الأ�صا�صي 
يف  منخرطون  الرو�س  بينما  امل�صري،  تقرير  يف  ال�صعوب  بحق 

مراجعة هذا املفهوم املركزي يف العالقات الدولية.

هل قلتم غريب؟
   من املوؤكد اأن العبارات الرو�صية هند�صة متغرية، بل ومرنة 

التدخالت  بع�س  وت�صري  املــو�ــصــوع.  هــذا  يف  ملحوظ  ب�صكل 
اخلارجية اىل ذلك على اأنه مبداأ مقّد�س. ن�صتح�صر التدخل 
عام 2008 يف جورجيا “للدفاع” عن الأو�صيتيني والأبخازيني، 
وال�صتفتاء اخلاطف الذي �صمح ب�صم �صبه جزيرة القرم عام 
2014، ومنذ ما يقرب من ثماين �صنوات “للدفاع” عن �صكان 

دونبا�س امل�صطهدين من قبل “الفا�صيني” يف كييف.

   تظاهر بوتني عام 2021 باخلوف 
من “�إبادة جماعية” يف دونبا�ض. فهل 
�ل�شعوب؟  ع��ن  �مل��د�ف��ع  ه��ي  رو�شيا  �ن 
�لرو�شي  �إىل وزير �خلارجية  لن�شتمع 
 2014 �شرجي لف��روف يف فرب�ير 
“�أود   : �لأم���ن���ي  م��ي��ون��ي��خ  م���وؤمت���ر  يف 
�ملمثل  ب��ك��ل��م��ات  �أ���ش��ت�����ش��ه��د  �أن  ��ا  �أي�����شً
�لأمريكية  �خلارجية  لوز�رة  �لر�شمي 
ب���وخ���ار����ش���ت، عام  �ل���ن���ات���و يف  ق��م��ة  يف 
ذ�كرتي:  يف  ح��ف��رت  و�ل��ت��ي   ،2008
ت�شكل  �أن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ‘تاأمل 
�لوحدة  ت�����ش��م��ن  ح��ك��وم��ة  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�لقت�شادي،  و�لزده�������ار  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ب��دع��م م���ن ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل، 
و��شتجابة لتطلعات �ل�شعب �لأوكر�ين 
�إذ� كان هذ�  نحو �مل�شتقبل �لأوروبي’. 
فعندئذ  �لختيار،  حرية  على  تاأكيًد� 
�ل�شعب  ح����ري����ة  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  ي���ت���م 
�لأوك���������ر�ين ب��ط��ري��ق��ة غ���ري���ب���ة، لأن���ه 
يف �ل��و�ق��ع يتم ف��ر���ض خ��ي��ار، وه��و ما 
�أب�����ًد�«.      ت��ري��ده رو���ش��ي��ا ول���ن تفعله  ل 
وبالتاأكيد  منطقه،  لف����روف  مل��وق��ف 
�لوقت  �ن  غ��ر  ��ا،  �أي�����شً موقف غريب 
�أثبت ذلك. ومبا �ن �لرتباك �لن�شبي 
تبّدد   2014 ف��رب�ي��ر  ���ش��اد يف  �ل���ذي 
�لآن، �شرّكز هنا على تاأكيدين �ت�شح 
»يتم فر�ض  �أنهما غر �شحيحني.    
خيار”؟، ل �شيء يف ذلك �لوقت ي�شمح 
بتاأكيد ذلك بهذه �لطريقة �حلازمة، 
وكل �شيء ي�شر �ليوم �إىل �أن �ل�شعب 
�ل��غ��رب ب�شكل ذ�تي  �لأوك����ر�ين �خ��ت��ار 
ك���ام���ل.    »م���ا ل ت��ري��ده رو���ش��ي��ا ولن 
�أدرك   ،2014 ع���ام  �أبًد�”؟،  تفعله 
�أن ه���ذ� غ���ر ���ش��ح��ي��ح، بعد  �جل��م��ي��ع 
و   ،)2004( رئا�شي  مر�شح  ت�شميم 
-2005 يف  �لثالث  �لغاز”  “حروب 

�لتي  �مل��ت��ع��ددة  و�ل�����ش��غ��وط   ،2009
م���ور����ش���ت ل���ل���ت���اأث���ر ع���ل���ى �خل����ي����ار�ت 
رئا�شة  خ��الل  وتقييدها  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
 .)2014-2010( ي��ان��وك��وف��ي��ت�����ض 
ومنذ عام 2014، كانت حركة رو�شيا 
بكل  و�ل�شعي  دونبا�ض  لدعم متمردي 
�لأوكر�نية  �لدولة  لإ�شعاف  �لو�شائل 
�ليوم  تنفيذها  وي��ت��م  مت��اًم��ا  و��شحة 
ب��وج��ه م��ك�����ش��وف. وم���ن �مل��ف��ارق��ات �أن 
ل�شيا�شة  �لهائلة و�ل�شريحة  �لطبيعة 
�لأوكر�نيني  ز�دت  ق��د  ه��ذه  �لتقييد 
رغبة  �ل�شنني  مب��رور  وع��ّززت  ت�شّلبا، 
متز�يدة يف �لبتعاد عن رو�شيا ثقافًيا 

ولغوًيا و�شيا�شًيا و��شرت�تيجًيا.
   ميكن و�شف هذ� �لختالف ب�شكل 
متعار�شة،  لكتل  جتّمع  ب��اأن��ه  متز�يد 
�����ش���ت���ع���ادت م��ن��ط��ق �حل�����رب �ل����ب����اردة. 
تظهر  �لبائدة،  و�ر�شو  معاهدة  وحتى 
معاهدة  م��ن��ظ��م��ة  ���ش��ك��ل  يف  جم������دد� 
�لأم�������ن �جل���م���اع���ي �ل���ت���ي ت���ت���دخ���ل يف 
مالئمة  مبناور�ت  وتقوم  كاز�خ�شتان 
يف بيالرو�شيا. ع��الوة على ذل��ك، فاإن 
يف�شلها  �لتي  �لقر�ءة هذه هي  �شبكة 
�لرو�ض، �لذين ي�شتعيدون مكانة قوة 
عظمى يف هذ� �لبناء لعامل م�شتقطب 

بني مو�شكو وو��شنطن.
�لتف�شر،  ه���ذ�  ��شتبعاد  دون  ل��ك��ن     
ملا  �لإقليمي  �لبعد  نتجاهل  �أل  يجب 
�مل�شتوى، فاإن  هو على �ملحك. يف هذ� 
�لو�قع  يف  ه��ي  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا 
�أمريكا  تاأثر  ولي�ض  �مل�شكلة،  جوهر 
�لتي  �جل��اذب��ي��ة  �أو  �ل��ن��ات��و  ت��ه��دي��د  �أو 
�أوًل  �إنها  ميار�شها �لحت��اد �لأوروب��ي. 
�ل��ت��ي يتظاهر  �لأوك���ر�ن���ي���ة،  �ل�����ش��ي��ادة 
�لرو�ض بالقلق ب�شاأنها، لكنهم ي�شعون 
�شرى،  وك���م���ا  ت��ق��ل��ي�����ش��ه��ا،  �إىل  �أوًل 

�إنكارها.

نفي الآخر
حماور  ثالثة  ب��ني  �لتمييز  ميكننا     
رئي�شية لهذ� �لنزلق �لتدريجي نحو 
ما يجب �أن ي�شمى نفي �لآخر. �لأول، 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شالح  هو 

)�ل�����ش��ي��غ��ة م���اأخ���وذة م��ن ل��ي��ن��ني، لكن 
عام  كو�شتني  عند  �ل��ف��ك��رة  ه��ذه  جن��د 
�لقوميات  1839(. ورد� على �شعود 
ديناميكية  ت�����غ�����ّرت  �ل�������ش���الف���ي���ة، 
�لإ�شكندر  عهد  يف  ر�شمًيا  �ل�شتيعاب 
�لثالث، �إىل �شيا�شة ر�شمية للرتوي�ض 

�لثقايف و�لديني و�للغوي “5«.
   وبعد �أن غطاها �لتاريخ �ل�شوفياتي، 
�لوقت  نف�ض  و�أعادها يف  �ألغاها  �ل��ذي 
)بدولنة �شعوب �ل�شهوب �لتي �أ�شبحت 
�أمًم������ا(، وب��ع��د ك�����ش��ره��ا ع���ام 1991، 
�أخرى،  ��شتوؤنفت هذه �حلركة. ومرة 
ت�شطدم بربوز �شعور قومي هو بنف�ض 
�لقوة �لتي تتمتع بها، ويحوز �شالبة 
�ي�شا  ت�شطدم  �أنها  كما  مبقاومتها. 
باأّمة ترفع قو�نينها و�لنظام �لدويل، 
يف مو�جهة “�لت�شخم” �جليو�شيا�شي 

للتاريخ �لرو�شي.
   ه������ذه �مل����ق����اوم����ة، ب���امل���ع���ن���ى �مل������ادي 
رو�شيا  جتهلها  �لتي  ه��ي  للم�شطلح، 
ج��زء كبر  �إىل  �لرئي�ض  )م��ن  ب��وت��ني 
من �ل�شكان(، وجتد �شعوبة يف فهمها، 
�ن��ه��ا غ��ر �شرعية،  ب��ع��م��ق  وت��ع��ت��ربه��ا 
وحتاول جاهدة �أن تنكرها. �إن �ل�شعب 
ب��وت��ني ويف لغة  ن��ظ��ر  �لأوك�������ر�ين، يف 
موجود.  غ���ر  �لرو�شي”،  “�لعامل 
�أو حتالفاتها  �أوكر�نيا  ��شتقالل  لي�ض 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة هي  �أو  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل���ت���ي ت���ه���دد رو����ش���ي���ا، و�إمن������ا �لإن���ك���ار 
�لكيان  ه��ذ�  �لرو�شي،  للعامل  �مل��رف��وع 
�لذي يتو�شع ببطء ويرى نف�شه �أقوى 
���ش��رع��ي��ة م��ن �ملفاهيم  و�أق�����دم و�أك����ر 
�ل�����ش��خ��ي��ف��ة ل��ل��ح��د�ث��ة �ل��غ��رب��ي��ة، مثل 
حقوق  �أو  �ل�شيادة  �أو  �ل���دويل  �لنظام 

�ل�شعوب... �ل�شعوب؟ �أية �شعوب؟
 »1« فيما يتعلق بنقاط التحول ، حوايل 
كاترين  كتاب  راجــع   ،  2003-2002
بيلتون ، �صعب بوتني: كيف ا�صتعاد جهاز 
املخابرات ال�صوفياتية رو�صيا ثم هاجم 
و�صرتاو�س  وفــــارار  نــيــويــورك  ــغــرب،  ال

وجريو ، 2020.
مــوجنــريــنــري  �ــصــيــلــفــ�ــصــرت  ــــان  ج  »2«
ال�صيا�صية  اجلغرافيا   ، ثوم  وفران�صواز 
لــرو�ــصــيــا ، بــــوف، الــطــبــعــة الــثــانــيــة ، 

.2018
 »3« ميالن كونديرا ، “الغرب خمتطفا”، 
من  نقتب�س   .1983 نوفمرب   ، املناظرة 
طبعة املجلد الذي ن�صرته غاليمار عام 
الكاتب  46-ي�صتح�صر  �ــس.   ،2021
ومعها  حتديدًا،  اأكرث  ب�صكل  بولندا  هنا 

اأوروبا الو�صطى. 
ف�صاء  و�ّصع  بب�صع فقرات  بعد ذلك  لكن 
“املتجان�صة،  رو�صيا  م�صتح�صًرا  املرجع، 
املــــوّحــــدة، املـــركـــزيـــة، الــتــي حــّولــت 
بت�صميم هائل جميع دول اإمرباطورتيها 
الأرمن،  البيالرو�صيون،  )الأوكرانيون، 
�صعب  اإىل  ــخ.  اإل الليثيون،  الالتفيون، 

رو�صي واحد”)�س 48-47(.
»4« ن�صري هنا اإىل التحليالت الكال�صيكية 
لبنديكت اأندر�صون ، املجتمعات املتخيلة 
 ، القومية  انت�صار  اأ�ــصــل  يف  تــاأمــالت   :

فري�صو ، 1983.
�صابق  مرجع  اأندر�صون،  ب.  انظر   »5«  
87 وما يليها، من اأجل تاريخ  ذكر، �س. 
ورهاناته  اللغوي  الرتوي�س  عن  موجز 
من  الإمــرباطــوريــة.  داخــل  ال�صيا�صية 
�صيا�صة  فاإن  لقرون،  املمتد  التاريخ  هذا 

بوتني فرع واحد فقط.
جت�صيده  يــجــد  اأدبــــــي،  اآخـــــر،  فــــرع   
عن  الــ�ــصــهــرية  بــرود�ــصــكــي  ق�صيدة  يف 
يخرتقها  حيث  الأوكــراين،  ال�صتقالل 

ازدراء ثقايف غري عادي. 
ويف  ال�صوربون  يف  دّر�س  لالأفكار،  *موؤرخ 
مدر�صة العلوم ال�صيا�صية بباري�س. يكتب 
تيلو�س،  موقع  على  اقت�صادية  مقالت 
الإ�صالحي،  للي�صار  اأبحاث  مركز  وهو 
موؤلفاته  من  ا�صربي.  جملة  يف  وي�صاهم 
الثالث  املــراحــل  ــــي،  الأوروب “الفال�س 

لالأزمة«.

عودة بريجنيف من قربه �شيا�شيا موقف لفروف �لغريبهدف �إمرب�طوري �شريح للرئي�ض بوتني

�شياق  يف  ل��رو���ش��ي��ا،  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
متكاملة  ملنطقة  مفاجًئا  تفكًكا  �شهد 
عام  ودميوغر�فًيا  و�شيا�شًيا  �قت�شادًيا 
ما  �لرو�بط رغم  1991. مل تختف 
�لأنابيب  �شبكات خطوط  حلقها، من 

�ىل تقاطع �ل�شتات.
رو�شية  م�شالح  هناك  مو�شوعيا،      
�ل�شوفياتية  �جل��م��ه��وري��ات  جميع  يف 
�ل�������ش���اب���ق���ة، ب�����دء مب���و�ط���ن���ي �لحت�����اد 
�مل�شالح،  ه��ذه  عن  و�ل��دف��اع  �لرو�شي. 
يقعان  �لعالقات،  لتجديد  و�لطموح 
�لعابرة  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد  �شميم  يف 
��شتح�شاًنا  لق����ت  و�ل���ت���ي  ل���ل���ح���دود، 
م���ت���ن���وًع���ا م����ن ق���ب���ل ج����ر�ن����ه����ا. مع 
�لأول  �ل��ع��ق��د  ت���وت���ر�ت  د�رت  ك��ي��ي��ف، 
و�لع�شرين حول  �حل���ادي  �ل��ق��رن  م��ن 
�إع���ادة �لن��دم��اج ه��ذه، و�لتي ك��ان من 
عن�شًر�  �أوك���ر�ن���ي���ا  ت��ك��ون  �أن  �مل��م��ك��ن 
رئي�شًيا فيها. مت و�شع د�شتور �لحتاد 
�أ�شبح  �ل����ذي   )2010( �جل��م��رك��ي 
�لحت����اد �لق��ت�����ش��ادي �لأور�����ش���ي عام 
��شتياء  �أث����ار  مم��ا  ب��دون��ه��ا،   ،2015
م��و���ش��ك��و �ل���ك���ب���ر، و�ل����ت����ي م����ع ذلك 
م�شتخدمة  قوتها،  ثقل  بكل  �شغطت 

�لع�شا و�جلزرة.
   �ل��د�ف��ع �ل��ث��اين، �ل��ذي ك��ان ح�شا�ًشا 
 2013 ع������ام  م���ن���ذ  خ����ا�����ض  ب�������ش���ك���ل 
هو   ،2004 ع����ام  م��ن��ذ  ب����نّي  ول��ك��ن��ه 
�حلركات  مو�جهة  يف  �لكرملني  قلق 
�لأوكر�نية  �ل�شيادة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة: 
“�لثور�ت  م�����ش��ف��اة  يف  ه���ن���ا  ع���ال���ق���ة 
�مللونة”، وهي بال�شرورة غر �شرعية 
وموجهة من �خلارج يف نظر مو�شكو. 
�لحتجاج  ح��رك��ة  �أن  �ل��و����ش��ح  وم���ن 
�ل����ت����ي ����ش���ب���ق���ت وت����ل����ت �لن���ت���خ���اب���ات 
 ،2012 ل��ع��ام  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�حلري�ض  بوتني  نظام  ت�شدد  �شّجلت 
�لبعد  �ن  �ل������ع������دوى.  جت����ّن����ب  ع���ل���ى 
�لأيديولوجي للدفاع عن منوذج بديل 
�لآن  ه��و  �لليرب�لية  للدميقر�طيات 
م���رك���زي، ون��الح��ظ ه��ن��ا �رت������د�ًد� �ىل 
رهانها  ك��ان  �ل��ت��ي  بريجنيف،  عقيدة 
و�شحق  �ل�شيا�شي  �لن��غ��الق  �مل��ب��ا���ش��ر 

�لعرقية �لرو�شية �لتي تعي�ض يف �شرق 
�أوكر�نيا(، ننتقل �إىل �لإنكار �ل�شريح 
و�لب�شيط للهوية �لأوكر�نية، وبالتايل 

حقيقة �لأّمة �لأوكر�نية.
ل��ي�����ش��ت جم����رد �شفاقة،  ه��ن��ا  �إن���ه���ا     
يد  ب��رب�ع��ة  �أح���د  ل��و مل ينخدع  حتى 
حق  يوجد  ل  �شعب،  ب��دون  �ل�شاحر: 
لل�شعوب يف تقرير �مل�شر. لكن لفهم 
�ل�����ش��ع��ور �ل��ع��م��ي��ق ب��ال�����ش��رع��ي��ة �ل���ذي 
ي��ب��دو �أن����ه ي�����ش��ك��ن ف���الدمي���ر بوتني، 
�ملوقف  وت��ن��اق�����ش��ات  �أك����اذي����ب  ل�����ش��رح 
�ل��رو���ش��ي، ن��ح��ن م��ل��زم��ون ب��ف��ه��م هذ� 
�ملنظور �لطويل، �لذي يتجاوز بوتني 

ولفروف بعيد�.
�ملذهل  �مل��ف��ه��وم  �إىل  ن��ع��ود  �أن     يجب 
للحدود �لذي �شاغته كاترين �لثانية 
تعرّب  و�لتي  فولتر،  �إىل  ر�شالتها  يف 
تناق�ض  يف  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  و�ق�����ع  ع���ن 
�لأك�����ر �شر�مة  �ل��ن��ظ��ام  م���ع  ����ش���ارخ 
للعالقات �لدولية: رو�شيا يف �لأ�شا�ض 
بلد ميتد، لي�ض فقط مبعنى �مل�شاحة، 
ولكن مبعنى �لّتو�ّشع. �إن رو�شيا بوتني 
هي �لوريث �ملبا�شر لأمر�ء مو�شكويف: 
بها  يحيط  م��ا  وته�شم  متت�ض  فهي 
بال كلل. وهذه �حلركة، �لتي بد�أت يف 
�لقرن �ل�شاد�ض ع�شر، ل ينبغي �خللط 
بينها وبني �لإمربيالية �حلديثة، ول 
�لر�يخ  حركة  مثل  �ل��غ��زو  قومية  م��ع 
بني  �لفرق  بقوة  ميزت  �لتي  �لثالث، 
�لأمل�������ان و�ل�������ش���الف. �إن���ه���ا ب���الأح���رى 
عملية “تاأميم” تاريخية، على نطاق 
و��شع، متر عرب �لرتوي�ض �لذي �أثاره 

ميالن كوندير�.
�أن هذه �حلركة لي�شت  �لو��شح    من 
ثالثينات  يف  ه����ادًئ����ا.  ط���وي���اًل  ن���ه���ًر� 
ع�شر،  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل���ق���رن  و�أرب���ع���ي���ن���ات 
مع  متوقعة،  غ��ر  بعقبة  ��شطدمت 
�شي�شبح  �لقومي فيما  �ل�شعور  �شعود 
�أج���ز�ء �أخرى  �أخ��رى بولند� ويف  م��رة 

من �لإمرب�طورية “4”. 
�ل�شتيعاب  رو���ش��ي��ا  ح��ي��ن��ه��ا  و�أع���ي���دت 
ُبعدها  �إىل  و�ل���رتوي�������ض  و�ل��ت��وح��ي��د 
�ل�شعوب”  و”�شجن  �لإم����رب�ط����وري 

و�لتاريخي،  �ل���ث���ق���ايف  �ل���ت���ق���ارب  م���ن 
ميكن  �ل���ذي  �ل�شيا�شي  �لتعاي�ض  �إىل 
��شتخدمه  ��شتيعاب.  �شكل  يتخذ  �أن 
بعد   2014 ع���ام  ب��وت��ني  ف���الدمي���ر 
�شم �شبه جزيرة �لقرم، وعاد بانتظام 
منذئذ، يف �خلطة �لت�شالية �لر�شمية، 
ا يف �مل��ح��ادث��ات.    يف �للغة  ولكن �أي�شً
“رو�شكي  ت��ع��ب��ر  ي��ح��م��ل  �ل���رو����ش���ي���ة، 
�لإ�شالح  م��ع  )ظ��ه��ر  �لتبا�شا  مر” 
مر  ت�شر   :)1918 لعام  �لإمالئي 
�إىل كل من �لعامل و�ل�شالم. وبالتايل 
�لعامل  ل��ي�����ض  مر”  “رو�شكي  ف����اإن 
�لرو�شي  �ل�شالم  �لرو�شي فح�شب، بل 
لل�شكل  ب��ع��ي��د  ����ش���دى  م���ث���ل  ����ا،  �أي���������شً
باك�ض رومانا.  �لآخ��ر،  �لإم��رب�ط��وري 
�ملن�شودة  �لقرية  ا،  و�أي�شً �أخ��ًر�  ومر 

ل كمكان ولكن كجماعة.
نطاق  على  �مل�شطلح  ��شتخد�م  مت     
)حمطة  �ل�شوفياتي  �لعهد  يف  و����ش��ع 
ذل��������ك(، وحتمل  ع���ل���ى  ����ش���اه���د  م����ر 
بها  �ح��ت��ف��ى  �ل���ت���ي  �ل�شالم”  “قوة 
مدى  على  �لفرن�شيون  �ل�شيوعيون 
هذه.  �لتمثيالت  لعبة  عالمة  عقود، 
لكن هذه �جلماعة �مل�شاملة �لتي ت�شبه 
�أرثوذك�شية، حتمل يف طياتها  �أبر�شية 
�فرت��شية �أكر �إثارة للقلق: �لبتعاد 
ا، حرفياً،  عن �لعامل �لرو�شي هو �أي�شً
�لب���ت���ع���اد ع���ن �ل�������ش���الم �ل���رو����ش���ي... 

و�شناعة �أعد�ء.
   ب����ني �خل��������ارج �ل����ق����ري����ب و�ل����ع����امل 
حتولت.  حت��دث  �أن  ميكن  �ل��رو���ش��ي، 
�إىل  بوتني  دعاية  �شعت   ،2014 ع��ام 
)رو�شيا  ن��وف��ورو���ش��ي��ا  ت��ع��ب��ر  ف��ر���ض 
�جل���دي���دة(، ل��الإ���ش��ارة �ىل ق��ط��اع من 
و�لبحر  �آزوف  بحر  ب��ني  يقع  �لأر����ض 
و�أ�شبح  �ل���ه���ج���وم،  ف�����ش��ل  �لأ������ش�����ود. 
�ليوم، ولكن  ��شتخد�ًما  �أقل  �مل�شطلح 
هذه  ع��ل��ى  ج���دي���د  ه���ج���وم  ح����دث  �إذ� 
��شرت�تيجية،  ت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لتعبر  �أن  ع���ل���ى  ن�����ر�ه�����ن  ف���ن���ح���ن 
ت��اري��خ��ًي��ا، مي��ك��ن متديده  ���ش��ي��ع��ود... 

ا �إىل نهر �لدنيرب. �أي�شً
   ن���رى ه��ن��ا ك��ي��ف، م���ن خ���الل �شحر 

�ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف �ل���دول 
�لتابعة لالحتاد �ل�شوفياتي.

   �لد�فع �لثالث، هو هدف �إمرب�طوري 
�لنخب  م��ن  ج��زء  �أوًل  حمله  �شريح، 
دوًر�  لعب  �أن��ه  يبدو  و�ل��ذي  �لرو�شية، 
م��ت��ز�ي��ًد� يف روؤي����ة ف��الدمي��ر بوتني 
مل تعد  خالل وليتيه �لأولني “1”. 
�أو نفوًذ�، بل �لقوة،  �لرهانات م�شالح 
خمتلفة  م��ف��اه��ي��م  �لإم����رب�ط����وري����ة، 

�شمحت ب�شياغتها �لتدريجية.
�لقريب”،  “�خلارج  م��ف��ه��وم  �إن     
�حلدود”(،  ور�ء  “ما  و  )“قريب” 
�إىل  بوتني  ف��الدمي��ر  لو�شول  �شابق 
خم�ش�ض جلمهوريات  �ل�شلطة “2”، 
�لحت�����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي �ل�����ش��اب��ق )مبا 
�أوك�����ر�ن�����ي�����ا وب���ي���الرو����ش���ي���ا،  يف ذل������ك 
�لبلطيق  ودول  وك�����از�خ�����������ش�����ت�����ان 
�إىل  �لفكرة  هذه  وحتيل  ومولدوفا(. 
�لرو�شية  �مل�شالح  فيها  تكون  منطقة 
منها  وت�شتمد  م��ب��ا���ش��رة،  �مل��ح��ك  على 
ع��ق��ي��دة م��وّزع��ة ع��ل��ى ع���دد م��ع��ني من 
�ل��وث��ائ��ق و�لإع���الن���ات، وج��وه��ره��ا هو 
�لتدخل،  يف  قانونًيا  حًقا  لرو�شيا  �أن 
مطالبة  �لأخ��������رى  �ل����ق����وى  ح����ني  يف 

بالتحفظ.
�خلارجي  �لف�شاء  يغطي  ر���ش��م��ًي��ا،     
�لتي  �مل�شتقلة،  �ل��دول  ر�بطة  �لقريب 
 1991 دي�شمرب  يف  تاأ�شي�شها  �شبق 
�ل�شوفياتي  ل��الحت��اد  �لر�شمي  �حل���ّل 
ب��ب�����ش��ع��ة �أي������ام. ل��ك��ن ل���ن ي��ك��ون لهذه 
�ل�شالبة.  م��ن  �ل��ك��ث��ر  “�جلماعة” 
ر�شمية  �أق���ل  �لقريب”  “�خلارج  �إن 
�أكر  ولكنه  �لقانونية،  �لناحية  م��ن 
على  �ل�شيا�شية،  �لناحية  من  و�شوًحا 
ب�شيط:  ول�����ش��ب��ب  �خل�����ش��و���ض،  وج���ه 
�لطابع  ت�شفي  م��ع��اه��دة  لي�شت  �إن��ه��ا 
�لر�شمي على حل و�شط، ولكنها روؤية 

فاعل وحيد، مو�شكو.
ا، ولكن     �أق��رب زمنّيا، و�أك��ر غمو�شً
بعد  ياأتي  طموًحا،  �أك��ر  ما  بطريقة 
وهي �شيغة  �لرو�شي”،  “�لعامل  ذلك 
م�شتويات  ع����دة  ع��ل��ى  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
رهانها �لرئي�شي �ملرور غر �ملح�شو�ض 

عليها.  –وخمتلف  ���ا  �أي�������شً م���ن���رة 
م����ن����رة، لأن����ه����ا جت���م���ع ب����ني �ل���دف���اع 
ع��ن �لإم��رب�ط��وري��ة وم��ع��ار���ش��ة قوية 
على  ي��رك��ز  وك��اله��م��ا  للدميقر�طية، 
د. ومنرة لأن  و�مل��ه��ِدّ �لغرب �جل��ذ�ب 
حتركات �لقو�ت �لع�شكرية يف �ل�شنو�ت 
�لأخرة ت�شتح�شر بقوة ميثاق و�ر�شو، 
�لذر�ع �مل�شلح لهذه �لعقيدة �لتي متت 
�شياغتها عام 1968 لتربير �لتدخل 
يف بر�غ )جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �ل�شيد 
ب��وت��ني م��ر ع��رب ب��ود�ب�����ش��ت يف فرب�ير 
2015، وز�ر قبور �جلنود �ل�شوفيات 
 .)1956 �نتفا�شة  ل�شحق  �ملر�شلني 
وم��ع ذل���ك، ف���اإن �لإح��ال��ة �إىل عقيدة 
بريجنيف مطعون فيها، لأنها �شيغت 
�لدميقر�طيات  يف  �ل��ت��دخ��ل  ل��ت��ربي��ر 
ُيلعب  ما  �أن معظم  �ل�شعبية، يف حني 
�ليوم يتعلق باجلمهوريات �ل�شوفياتية 

�ل�شابقة.
   لكن هل �لختالف يف غاية �لو�شوح 
�لديناميكيات  �لعتبار  يف  �أخ��ذن��ا  �إذ� 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة؟ ي���و�ج���ه �لأوك����ر�ن����ي����ون 
مريحة،  غر  ثقافية  بطريقة  �ليوم، 
�لبولنديني  �أو  �ل��ت�����ش��ي��ك  م���ن  �أك����ر 
�ل�شيا�شي  تاريخهم  ج���ّر�ء  ب��الأم�����ض، 
كوندير�،  ميالن  و�شفه  ما  و�للغوي، 
ب�   ،1984 ع��ام  ُن�شر  م���دوي  ن�ض  يف 
 ...“  3“ و�إ���ش��ر�ر  ب�شرب  “�لرتوي�ض 

ورمبا �لرهان �لنهائي هو هذ�.
   لي�ض لرو�شيا طموح ��شتعادة مكانة 
�لقوة �لعظمى، �أو حتديد عالقتها مع 
�ل��غ��رب ف��ق��ط، ول��ك��ن �خل��ي��ط �ملتجدد 
�لقومي،  �ل���ش��ت��ي��ع��اب  ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
�ملجاورة  لل�شعوب  �لبطيء  و�له�شم 

و�أر��شيها.
 فهذه �لخرة كانت خالية، ومل تكن 
�ل��ب��ل��د�ن، ه���ذه �ل�شعوب،  �أمًم����ا: ه���ذه 
نفهم  فكيف  و�إل  م��وج��ودة.  غر  �أمم 
�ل��ذي ن�شره فالدمير  �مل��ذه��ل  �مل��ق��ال 
و�ل�����ذي   ،2021 ي���ول���ي���و  يف  ب���وت���ني 
و�لأوكر�نيني  �ل���رو����ض  �أن  ف��ي��ه  ك��ت��ب 
“�شعب و�حد”؟ فمن وحدوّية �شنو�ت 
عن  )“�لدفاع”   2020-2014

�مل�شكوك  و�ل�شرعية  �لت�شميات  علم 
�خل������ارج  �أن  ق�������دمي،  ل����ت����اري����خ  ف���ي���ه���ا 
ب��ال��ك��ام��ل يف �لعامل  ي��ن��دم��ج  �ل��ق��ري��ب 
ي�شتحق  �لن��������زلق  ه�����ذ�  �ل����رو�����ش����ي. 
قلب  �إىل  ي���ق���ودن���ا  لأن������ه  �ل���ت�������ش���اوؤل، 
�مل�����ش��ك��ل��ة. �ل��ع��ن��ا���ش��ر �مل����ذك����ورة حتى 
وكبح  م�شاحلها،  ع��ن  )�ل���دف���اع  �لآن 
دمج  و�إع���ادة  �خل��ط��رة،  �لدميقر�طية 
بالكامل  تعك�ض  ل  �مل��ف��ك��ك(،  �لف�شاء 
وتطلعاتها.  بوتني  رو�شيا  طموحات 
فكيف ن�شّمي �حلركة متعددة �لأوجه 
وغر �ملتما�شكة متاًما �لتي ت�شعى من 

خاللها �إىل جذب جر�نها؟

»�صبورة جدا وعنيدة«
م�شطلح  ������ش����ت����خ����دم����ن����ا  ل����ق����د      
�لإم���رب�ط���وري���ة ه��ن��ا. ف��م��ف��ه��وم مثل 
�لطور  خ������ارج  ي���ب���دو  �لإم����ربي����ال����ي����ة 
على  �ل�شوء  يلقي  لكنه  م��ا،  ح��د  �إىل 
ج����و�ن����ب م��ع��ي��ن��ة ل����و�ق����ع م��ع��ق��د من 
���ش��ب��ي��ل �ملثال،  �ل��ت��ذك��ر، ع��ل��ى  خ���الل 
�إىل  ن��ظ��ام  م��ن  �لتاريخية،  ب��الأه��م��ي��ة 
�آخ����ر ع��رب �ل��ت��اري��خ �ل��رو���ش��ي، لدولة 
�لغزو�ت  خ��الل  من  تطورت  مركزية 
�لإمرب�طوري  �ل���رت�ث  �ن  �ملتتالية. 
رو�شيا بجر�نها  بعمق عالقة  ين�ّشط 
ن��ظ��ام تربير  ذل��ك  �لغربيني )مب��ا يف 
ا  �أي�شً عمليات �شّمها �لأخرة(، ولكن 
�لتي  �لغريبة  �لعالقة  �أع��م��ق،  ب�شكل 
�ل�شخمة  �لدولة  حافظت عليها هذه 
مع حدود لطاملا ظلت مبثابة درجات 
�شلم.    »مل جند طريقة �أخرى للدفاع 
كتبت  تو�شيعها”،  �شوى  حدودنا  عن 
كاثرين �لثانية �إىل فولتر. ل �شك �أنه 
يجب مر�عاة هذ� �ملفهوم �لديناميكي 
للحدود، حيث مير �لدفاع عرب �لغزو، 
�لرو�شية.  �ل��ت��الف��ي��ف  ف��ه��م  �أج���ل  م��ن 
�إل  ع��ن��ده،  �لتوقف  ميكن  ل  بالطبع، 
ل��ن��ا ل فكرًيا،  ي��ع��د  ل��دخ��ول ع���امل مل 
�لدولية،  �لعالقات  عامل  قانونًيا  ول 
ولنعد �إىل حجر ز�ويته، حق �ل�شعوب 

يف تقرير �مل�شر.
بريجنيف  عقيدة  �إىل  �لإح��ال��ة  �إن     

»مل جند طريقة اأخرى للدفاع عن حدودنا �صوى 
تو�صــيعها«، كتبت كاثـرين الثانيــة اإىل فولتيــر

رو�صيا بوتني هي الوريث املبا�صر لأمراء مو�صكو 
يف: فهـي متت�س وته�صـم مــا يحيط بهــا بــال كلل

اجلغرافيا ال�سيا�سية هي يف الواقع جوهر امل�سكلة, ولي�س تاأثري اأمريكا اأو تهديد الناتو اأو اجلاذبية التي ميار�سها الحتاد الأوروبي

هي حرب ثقافية �ي�شادعم رو�شي مطلق لنف�شاليي دونبا�ض
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العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين لين لعمال 

CN �لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م  رخ�شة رقم:1174672 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد جاهد �لعامل حممد موختر �حمد %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد ��شالم حممد �بو �لكا�شم �شودري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
و�لغاز  �لبرتولية  للخدمات  �ل�ش�����ادة/متكن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطبيعي  رخ�شة رقم:1099809 

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 1000000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ متكن للخدمات �لبرتولية و �لغاز �لطبيعي

TMKN PETROLEUM SERVICES & NATURAL GAS 

�إىل /متكن للخدمات �لبرتولية و�لغاز �لطبيعي - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م

TMKN PETROLEUM SERVICE & NATURAL GAS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي ��ض تي �شنابل بني يا�ض هايرب ماركت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1189879 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�لرحمن �شر�بار�مبيل من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�لرحمن �شر�بار�مبيل من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد عبد�هلل ر��شد �شعيد �لظاهرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ بي ��ض تي �شنابل بني يا�ض هايرب ماركت - ذ م م 

B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET - LLC 

�إىل /بي ��ض تي �شنابل بني يا�ض هايرب ماركت - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م
B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف مطعم وجبات �شريعة  5610004
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليفت �أب لتاأجر �ملعد�ت �لثقيلة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:2332355 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ن�شور بهاجافاتى بار�مبيل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حميد �شامل جمعه مدهو�ض �ل�شام�شى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / حميد �شامل جمعه مدهو�ض �ل�شام�شى من 100 % �إىل %51

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 150000
null*null تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �إىل

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ ليفت �أب لتاأجر �ملعد�ت �لثقيلة 

LIFT UP HEAVY EQUIPMENT RENTAL 

�إىل /ليفت �أب لتاأجر �ملعد�ت �لثقيلة ذ.م.م 
LIFT UP HEAVY EQUIPMENT RENTAL L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لوكي�شن لت�شليح �ل�شيار�ت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:2257090 
تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 3.70*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ لوكي�شن لت�شليح �ل�شيار�ت 
LOCATION FOR AUTO REPAIR 

�إىل /لوكي�شن لت�شليح �ل�شيار�ت- �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م 
LOCATION FOR AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شالح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت 4520021
تعديل ن�شاط / �إ�شافة �شمكرة �ملركبات 4520001

تعديل ن�شاط / �إ�شافة دهان ور�ض �ملركبات 4520002
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح كهرباء �ل�شيار�ت 4520005

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة �لكويتية لالغذية )�مريكانا( 

 CN �ض.م.ك- دجاج كنتاكي �ل�شاخمه مول رخ�شة رقم:1949303 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل مدير / �إ�شافة عرفه �شعيد عرفه حافظ جامع
ليمتد  �لإمار�تية  للمطاعم  �لقاب�شة  �أمريكانا  �إ�شافة   / وبيع  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

Americana Holding for UAE Restaurants
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شركة �لكويتية لالغذية )�مريكانا( - �ض.م.ك 

KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شركة �لكويتية لالغذية )�مريكانا( - �ض.م.ك - بيتز�هت - 
 KUWAIT FOOD CO )AMERICANA( L.L.C - PIZZA  ل�شاخمه مول�

HUT AL SHAMKHA MALL
�إىل/ �ل�شركة �لكويتية لالأغذية �أمريكانا ذ م م 3 - فرع �أبو ظبي 6 

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 3 - BRANCH OF ABU DHABI 6 
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�لفنادق  لد�رة  كر�ون  �ل�ش�����ادة/جولدن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ملنتجعات  رخ�شة رقم:2241290 
تعديل مدير / �إ�شافة من�شور خليفه �شاملني خليفه �حلمرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خليفه �شاملني خليفه �حلمرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف من�شور خليفه �شاملني خليفه �حلمرى

تعديل مدير / حذف من�شور خليفه �شاملني خليفه �حلمرى
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �ير فري�ض 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2715104 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد بدرو �شيتارى ح�شن %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �حمد �شامل �حمد كر�مه �لعامرى

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد �شامل �حمد كر�مه �لعامرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيتارى ح�شن

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جون كوكرل ديفين�ض ��ض 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �يه  رخ�شة رقم:2257590 
تعديل �ل�شم �ل�شريك من �شي �م �ي ديفن�ض

CMI DEFENCE
�ىل/ جون كوكرل ديفين�ض ��ض �يه

 JOHN COCKERILL DEFENSE SA
�شي �م �ي ديفن�ض

CMI DEFENCE
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شو�د  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للديكور و�لت�شميم �لد�خلي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1203931 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13464 بتاريخ 2022/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

و�حة مريفيعة خلدمات �لنظافة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1124966 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 39968 بتاريخ: 2000/12/20

�مل�شجلة بالرقم: 39968 بتاريخ: 2002/06/15
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 44254 بتاريخ: 2001/09/12

�مل�شجلة بالرقم: 44254 بتاريخ: 2002/06/15
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 7885 بتاريخ: 1994/09/25

�مل�شجلة بالرقم: 7885 بتاريخ: 1996/05/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل :2022/02/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 170592
 باإ�شم �شركة �ل�شايع للتجارة ذ.م.م

وعنو�نه: �ض.ب. 181 ، �ل�شفاة  13002 ، �لكويت.
بتاريخ: 2014/12/16  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 170592 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�نتهاء حلماية يف: 2022/03/14 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2032/03/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 61526

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 169054
 باإ�شم : كور�ل �ند�شرتيز �ل �ل �شي

وعنو�نه: 6425 بون�شال در�يف ،  ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.  
بتاريخ: 2014/05/26  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 169054 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :25
�نتهاء حلماية يف: 2022/02/09 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2032/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 61806

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 171771
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون

�ملتحدة  �ل��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجر�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الز�  جون�شون   �أن��د  جون�شون  و�ن  وعنو�نه: 
�لأمريكية.   

بتاريخ: 2013/06/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 171771 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�نتهاء حلماية يف: 2022/04/08 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2032/04/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 63025

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 46780
 باإ�شم : هندو�شتان يونيليفر ليمتد

،  ماهار��شرت�  �أندهري  )�إي�شت( ، مومباي   ، ، �شاكال  وعنو�نه: يونيليفر هاو�ض ، بي. دي. �شاو�نت مارج 
400099 ، �لهند.

بتاريخ: 2003/04/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 46780 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�نتهاء حلماية يف: 2022/03/23 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2032/03/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 69028

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 46781
 باإ�شم : هندو�شتان يونيليفر ليمتد

،  ماهار��شرت�  �أندهري  )�إي�شت( ، مومباي   ، ، �شاكال  وعنو�نه: يونيليفر هاو�ض ، بي. دي. �شاو�نت مارج 
400099 ، �لهند.

بتاريخ: 2003/04/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 46781 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�نتهاء حلماية يف: 2022/03/23 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: 2032/03/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 69029

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات �لعالمات �لتجارية : 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 
�ملودعة بالرقم: 169411

باإ�شم: �شليك�ض للكهربائيات ) �ض. ذ.م.م. (
وعنو�نه: �ض. ب. 56874 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : 19 / 5 / 2013  و �مل�شجلة حتت �لرقم : 169411 
�صورة العالمة: 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ًمن تاريخ 2022/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464
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عربي ودويل
منطقة املحيطني الهندي والهادي:

هل التعاون بني فرن�سا واإندوني�سيا ممكن...؟
ا•• لفجر -اأندا دجوهانا ويراديكارتا –ترجمة خرية ال�صيباين

ا�صرتاتيجية مع جاكرتا، يجب على  �صراكة  لت�صكيل     
ال�صيا�صية  اجلغرافيا  تالئم  طريقة  جتد  اأن  باري�س 
الإندوني�صية: عدم النحياز. بيع رافال ي�صهد على ذلك، 
ولكن هل ميثل بداية حتالف بني البلدين؟ غري موؤكد.    
يف 30 اأكتوبر بروما، خالل اجتماع ملجموعة الع�صرين، 
التقى اإميانويل ماكرون برئي�س الوزراء الهندي ناريندرا 
وركزت  ــدودو.  وي جوكو  الإندوني�صي  والرئي�س  مــودي 
هذه املحادثات على الو�صع يف منطقة املحيطني الهندي 

ال�صني والوليات  التناف�س بني  والهادي، وهي جزء من 
نفوذها.     تعزيز  اإىل  فرن�صا  ت�صعى  حيث  املــتــحــدة، 
اجلديدة  كاليدونيا  الثالث،  الإقليمية  مبجتمعاتها 
عن  ناهيك  وفوتونا،  ووالي�س  الفرن�صية  وبولينيزيا 
كليربتون، وهي جزيرة غري ماأهولة تبلغ م�صاحتها 1.7 
 1000 كيلومرت مربع يف منطقة تقع على بعد اأكرث من 

“قوة  كـ  فرن�صا  تتقّدم  املك�صيك،  �صاحل  من  كيلومرت 
املحيط  جمموعة  يف  ع�صو  فهي  الهادي”.  املحيط  يف 
والتقني  العلمي  للتعاون  دولية  منظمة  وهي  الهادي، 
الهادي،  املحيط  جزر  من  واإقليًما  دولة   22 ا  اأي�صً ت�صم 
بالإ�صافة اإىل اأ�صرتاليا ونيوزيلندا والوليات املتحدة. 

ويقع مقرها الرئي�صي يف نوميا، كاليدونيا اجلديدة.

   اأو�ــصــح اإميــانــويــل مــاكــرون، الــذي متــت دعــوتــه اإىل 
الزيارة  هذه  من  “املعنى  اأن   ،2018 مار�س  يف  نيودلهي 
هو جعل الهند اأول �صريك ا�صرتاتيجي لنا يف املنطقة”. 
اآيالند  جاردن  قاعدة  يف  األقاه  خطاب  يف  �صهرين،  بعد 
البحرية يف �صيدين باأ�صرتاليا، تبنى الرئي�س الفرن�صي 
وقد اأعرب  عالنية تعبري “املحيطني الهندي والهادي”. 
باري�س  بني  ا�صرتاتيجي  “حمور  اإن�صاء  يف  رغبته  عن 
املحيطني  منطقة  حتديات  ملواجهة  وكانبريا  ونيودلهي 
الهندي والهادي، ول �صيما الرغبة يف المتداد ال�صيني 

والإرهاب وتغرّي املناخ«.

وميكن �أن تكون “قوة تو�زن  طرف”، 
 ...“ �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  �ل�شني  ب��ني 
جّيد�  �لإندوني�شية  �حل��ك��وم��ة  ت���درك 

موقع �لبالد.

�صراكة ا�صرتاتيجية �صعبة
   يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، م��ا م���دى جاذبية 
دولة  �أك��رب  ر�ب��ع  لإندوني�شيا؟  فرن�شا 
من حيث عدد �ل�شكان يف �لعامل، حيث 
ن�شمة  مليون   275 �شكانها  ع��دد  بلغ 
عام 2021، و�لقت�شاد �ل�شاد�ض ع�شر 
ب��اإج��م��ايل ن���اجت حم��ل��ي ب��ل��غ 1.120 
مليار دولر عام 2019، تتمتع �لبالد 
بفائدة جتارية. وه��ذ� ي�شّح يف جمال 
حالًيا  �إندوني�شيا  تخ�ش�ض  �ل��دف��اع: 
�ملحلي  ناجتها  من  فقط  باملائة   0.8
مقارنة  �لع�شكري،  لالإنفاق  �لإجمايل 
و2  تايالند،  يف  باملائة   4 فا�شل   1 ب� 
و�شيكون  فيتنام.  يف  باملائة   4 فا�شل 
�أحد �ملوؤ�شر�ت حتقيق �شر�ء ر�ف��ال، يف 
�شريحة �أوىل من 12 طائرة بينما كان 
�لعدد �ملت�شور يف �لبد�ية 36، �أو حتى 
�أحدث  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ت��ق��دم   .48
ن�شخة من طائر�تها �ف-15****** 
متتلك  �ل��ت��ي  �ف-16،  ��ا  �أي�����شً ول��ك��ن 
ن�شخة  ث���الث���ني  ح�����و�يل  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا 
منها. ولأكر من عام، قام �لعديد من 
�لوزر�ء �لفرن�شيني بزيارة �إندوني�شيا. 
ل���وزي���رة �لدفاع  �إل���غ���اء زي����ارة  ل��ك��ن مت 
فلورن�ض باريل كان مقرر� �إجر�وؤها يف 
نهاية يناير 2022. ويبدو �أن ق�شية 

�لتعوي�شات و�لتمويل مل حت�شم بعد.
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ���ش��ت��ك��ون     
فرن�شا  دع��م  حيث  م��ن  �شعوبة،  �أك���ر 
بحر  م�شاألة  ب�شاأن  �لأمريكي  للموقف 
�ملالحة  ح��ري��ة  �أي  �جل��ن��وب��ي،  �ل�شني 
للقانون  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل����ب����ادئ  )�أح������د 
�ل�شروري  م���ن  و���ش��ي��ك��ون  �ل������دويل(. 
�إندوني�شيا  ت�شميم �شر�كة ل تعتربها 
يف  لالختيار  لدفعها  ر�شمًيا  �إ���ش��ع��اًر� 
حتى  ف�شلت  ما  وهو  �ل�شني،  مو�جهة 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف �ل��ق��ي��ام ب��ه. لكن 
مبيزة:  يتمتع  جانًبا  �إندوني�شيا  لدى 
دميقر�طية،  بناء  يحاول  جمتمع  �إن��ه 

وميكن لفرن�شا �أن تغريه.
زبون  �صني،  برنارد  �صاغها  الكنية   *
فرن�صي جلوكو ويدودو، الذي ميتلك 
جاوة.  و�صط  �صولو  يف  اأثــاث  م�صنع 
يطلق  اأن  اجلــاوي  ال�صتخدام  وكان 

عليه “جوكو«.
** املنطقة التي متتد من اإندوني�صيا 
والفلبني.  بــورمــا  عــرب  اليابان  اإىل 
لي�س  التعريف  هــذا  ــاإن  ف وبالتايل 
اإثنًيا  ا  اأي�صً بــل  فح�صب،  جغرافًيا 
يتحدث  حيث  بــورمــا،  لأن  وثقافًيا 
ال�صينية  الــلــغــات  الــ�ــصــكــان  معظم 
بنغالدي�س،  مع  حدود  لها  التيبتية، 
ــيــة،  ــوطــن الـــتـــي تــنــتــمــي لــغــتــهــا ال
الهندية- العائلة  اإىل  البنغالية، 

اآ�صيا،  جنوب  يف  املدرجة  الأوروبية 
اإىل جانب الهند وباك�صتان.

واأم�صى  هــاواي  يف  اأوباما  ولد   ***
اأربع �صنوات من طفولته يف جاكرتا.

وزير  املتحدة،  الوليات  يف   ****
ترتيب  يف  ــع  ــراب ال هــو  اخلــارجــيــة 
نائب  )بــعــد  الــرئــا�ــصــيــة  اخلــالفــة 
الــنــواب  جمل�س  ورئــيــ�ــس  الــرئــيــ�ــس 
وبالتايل   ، ال�صيوخ  جمل�س  ورئي�س 

اأول الوزراء(.
***** »متتد املنطقة القت�صادية 
ــا�ــس اإىل  ــص اخلــالــ�ــصــة مــن خــط الأ�
بحري  ميل   200 يبلغ  اأق�صى  حــد 
)370.4 كم ، 230.2 ميل(. تتحكم 
املوارد  جميع  يف  ال�صاحلية  الدولة 
القت�صادية )على �صبيل املثال، �صيد 
الأ�صماك اأو التعدين اأو التنقيب عن 
النفط( داخل منطقتها القت�صادية 
لهذه  تلوث  اأي  عن  ف�صاًل  اخلال�صة، 

املوارد«.
****** يف الوليات املتحدة ، منذ 
الطائرات  على  يجب   ،  1962 عــام 
الع�صكرية ، بغ�س النظر عن ال�صركة 
اأمريكية(  املبداأ  حيث  )من  امل�صنعة 
يتكون  تعيني  نظام  نظرًيا  تتبع  اأن   ،
من بادئة مكونة من حرف اأو حرفني 
ــددان وظــيــفــة الــطــائــرة ورقــم  ــح ي
ترتيب زمني لتاريخ امل�صروع )حتى لو 
مل يتم ت�صنيع الطائرة يف النهاية(.  
من  هوك  �صكاي   4- اإيــه  فان  وهكذا 
ابتلعتها  م�صنعة  )�صركة  دوغال�س 
لحًقا �صركة اأخرى، ماكدونيل( هي 
اف- وطائرة  اأر�صي  هجوم  طائرة 
ماكدونيل  �صّنعتها  مقاتلة  هي   15
�صركة  ا�صتوعبتها  )�صركة  دوغال�س 

بوينغ منذئذ(.
الثقافات  اإدارة  يف  وباحث  اأ�صتاذ   -
واملجتمع”.  “الإدارة  فريق  �صمن 
منذ عام 2003، اأ�صبحت اإندوني�صيا 

جمال اأبحاثه.

    وك��ان �لرئي�ض �لفرن�شي قد و�شف 
 12 لبيع  �مل��وّق��ع قبل عامني  �لت��ف��اق 
“�خلطوة  ب���اأن���ه  لأ���ش��رت�ل��ي��ا  غ��و����ش��ة 
جميع  يف  �ل��ت��ع��اون  تعميق  يف  �لأوىل 
و�لرو�بط  �ل���دف���اع،  �شناعة  جم���الت 
بني �لقياد�ت، و�ملو�ءمة �ل�شرت�تيجية 
�شبتمرب،   15 يف  �لبلدين”.  ب���ني 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا �لعقد و�أع��ل��ن��ت عن  خ��رق��ت 
ع�شكري  حتالف  وه��و  �وك��و���ض،  �إن�شاء 
�ملتحدة  و�مل���م���ل���ك���ة  �أ�����ش����رت�ل����ي����ا  ب����ني 
و�لوليات �ملتحدة. ويف �شياق ما و�شفه 
جر�رد  رينو  �لفرن�شي  �جليو�شيا�شي 
�شك�شونية”،  �أجن���ل���و  “�شفعة  ب���اأن���ه 
�لتقى ماكرون بالرئي�ض �لإندوني�شي، 

�مللقب �شعبيا با�شم “جوكوي«*.

الهندي-الهادي، ابنة احلرب 
العاملية الثانية

ك���و يف  �أ.     يف م��ق��اب��ل��ة م���ع م��ر���ش��ي 
�لإخبارية، يو�شح  �لدبلوما�شي  جملة 
جوربريت �ض. كور�نا، �ملدير �لتنفيذي 
للموؤ�ش�شة �لبحرية �لوطنية �لهندية، 
�أن مبادر�ت �ل�شني، خا�شة يف �ملحيط 
�لهندي، تدفع �لهند و�ليابان للتعاون 
�ل��ت��ح��ل��ي��ل �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي. ع���ام  يف 
2007، ويف خطاب �ألقاه �أمام �لربملان 
�لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�ض  ك��ان  �لهندي، 
�شينزو �آبي �أول من ��شتخدم م�شطلح 
“�ملحيطني �لهندي و�لهادي” يف هذ� 

�ل�شياق.
�لهندي  “�ملحيطني  ع����ب����ارة  �إن     
خالل  ب��ال��ت��اأك��ي��د:  �أق�����دم  و�لهادي” 
�حل������رب �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ث���ان���ي���ة، �ع����رتف 
�ليابان،  �شد  ق��ات��ل��و�  �ل��ذي��ن  �حل��ل��ف��اء 
و�لأ�����ش����رت�ل����ي����ون  �لأم����ري����ك����ي����ون  �أي 
�ل���ي���اب���ان  –كانت  و�ل����ربي����ط����ان����ي����ون 
و�لهند  �لهولندية  �لهند  ج��زر  حتتل 
�ل�شينية �لفرن�شية -�عرتفو� بالطابع 
�ل�شر�ع،  ملنطقة  -�لهادي”  “�لهندي 
�لهندي  �مل���ح���ي���ط���ني  ت���غ���ط���ي  �ل����ت����ي 
�لربيطانيون  و�شي�شتخدم  و�ل��ه��ادي. 

هذ� �لتعبر حتى �ل�شتينات.
�لثانية،  �لعاملية  �حل���رب  نهاية  م��ع     
�ليابان  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  �ح��ت��ل��ت 
كوريا،  من  �جلنوبي  �لن�شف  وكذلك 
�ل����ذي �ح��ت��ل��ت��ه ط��وك��ي��و ع���ام 1910، 
�لن�شف  �ل�شوفياتي  �لحت����اد  و�ح��ت��ل 
�لآخر. �نتهى �حتالل كوريا �جلنوبية 
هزم   ،1949 ع��ام  ويف   .1948 ع��ام 
ماو  ب��ق��ي��ادة  �ل�شينيون،  �ل�شيوعيون 
�ل�شني  جمهورية  جي�ض  ت��ون��غ،  ت�شي 
و�أجربوه  ت�شيك  ك��اي  ت�شيانغ  بقيادة 
ع��ل��ى �ل��ل��ج��وء �إىل ج��زي��رة ت��اي��و�ن مع 
رجاله. عام 1950، غز� جي�ض كوريا 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة، ب��دع��م م��ن م��ئ��ات �لآلف 
كوريا  �ل�شينيني،  “�ملتطوعني”  من 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تدخلت  �جلنوبية. 
�ملتحدة،  �لأمم  ر�ي����ة  حت���ت  ع�����ش��ك��ري��ا 
و�نتهت �حلرب �لكورية بهدنة. ون�شر 
�جلنوبية  كوريا  يف  قو�ت  �لأمريكيون 
ح��ي��ث ت��وج��د ق��و�ع��د ج��وي��ة وبحرية. 
وب��اجل��ن��ود �لأم��ري��ك��ي��ني و�ل��ق��و�ع��د يف 
�ليابان وكوريا �جلنوبية وم�شتعمرتها 
�لوليات  تتمتع  �لفلبني،  يف  �ل�شابقة 
�ملتحدة بوجود ع�شكري قوي يف �شرق 

�آ�شيا **.

»النعطاف الآ�صيوي«
�ل�شعود  م��ع  �ل�����ش��ت��ي��ن��ات،  ن��ه��اي��ة     يف 
لليابان،  و�ل�������ش���ن���اع���ي  �لق���ت�������ش���ادي 
و�ل���ت���دخ���ل �ل��ع�����ش��ك��ري �لأم���ري���ك���ي يف 
ف��ي��ت��ن��ام، �أ���ش��ب��ح��ت ���ش��رق �آ���ش��ي��ا �أكر 
�أهمية للوليات �ملتحدة. تر�شخ تعبر 
“�آ�شيا -�ملحيط �لهادي” يف �ل�شبعينات 
ومت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن  م��ن  و�لثمانينات 
�إ����ش���ف���اء �ل��ط��اب��ع �ل��ر���ش��م��ي ع��ل��ي��ه مع 
�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  �إن�����ش��اء 
 ،1989 ع��ام  �ل��ه��ادي  و�ملحيط  لآ�شيا 
مب��ب��ادرة م��ن �أ���ش��رت�ل��ي��ا، م��ن قبل 12 
بروناي،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  -�أي  دول����ة 
ك���ن���د� وك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة و�ل���ولي���ات 
�ملتحدة و�إندوني�شيا و�ليابان وماليزيا 
و�شنغافورة  و�ل��ف��ل��ب��ني  ون��ي��وزي��ل��ن��د� 
دول  �شتن�شم  ذل����ك،  ب��ع��د  وت��اي��الن��د. 
منها  �مل���ج���م���وع���ة،  ه�����ذه  �إىل  �أخ�������رى 
�أمريكا  دول  وكذلك  ورو�شيا،  �ل�شني 
�ل���الت���ي���ن���ي���ة، ل���رت���ف���ع ع������دد �ل������دول 

�لأع�شاء �إىل 21 دولة.
�آ����ش���ي���ا عام  ����ش���رق     خ����الل ج���ول���ة يف 
�أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�ض  �ألقى   ،2009
�لوليات  فيه  ق��دم  طوكيو  يف  خطاًبا 
�ملتحدة على �أنها “دولة من دول �آ�شيا 
عام 2011،  و�ملحيط �لهادي” ***. 
كتبت وزيرة خارجيته ****، هيالري 
ُن�����ش��ر يف جملة  م���ق���ال  ك��ل��ي��ن��ت��ون، يف 
�حلرب  �نتهاء  “مع  بولي�شي:  فورين 

بالإعد�م عام 2007. �أثناء زيارة �إىل 
�لرئي�ض  �أعلن   ،2015 �أذربيجان عام 
مت  “�إذ�  �أن���ه  حينها  ه��ولن��د  فر�ن�شو� 
�إع���د�م���ه، ���ش��ت��ك��ون ه��ن��اك ع��و�ق��ب مع 
فرن�شا و�أوروبا لأننا ل ن�شتطيع قبول 
عو�قب  �لحكام”،  م���ن  �ل���ن���وع  ه����ذ� 
م�شر�  “دبلوما�شية”،  �أ�شا�شا  �شتكون 
�إندوني�شيا.  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعليق  �ىل 
�لفرن�شي  �لرئي�ض  �شيزور  ذل��ك،  وم��ع 
وقت  ق��ب��ل   ،2017 ع����ام  �لأرخ���ب���ي���ل 
لتوقيع  �ن���ت���ه���اء ولي���ت���ه  م���ن  ق�����ش��ر 

�تفاقيات يف خمتلف �ملجالت.
�لعالقات  ���ش��ت��ط��ب��ع  �أخ������رى  ح���ال���ة     
�لفرن�شية �لإندوني�شية: خالل تكرمي 
�لتاريخ  لأ���ش��ت��اذ  م���اك���رون  �إمي���ان���وي���ل 
و�جل���غ���ر�ف���ي���ا ���ش��م��وي��ل ب���ات���ي، �ل���ذي 
�غتيل يف 16 �أكتوبر 2020 على يد 
“حماربة  ع��ن  حت��دث  �شي�شاين،  �شاب 
وبعد  �ملتطرف”،  �ل�شيا�شي  �لإ���ش��الم 
خطاب،  يف  ج���اك���رت���ا،  يف  �أ����ش���ب���وع���ني 
�ل�شت  �لديانات  مبمثلي  حم��اط  وه��و 
�لدولة  قبل  م��ن  ر�شمًيا  بها  �مل��ع��رتف 
�أن  �أعلن جوكو ويدودو،  �لإندوني�شية، 
“�لرئي�ض �لفرن�شي “...” �أهان �لدين 
للم�شلمني يف جميع  و�أ�شاء  �لإ�شالمي 

�أنحاء �لعامل«.

فرن�صا، رافال وعدم النحياز
�أع���ل���ن���ت وزي�����رة     يف ه�����ذ� �ل�������ش���ي���اق، 
�شهر  بد�ية  يف  ب��اريل  فلورن�ض  �لدفاع 
�إف  ب���ي  ق��ن��اة  ع��ل��ى   2020 دي�����ش��م��رب 
�ندوني�شيا  نية  ع��ن  �لإندوني�شية،  �إم 
مقاتلة  ط�����ائ�����ر�ت  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول 
م��ن ط���ر�ز د����ش��و ر�ف�����ال. ويف فرب�ير 
�أن  �لإل����ي����زي����ه  م���وق���ع  ذك�����ر   ،2021
�أج�����رى حمادثة  م���اك���رون  �إمي���ان���وي���ل 
�لإندوني�شي،  ن���ظ���ره  م���ع  ه��ات��ف��ي��ة 
على  �ل��دول��ت��ني  رئ��ي�����ش��ا  “�تفق  ح��ي��ث 
�لقانون  لح�����رت�م  �مل�����ش��رتك  �ل���دع���م 
�لهادي  �ملحيطني  منطقة  يف  �ل��دويل 
و�ل����ه����ن����دي �حل������رة و�مل���ف���ت���وح���ة على 
�أ���ش��ا���ض �ل��ت��ع��ددي��ة �ل��ف��ع��ال��ة. وم��ن هذ� 
يف  �لثنائي  �لتعاون  �شيتكثف  �ملنظور، 

وكذلك يف  و�ل��ط��ر�ن  �لدفاع  قطاعي 
�مل�شائل �لبحرية”. ويف يونيو، �شافرت 
وزي����رة �ل��ب��ح��ار �أن��ي��ك ج���ر�ردي���ن �إىل 
�إندوني�شيا، حيث وقعت �تفاقيات تعاون 
خمتلفة. ومت تقدمي �لأرخبيل حينها 
�ل�شرت�تيجية  قلب  “بلد يف  �أن��ه  على 
�لهندي  �ملحيطني  ملنطقة  �لفرن�شية 
و�لهادي”. ويف نوفمرب، جاء دور وزير 
للذهاب  لودريان  �إيف  جان  �خلارجية 
�هتماًما  فرن�شا  ت��ب��دي  ه��ن��اك...  �إىل 

متز�يًد� باإندوني�شيا.
   يتمثل �لتحدي �لذي تو�جهه فرن�شا، 
�شيا�شية  ج��غ��ر�ف��ي��ا  يف  �ل��ت��م��وق��ع  يف 
�لنحياز  ب���ع���دم  ت��ت��م��ي��ز  �إن��دون��ي�����ش��ي��ة 
�حلرب  ب��د�ي��ة  يف   ،1948 ع��ام  �ملعلن 
حتا،  �لرئي�ض  نائب  قبل  من  �ل��ب��اردة، 
“�لتجديف بني �ثنني  بهذه �ل�شيغة: 
ويتبنى حتا  من �ل�شعاب �ملرجانية”.  
“حرة  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة  ع��ن  وي��د�ف��ع 

ون�شطة«.
    بعد �عرت�ف �ملجتمع �لدويل بها يف 
�إندوني�شيا  �أق��ام��ت   ،1949 دي�شمرب 
�لتي  �ل�شني،  مع  دبلوما�شية  عالقات 
 ،1955 وع�����ام  ���ش��ي��وع��ي��ة.  �أ���ش��ب��ح��ت 
��شت�شافت موؤمتر باندونغ، وح�شرته 
تكن  مل  و�آ�شيوية،  �أفريقية  دول��ة   29
فقد  �لنحياز.  عدم  دول  من  جميعها 
ع�شكريا  متحالفة  �ل��دول  بع�ض  كانت 
حتالفت  بينما  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  م��ع 
�شيوعية  �أح�����ز�ب  ب��ق��ي��ادة  �أخ����رى  دول 
وعندما  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي.  �لحت������اد  م���ع 
و��شنطن  �إىل  �شوكارنو  �لرئي�ض  ذهب 
بهالة  م�����ش��ح��وب��ا  ك����ان   ،1956 ع����ام 
�أحد  ه��ي  �إندوني�شيا  �ن  “�ملحايد”. 
حلركة  �ملوؤ�ش�شني  �خلم�شة  �لأع�����ش��اء 
عدم �لنحياز عام 1961، �إىل جانب 

م�شر وغانا و�لهند ويوغو�شالفيا.
 ،1957 ع��ام  �ل��و�ق��ع، منذ     لكن يف 
�ق�����رتب ���ش��وك��ارن��و �أك�����ر ف���اأك���ر من 
�ل�شني، و�قرتح ت�شكيل حمور جاكرتا 
-بنوم بنه -هانوي -بكني -بيونغ يانغ. 
و�أدى قمع “حركة 30 �شبتمرب” عام 
�شوهارتو  �جل���ر�ل  قبل  م��ن   1965

لل�شلطات  �شوكارنو  �لرئي�ض  وت�شليم 
و�شع  �إىل  �لأخ��������ر،  ل���ه���ذ�  �ل���ك���ام���ل���ة 
�ل��ت��ج��رب��ة. ق��ط��ع �شوهارتو  ل��ه��ذه  ح��د 
�ل�شني،  م��ع  �لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات 
�أن  دون  �شلفه،  �شيا�شة  ع��ل��ى  و�ن��ق��ل��ب 

ينحاز �إىل �لوليات �ملتحدة.
    �أع�����اد �ل���ع���الق���ات م���ع �ل�����ش��ني عام 
�أعلن  �لتايل،  �لعام  يف  ولكن   .1990
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ع��ل��ي �ل��ع��ط��ا���ض، �أن 
�لنز�ع بني �ل�شني وخم�ض دول �أخرى 
وتايو�ن  و�لفلبني  وماليزيا  -بروناي 
وف��ي��ت��ن��ام -ح����ول ج���زر ���ش��رب�ت��ل��ي، قد 
�شرق  ج��ن��وب  يف  ن���ز�ع  منطقة  ي�شبح 
ول���ف���رتة طويلة،  ذل�����ك،  وم����ع  �آ����ش���ي���ا. 
�شتتظاهر �إندوني�شيا باأنها غر معنّية 
بهذه �لنز�عات، بينما مطالبة �ل�شني 
تعتربه  �لذي  �جلنوبي،  �ل�شني  ببحر 
تتعدى  �لإقليمية،  مياهها  م��ن  ج���زًء 
�خلال�شة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ملنطقة  على 
�لتابعة   ن����ات����ون����ا،  ج������زر  يف   *****

لإندوني�شيا.

اخلوف من اإثارة ال�صتياء
�إندوني�شيا  ن��ظ��م��ت   ،1999 ع����ام     
����ش��ت��ف��ت��اء يف ت��ي��م��ور �ل�����ش��رق��ي��ة، وهي 
قد  كانت  �شابقة  برتغالية  م�شتعمرة 
وكان   .1975 ع���ام  و�شمتها  غ��زت��ه��ا 
ما يقرب من 80 باملائة من �لأ�شو�ت 
ل�شالح �نف�شال �لأرخبيل. ثم �شرعت 
بدعم  لإندوني�شيا،  �ملو�لية  �مليلي�شيات 
م��ن ق��ط��اع��ات معينة م��ن �جل��ي�����ض، يف 
حملة عنف قادت �لوليات �ملتحدة �إىل 

و�شع �إندوني�شيا حتت حظر ع�شكري.
   ورغبًة منها يف حتديث قوتها �جلوية، 
ح�شلت جاكرتا على �شتة ع�شر طائرة 
رو���ش��ي��ة م��ن ط���ر�ز ���ش��وخ��وي ���ش��و 27 
حمل  لتحل   2003 ع���ام  و�شو-30 
طائرة دوغال�ض �إيه -4 �شكاي هوك�ض 
م�شتعملة  �شر�وؤها  �لتي مت  �لأمريكية 
م���ن �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ب������اإذن م���ن �ل���ولي���ات 
ولتعوي�ض   .1982 ع����ام  �مل���ت���ح���دة، 
�ل����ق����دمي،  �ف-5  ن�����ورث�����روب  ط�������ر�ز 
من  �لعديد  بني  من  ا،  �أي�شً �لأمريكي 

�أ���ش��ت��اذ �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة يف  مونييز 
و�لعامة  �لعاملية  لل�شوؤون   IE مدر�شة 
“�نعطاف  �ىل  ب��ال��دع��وة  م���دري���د،  يف 
فرن�شا  ب�������د�أت  لأوروب����������ا.  �آ�شيوي” 
�نعطافها �خلا�ض بد�فعني رئي�شيني: 

�لتجارة و�ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية.

من ميرتان اإىل ماكرون
�إندوني�شيا  �لعامل،  �أرخبيل يف  �أك��رب     
تاأ�شي�ض  م��ن  ب��ام��ت��ي��از.  ب��ح��ري��ة  دول����ة 
�ل���ش��ت��ع��م��ار �ل��ه��ول��ن��دي، �ل����ذي جمع 
و�ح�����د،  �إد�ري  ك���ي���ان  يف  �لأرخ����ب����ي����ل 
لكن   ،1945 ع��ام  ��شتقاللها  �أعلنت 
مل ي��ع��رتف ب��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل �إل 
قبل  من  لل�شيادة  �لر�شمي  �لنقل  بعد 
 .1949 دي�شمرب  يف  ه��ول��ن��د�  مملكة 
وفرن�شا هي �لدولة �لثالثة �لتي �أقامت 
�إندوني�شيا،  م��ع  دبلوما�شية  ع��الق��ات 
�شغطت  �لتي  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  بعد 
�شيادتها  ع���ن  ل��ل��ت��خ��ل��ي  ه��ول��ن��د�  ع��ل��ى 
دعمت  �لتي  و�ل��ه��ن��د،  �لأرخ��ب��ي��ل،  على 
��شتقاللها  �لإندوني�شية منذ  �لق�شية 

عام 1947.
    ز�ر �شوكارنو، �أول رئي�ض �إندوني�شي، 
فرن�شا عام 1961 وخليفته �شوهارتو 
ميرت�ن  فر�ن�شو�  وك��ان   .1972 ع��ام 
�إندوني�شيا  ي���زور  فرن�شي  رئي�ض  �أول 
للبلدين فر�شة  1986. و�شتتاح  عام 
ملوؤمتر  م�شاركني  كرئي�شني  �ل��ت��ع��اون 
ب��اري�����ض ح���ول ك��م��ب��ودي��ا ع���ام 1991. 
�شوهارتو،  ن��ظ��ام  �ن��ت��ه��ى   1998 ع���ام 
�لذي توىل �ل�شلطة عام 1966. عبد 
�لرحمن وحيد، �أول رئي�ض لإندوني�شيا 
عام  فرن�شا  ز�ر  دمي��ق��ر�ط��ي��ا،  ينتخب 
2000. بالن�شبة لإندوني�شيا، فرن�شا 

بلد يجب �خذه يف �لعتبار.
   يف باري�ض، �شتت�شدر ق�شية عناوين 
�إل���ق���اء  مت   ،2005 ع�����ام  �لأخ������ب������ار. 
ع��ل��ى �شرج  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  �ل��ق��ب�����ض يف 
�أت���الوي، وه��و عامل حل��ام فرن�شي مت 
�نتد�به لبناء خمترب �ت�شح �أنه من�شاأة 
�أنه  �ملتهم  لإنتاج �لك�شتازي، و”يق�شم 
عليه  وُح��ك��م  عنها”،  �شيًئا  ي��ع��رف  ل 

يف �لعر�ق وبدء �أمريكا يف �شحب قو�تها 
من �أفغان�شتان، جتد �لوليات �ملتحدة 
نف�شها يف حلظة منعطف من تاريخها. 
“�لنعطاف  �ل���ت���ع���ب���ر  �إط���������الق  مت 
�ملتحدة  �لوليات  �شتزيد  �لآ�شيوي”. 
و�ملحيط  �آ�شيا  ��شتثمار�تها يف منطقة 
“متتد من  باأنها  �لهادي �لتي تعّرفها 
�ل�شو�حل  �إىل  �ل��ه��ن��دي��ة  �ل���ق���ارة  �شبه 
وفيها حلفاء  �لغربية لالأمريكيتني”، 
ا قوى �شاعدة مثل �ل�شني  ولكن �أي�شً
و�لهند و�إندوني�شيا. و�أعلن �أوباما �أمام 
�لوليات  “�ن  �لأ����ش���رت�يل:  �ل���ربمل���ان 
�لهادي  �ملحيط  م��ن  �أم���ة  ه��ي  �ملتحدة 

و�شتظل د�ئًما ».
تعليقا   ،2013 ع��ام  ُن�شر  مقال     يف 
على جولة وزير �خلارجية جون كري 
و�ل�شني،  و�ليابان  �جلنوبية  كوريا  يف 
ل مات �شيافينز� من جمعية �آ�شيا،  ف�شّ
�لتحدث عن “�إعادة �لتو�زن” مل�شالح 
و�ل�شرق  �أوروب��ا  �ملتحدة، من  �لوليات 
�لأو�شط �إىل �شرق �آ�شيا. فعلى �مل�شتوى 
بتح�شني  �لأم����ر  يتعلق  �لق��ت�����ش��ادي، 
�لأ�شو�ق  م��ع  ف��ق��ط  ل��ي�����ض  �ل��ع��الق��ات، 
ا  �لقائمة يف طوكيو و�شيول، ولكن �أي�شً
جاكرتا  يف  “�ل�شاعدة”  �لأ���ش��و�ق  مع 
�أن  �إىل  �شيافينز�  ويخل�ض  وم��ان��ي��ال. 

“�لنعطاف ل رجوع فيه«.
 “ �أّدت�������ا �إىل ع�����ودة ع���ب���ارة     ���ش��م��ت��ان 
لنيك  بالن�شبة  �لهندي-�لهادي”. 
�لدولية  �ل���ع���الق���ات  �أ����ش���ت���اذ  ب��ي�����ش��ل��ي، 
بجامعة لتروب يف �أ�شرت�ليا، فاإن هذ� 
�أن�شاأتها  �لتي  بالعالقة  مربر  �لتعبر 
و�ملحيط  �لهندي  �ملحيط  بني  �لعوملة 
ميدكالف،  روري  وب��ح�����ش��ب  �ل���ه���ادي. 
رئي�ض كلية �لأمن �لقومي يف �جلامعة 
فاإن  كانبر�،  يف  �لأ�شرت�لية  �لوطنية 
�ل�شوء  ي�شلط  “�لهندي-�لهادي” 
ع��ل��ى �مل��ح��ي��ط �ل��ه��ن��دي ب��اع��ت��ب��اره �أهم 
�ملحيط  قبل  �لعامل  يف  جت��اري  طريق 
�لرئي�شية  �لعو�مل  و�أح���د  �لأطل�شي. 
�ل�����ش��ني و�ل��ه��ن��د كقوتني  ه���و ظ���ه���ور 
يزد�د ح�شورهما يف �خلارج. وحتى �إن 
مكاًنا  يعطي  �لتعبر  ف��اإن  ي�شّمها،  مل 

مركزًيا لآ�شيا �لبحرية.
�أوروبيان،  2013، قام باحثان     عام 
للمجل�ض  �ل�شابق  �ملدير  ك��اي��زر،  ك��ارل 
�لأملاين للعالقات �خلارجية، ومانويل 

�ملر�شحني، يبدو �أن �شوخوي �شو 35، 
وهي ن�شخة متقدمة من �شو-17، هي 
�أجربت   ،2020 ع��ام  لكن  لة.  �ملف�شّ
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �إن��دون��ي�����ش��ي��ا على 
�لتخلي عن هذ� �ل�شر�ء، مو�شحة �أنه 
مكافحة  قانون  يندرج حتت  �أن  ميكن 
�لعقوبات.  خ��الل  من  �أمريكا  خ�شوم 
�إىل طائر�ت  �إندوني�شيا  لذلك �جتهت 
�أخرى مت �لنظر فيها، منها ر�فال. ويف 
�لدفاع عن  �ل�شياق ك�شفت وزي��رة  هذ� 
�ملباحثات مع �إندوني�شيا. و�أعلنت هذه 
�لأخرة ر�شمًيا �لتخلي عن �لطائر�ت 
عدم   .2021 دي�شمرب  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
باخلوف  مقيد  �لإندوني�شي  �لنحياز 

من ��شتياء �أحد �لطر�ف.
�أن تثر  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  ت��ري��د  ك��م��ا ل     
�لتجاري  ���ش��ري��ك��ه��ا  �ل�����ش��ني،  ����ش��ت��ي��اء 
وي�شغط  �لأول.  وم�شتثمرها  �لأول 
وزير �ل�شوؤون �لبحرية، لوهوت بن�شار 
باجنيتان، باجتاه �لتقارب مع �ل�شني، 
وب��ال��ت��ايل ي��ربز على �أن���ه م��وؤث��ر ب�شكل 
�لفقار  ذو  حم��م��د  وي�����رى  م���ت���ز�ي���د. 
رح��م��ت، �أ���ش��ت��اذ �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة يف 
يف  �إندوني�شيا  يف  �لإ�شالمية  �جلامعة 
يخاطر  �لتقارب  ه��ذ�  �إن  يوجياكارتا، 
من ناحية يف مزيد �رتهان �إندوني�شيا 
�لإ�شر�ر  �أخ��رى،  ناحية  ومن  لل�شني، 

بعالقاتها مع �لوليات �ملتحدة.
   هذ� هو �ملنعطف �لذي يبدو �أن هذه 
�لعالقات تاأخذه. يف �أغ�شط�ض 2021، 
قامت نائبة �لرئي�ض �لأمريكي كامال 
�أيام  �أرب��ع��ة  ��شتغرقت  برحلة  هاري�ض 
�عتربتها  وف��ي��ت��ن��ام،  ���ش��ن��غ��اف��ورة  �إىل 
�أور��شيا  �لأمريكية  �لأبحاث  موؤ�ش�شة 
�إندوني�شيا  جت���اه���ل���ت  “فارغة”: 
وم��ال��ي��زي��ا وت��اي��الن��د. وم��ع ذل���ك، بعد 
�خلارجية  وزي����ر  ز�ر  �أ����ش���ه���ر،  ب�����ش��ع��ة 
�أن�����ط�����وين ب��ل��ي��ن��ك��ني ه������ذه �ل���ب���ل���د�ن 
�خلارجية  وزي���رة  وخل�شت  �ل��ث��الث��ة. 
باحلديث  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �لإندوني�شية 
�لقوي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �هتمام  ع��ن 
يف  “خا�شة  �إندوني�شيا،  مع  بال�شر�كة 
قال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  �لتحتية”.  �ل��ب��ن��ي��ة 
�إنه  ل��وه��وت،  �لبحرية  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر 
�أخرب بلينكني �أن “�إندوني�شيا “كانت” 
دول�����ة ع��ظ��م��ى، ودول������ة غ��ن��ي��ة، ودول����ة 
�أي  �إىل  �لنحياز  ع��دم  �إىل  “بحاجة” 

فرن�صا هي الدولة الثالثة التي اأقامت عالقات دبلوما�صية مع اإندوني�صيا، بعد الوليات املتحدة والهند
�لرئي�ض �إميانويل ماكرون يخطب وّد �لهند

�ملقاتلة ر�فال بو�بة باري�ض �ىل �لرخبيل

�لرئي�شان �لفرن�شي �إميانويل ماكرون و�لإندوني�شي جوكو ويدودو

حلف �وكو�ض خلبط �لأور�ق �لفرن�شية يف �ملنطقة

حتليل اخباري

يتمثل التحدي الذي تواجهه فرن�سا يف التموقع يف جغرافيا �سيا�سية اإندوني�سية تتميز بعدم النحياز املعلن عام 1948
زار �سوكارنو, اأول رئي�س اإندوني�سي, فرن�سا عام 1961, وكان ميرتان اأول رئي�س فرن�سي يزور اإندوني�سيا عام 1986

املطلوب ت�صميم �صراكة ل تعتربها اإندوني�صيا اإ�صعاًرا ر�صمًيا لالختيار يف مواجهة 
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 116836 بتاريخ: 2008/07/22

�مل�شجلة بالرقم: 116836 بتاريخ: 2010/05/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 12550 بتاريخ: 1995/09/09

�مل�شجلة بالرقم: 12550 بتاريخ: 2003/09/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي  وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.

و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل :2022/02/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 12551 بتاريخ: 1995/09/09

�مل�شجلة بالرقم: 12551 بتاريخ: 2003/09/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي  وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 
وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.

و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 1564 بتاريخ: 1993/08/16

�مل�شجلة بالرقم: 1564 بتاريخ: 1996/12/21
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 232999 بتاريخ: 2015/05/14

�مل�شجلة بالرقم: 232999 بتاريخ: 2015/10/28
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

  تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 233000 بتاريخ: 2015/05/14

�مل�شجلة بالرقم: 233000 بتاريخ: 2015/10/28
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 268569 بتاريخ: 2017/02/21

�مل�شجلة بالرقم: 268569 بتاريخ: 2017/08/03
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 2690 بتاريخ: 1993/10/13

�مل�شجلة بالرقم: 2690 بتاريخ: 1995/11/16
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 1574 بتاريخ: 1993/08/17

�مل�شجلة بالرقم: 1574 بتاريخ: 1995/09/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل :2022/02/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 186552 بتاريخ: 2013/02/10

�مل�شجلة بالرقم: 186552 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

  تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 190471 بتاريخ: 2013/04/21

�مل�شجلة بالرقم: 190471 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 190472 بتاريخ: 2013/04/21

�مل�شجلة بالرقم: 190472 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 2700 بتاريخ: 1993/10/13

�مل�شجلة بالرقم: 2700 بتاريخ: 1995/02/26
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 2765 بتاريخ: 1993/10/16

�مل�شجلة بالرقم: 2765 بتاريخ: 1995/02/19
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 28357 بتاريخ: 1998/09/24

�مل�شجلة بالرقم: 28357 بتاريخ: 2000/09/05
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  9  فرباير 2022 العدد 13464

EAT 181549

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 28359 بتاريخ: 1998/09/24

�مل�شجلة بالرقم: 28359 بتاريخ: 2000/09/12
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

  تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 29253 بتاريخ: 1998/12/08

�مل�شجلة بالرقم: 29253 بتاريخ: 2002/04/24
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 302212 بتاريخ: 2018/11/26

�مل�شجلة بالرقم: 302212 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 302213 بتاريخ: 2018/11/26

�مل�شجلة بالرقم: 302213 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�لتميمي وم�شاركوه

بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 33168 بتاريخ: 1999/09/29

�مل�شجلة بالرقم: 33168 بتاريخ: 2002/04/28
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
  ��شم �ملتنازل له: يونيليفر �آي بيه  هولدينجز بي.يف 

وعنو�نه: وينا 455 ، 3013  �ل  روترد�م ، هولند�.
و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:        بتاريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/08/05

 تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل : 2022/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ب��ح��ث جم��ل�����ض دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي مع 
ل�شل�شة  �ملنظمة  �ل��دول��ي��ة  �للجنة 
�جل������ائ������زة �ل�����ك�����ربى ل����ل����در�ج����ات 
�إطالق  بايك"،  "�إي  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لن�شخة �لأوىل من �لبطولة �لأوىل 
م����ن ن���وع���ه���ا ع���ل���ى �لإط��������الق على 
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  م�شتوى 
دب���ي ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �جل�����اري و�لتي 
�ل�شتد�مة  ت���ع���زي���ز  �إىل  ت���ه���دف 
و�لب�������ت�������ك�������ار�ت �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

�جلديدة.
ج���اء ذل���ك خ���الل �لج��ت��م��اع �لذي 
عقد يف مقر جمل�ض دبي �لريا�شي 
�أمني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  بح�شور 
ونا�شر  �لريا�شي  دبي  عام جمل�ض 
�آل رح��م��ة م�����ش��اع��د �لأم����ني  �أم�����ان 
�إد�رة  �ل���ع���ام، وخ��ال��د �ل��ع��ور م��دي��ر 
�لفعاليات �لريا�شية، و�آندي مو�ض 
ل�شل�شلة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
�جل������ائ������زة �ل�����ك�����ربى ل����ل����در�ج����ات 
ومالك  بايك"  "�إي  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة، وجوديث  ك��ي��وب  ���ش��رك��ة 
�ل������دويل  �مل���������ش����روع  م����دي����ر  رو�ن 
ل�����ش��رك��ة ك��ي��وب �ل���دول���ي���ة، ودي���الن 
و�ل�شتد�مة  �لبيئة  من�شق  م��و���ض 
يف �للجنة �ملنظمة، و�أكني �أد�م�شون 
منطقة  يف  �لإقليمي  �ملكتب  مدير 
وما�شيمو  �لأو��������ش�������ط،  �ل���������ش����رق 
�ل��ع��ام مل�شممي  �مل��دي��ر  ف��وج��ل��ي��ات��ي 
�لإلكرتونية،  �ل���در�ج���ات  م�����ش��روع 

�مل�شروع  م�شوؤول  كا�شتورينا  و�إلينا 
وم�����ش��م��م��ة م�������ش���ار�ت �ل����در�ج����ات 

�لإلكرتونية.
��شتعر��ض  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
متتلكها  �لتي  �لكبرة  �لإمكانيات 
�ملف�شل  �مل��ك��ان  و�ل��ت��ي جتعلها  دب��ي 
لإط������������الق وت����ن����ظ����ي����م �لأح������������د�ث 
�لدولية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل���ب���ط���ولت 
�لت�شهيالت  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ك���ربى، 
�لكبرة �لتي تدعم جهود �ملنظمني 
�ملجال  يف  �مل�شتثمرين  �ل��دول��ي��ني 
�للجنة  رئي�ض  و�أع���رب  �ل��ري��ا���ش��ي، 
�ملنظمة عن �شعادته بالتعاون �لذي 
�لريا�شي  دب��ي  م��ن جمل�ض  وج��ده 
�لعام  م��د�ر  على  �ل��د�ئ��م  وتو��شله 
�ملا�شي، و�شكر �ملجل�ض على تقدميه 

من  متكنه  �لتي  �لت�شهيالت  كافة 
تنظيم بطولة عاملية تليق با�شم دبي 
ومبكانة هذه �لريا�شة مبا يف ذلك 
�لرت�خي�ض  على  �حل�شول  ت�شهيل 
�ملختلفة  �حلكومية  �جلهات  ودع��م 
�لوطنية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  و�خل������رب�ت 

�ملوؤهلة لتنظيم �أي حدث عاملي.
و���ش��ت��ك��ون دب���ي ه��ي �مل��دي��ن��ة �لأوىل 
ع����ل����ى م���������ش����ت����وى �ل������ع������امل �ل���ت���ي 
ت�شت�شيف �شل�شلة �شباقات �جلائزة 
�لإلكرتونية  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ك��ربى 
�شباقات   10 ع��ب��ارة  �شتكون  �ل��ت��ي 
يومني  م���د�ر  على  �شباق  ك��ل  ي��ق��ام 
يف �أب���رز �مل���دن ح��ول �ل��ع��امل مب��ا يف 
ذل����ك م����دن يف �أوروب�������ا و�ل���ولي���ات 
�ملتحدة �لأمريكية وجنوب �أفريقيا 

وتركيا،  و�ل�شني  �جلنوبية  وكوريا 
من  ف���رق  وت�����ش��م �ل�����ش��ب��اق��ات 10 
�لعامل،  �لفرق على م�شتوى  �أق��وى 
دورت��ني من  فريق يف  كل  وي�شارك 
�شو�ء،  و�ل��ن�����ش��اء على ح��د  �ل��رج��ال 
منحدر�ت  م�����ش��ار  ك���ل  وي��ت�����ش��م��ن 
ا ومناطق ل�شحن  م�شممة خ�شي�شً
مناطق  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���ط���اق���ة 

�ل�شرعة �لق�شوى "�شربنت".
�لدر�جات �للكرتونية هي ريا�شة 
در�ج���ات دول��ي��ة ج��دي��دة، �لتي تعد 
هو�ئية  در�ج�������ات  ري���ا����ش���ة  �أ�����ش����رع 
�لناحية  م����ن  ت���ق���دًم���ا  و�أك�����ره�����ا 
وجتمع  �ل���ع���امل،  يف  �لتكنولوجية 
قيادة  على  �لتقليدية  �ل��ق��درة  ب��ني 
و�لتكنولوجيا  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�لتي تعمل بالبطاريات، مما يخلق 
�أ���ش��رع ري��ا���ش��ة در�ج����ات ه��و�ئ��ي��ة يف 
�لعامل و�أكرها تقدًما من �لناحية 

�لتكنولوجية و�ل�شديقة للبيئة.
خم�ش�شة  نوعية  ��شتخد�م  و�شيتم 
من �لدر�جات من قبل جميع �لفرق 
ومن �ملقرر �أن تقدم معياًر� جديًد� 
�لإلكرتونية  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات 
لكل من ع�شاق �لدر�جات �لهو�ئية 
�مل��ح��رتف��ني و�ل���ه���و�ة، وت��ع��م��ل هذه 
�ل���ري���ا����ش���ة �جل�����دي�����دة م����ع �مل����دن 
�لوعي  زي������ادة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة 
وتعزيز  �ملناخي  �لتغر  بتحديات 
دع��م جهود  خ��الل  م��ن  �ل�شتد�مة 
�مل����دن ل��ت��ك��ون �أن��ظ��ف ب��ي��ئ��ًي��ا و�أكر 

خ�شرة و�شحة.

وت���ع���د دب����ي م���ن �أك�����ر �مل�����دن �لتي 
�لدر�جات  ريا�شة  ممار�شة  تدعم 
�شعبيتها  ت������زد�د  �ل���ت���ي  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ب�شكل  ب���ني ك��اف��ة 
�لبنية  ب��ف�����ش��ل  ���ش��ن��وًي��ا  م��ت�����ش��اع��د 
�لتحتية �لقوية �لتي تتمتع بها يف 
و��شت�شافة  وتنظيم  �ملناطق  كافة 
�لعاملية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�لأمر  �شنوًيا،  �لهو�ئية  للدر�جات 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  جميع  �شجع  �ل���ذي 
عام  ب�شكل  �لريا�شة  ممار�شة  على 
ب�شكل  �لهو�ئية  �لدر�جات  وريا�شة 
خ��ا���ض �إىل ج��ان��ب �لع��ت��م��اد عليها 

كو�شيلة نقل �شديقة للبيئة.
ودب��ي هي �أح��د �أب��رز �مل��دن �لر�ئدة 
جت�شيد  ت����ع����د  �ل����ت����ي  �ل�����ع�����امل  يف 

و�لتي  و�لب����ت����ك����ار،  ل���الإم���ك���ان���ي���ات 
�لتطور  م����ع  روؤي����ت����ه����ا  ت��ت��ج��ان�����ض 
هذ�  مع  وخا�شة  �لر�ئد  �لريا�شي 
�جلديدة،  �ل��ري��ا���ش��ات  م���ن  �ل���ن���وع 
خلق  يف  �لبطولة  ه��ذه  و�شت�شاهم 
جت��رب��ة ري��ا���ش��ي��ة ج��دي��دة ومثرة 
دب��ي يف  �إجن���از�ت  �إىل جانب تعزيز 
حتقيق �ل�شتد�مة، وتاأتي �ن�شجاماً 
�لإم��ار�ت للطاقة  ��شرت�تيجية  مع 
خف�ض  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة   2050
 16% بن�شبة  �ل��ك��رب��ون  �نبعاثات 
�إىل  دب��ي  2021 وحت��وي��ل  بحلول 
�لكربونية  �ل��ب�����ش��م��ة  ذ�ت  �مل��دي��ن��ة 

�لأقل يف �لعامل.
وطنية  خ���ط���ًط���ا  دب������ي  وو�����ش����ع����ت 
�لتخفيف  �شاملة لدعم �جلهود يف 

م���ن ح���دة �ل��ت��غ��ر �مل��ن��اخ��ي �شملت 
جميع �لقطاعات، مثل: خطة دبي 
�ل�شاملة �ملرنة للتنقل، ��شرت�تيجية 
دبي لالأمن �لغذ�ئي، دبي نت زيرو 
��شرت�تيجية   ،2050 عام  بحلول 
�لكربون،  �نبعاثات  من  للحد  دب��ي 
��شرت�تيجية دبي للتكيف مع تغر 
�لذ�تي  �لنقل  ��شرت�تيجية  �مل��ن��اخ، 
للطاقة  دب��ي  ��شرت�تيجية  دب��ي،  يف 
�لنظيفة. و�شتقام �لبطولة يف عدة 
باأبرز  �ل���ع���امل، ومت����ر  م����دن ح����ول 
و�أهم  و�لرت�ثية  �ل�شياحية  �ملعامل 
م�شهد  من  كجزء  �لثقافية  �ملو�قع 
ريا�شي مثر و�شيتم بث فعالياتها 
ع��رب ق��ن��و�ت �ل��ت��ل��ف��زي��ون و�لإع����الم 

�لرقمي على م�شتوى �لعامل.

•• دبي-وام:

�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  لع�����ب  �رت����ق����ى 
 24/ �شكيك  �أك��رم  �أحمد  للجولف 
يف  51 عاملياً  �ل�  �ملرتبة  �إىل  عاماً/، 
فئة �لهو�ة، وفق �لت�شنيف �لأحدث 
لالحتاد �لدويل للعبة، ليكون �لأول 
�ملكانة.  �إىل هذه  ي�شل  �لذي  عربياً 
ويعود �عتماد �لت�شنيف �لدويل �إىل 
2007، ويتم خالله حتديد  �لعام 
ولعبات  لالعبي  �لعاملي  �لرتتيب 
ل��ل��ه��و�ة، لكل م��ن �لرجال  �جل��ول��ف 
على  ب��ن��اًء  دوري،  ب�شكل  و�ل�شيد�ت 
مد�ر  ع��ل��ى  حققوها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج 
خالل  �ملا�شية،   104 �ل���  �لأ�شابيع 
�ملقامة  ب��ال��ب��ط��ولت  م�����ش��ارك��ات��ه��م 

حتت مظلة �لحتاد �لدويل.
للرجال  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  وي��ق��ود 
ناكاجيما  ك��ي��ت��ا  �ل���ي���اب���اين  ح���ال���ي���اً، 
�آ�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  م����وؤخ����ر�ً  �ل���ف���ائ���ز 
و�ملحيط �لهادي �لتي نظمها �حتاد 
�آ���ش��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادي ج��ن��ب��اً �إىل 
جنب مع بطولت �ملا�شرتز و�لنادي 

 ،"A&R" مللكي �لقدمي للجولف�
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع �حت��������اد �جل����ول����ف 
�لإمار�تي يف نوفمرب �ملا�شي بنادي 
خ���ور دب���ي ل��ل��ج��ول��ف و�ل��ي��خ��وت، يف 
بطولة جنح خاللها �شكيك يف �إنهاء 

�ملناف�شات باملركز 42.

ويكمل �شكيك مايو هذ� �لعام �شنته 
ما  �جلامعة،  يف  �لأخ��رة  �لدر��شية 
�أكرب  ت��ف��رغ  على  �حل�����ش��ول  مينحه 
على  �أك��ر  و�لرتكيز  �لتدريبات  يف 
لعبة �جلولف، حيث يجتهد �شكيك 
�ملا�شية بني حتديات  �لفرتة  طو�ل 

ع���ل���ى تقدمي  و�ل�����ق�����درة  �ل����در������ش����ة 
م�شاركاته  يف  تناف�شية  م�شتويات 
يحدث  ما  وهو  �جلولف،  ببطولت 
حاليا معه حيث يخو�ض �لمتحانات 
�ل���وق���ت �لذي  ن��ف�����ض  �ل��در����ش��ي��ة يف 
ي�شارك فيه ببطولة "ر�أ�ض �خليمة" 

�شمن جولة "دي بي ورلد" يف نادي 
�حلمر� للجولف.

�لتي  �مل�������ش���ت���وي���ات  ع���ل���ى  وت���ع���ق���ي���ب���اً 
�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  لع����ب  ي��ق��دم��ه��ا 
"م" عبد  �للو�ء  ق��ال  �شكيك،  �أحمد 
�حتاد  رئي�ض  ن��ائ��ب  �لها�شمي،  �هلل 

تفاين  �إن  ل���ل���ج���ول���ف:  �لإم�����������ار�ت 
خالل  �لتدريبات  يف  �شكيك  �أح��م��د 
�لأ�شهر �ملا�شية، كان ور�ء جناحه يف 
�لرتقاء على �شلم �لت�شنيف �لعاملي، 
يف  �لعامل  على   51 �ملرتبة  وبلوغه 
فئة �لهو�ة، مدعوماً بالأد�ء �ملتطور 

�لأخرة،  م�شاركاته  �لذي قدمه يف 
�آ���ش��ي��ا و�ملحيط  ب���د�ي���ًة م��ن ب��ط��ول��ة 
�أب����وظ����ب����ي، و�ن���ت���ق���اًل  �ل�����ه�����ادئ يف 
�لبطولة  يف  �مل�������ش���رف���ة  ل��ن��ت��ائ��ج��ه 
�لظهور  �لعربية يف م�شر، وموؤخر�ً 
بطولت  �شل�شلة  يف  م�����ش��رف  ب����اأد�ء 

دي بي ورلد". "جولة 
روؤي���ة  م��ن  �شكيك ج���زء   : و�أ����ش���اف 
وعندما  للجولف،  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
بطولة  ��شت�شافة  ب�����ش��رف  حظينا 
�آ�شيا و�ملحيط �لهادي �شو�ء للرجال 
لأن  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  مت  �ل�����ش��ي��د�ت،  �أو 
مي��ث��ل ح���دث �ل���ش��ت�����ش��اف��ة، فر�شة 
�لدولة،  ولع��ب��ات  لالعبي  �شانحة 
�لقوي،  �لحتكاك  لكت�شاب خرب�ت 
�لفر�شة  �إتاحة  مع  جنب  �إىل  جنباً 
�شلم  ع���ل���ى  ت�����ش��ن��ي��ف��ه��م  ل��ت��ح�����ش��ني 
�ل��رتت��ي��ب �ل����دويل، ب���الق���رت�ب من 
ق��ائ��م��ة �مل�����ش��ن��ف��ني �ل���� 50 �لأو�ئ����ل 
ف���رتة وج��ي��زة يف  ع��امل��ي��اً، لننجح يف 

حتقيق هذ� �لإجناز.
هذ�  ي����وف����ر  �أن  ن����اأم����ل  و�أ�������ش������اف: 
�لتكرمي �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي، 
ح���اف���ز�ً لأج��ي��ال��ن��ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
مو�هب �جلولف �لإمار�تي لل�شباب 
�لحتاد  يف  نبخل  ول���ن  و�ل�����ش��اب��ات، 
ل��ت��وف��ر �أف�������ش���ل ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة له 
�ملو�هب  �شقل  ي�شمن  مبا  ولغره 

وتطوير �أد�ئها.

•• اأبوظبي-الفجر:

مل يجد ت�شيل�شي �لإجنليزي "بطل 
�أوروبا"، �أف�شل من �شورة "م�شجد 
�ل�شيخ ز�يد �لكبر"، لالإعالن عن 
�لإمار�تية  �لعا�شمة  �إىل  و�شوله 
لتد�شني  ������ش����ت����ع����د�د�ً  �أب����وظ����ب����ي، 
�لعامل  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  م�����ش��و�ره يف 
 ،2021 "�لإمار�ت  ل���الأن���دي���ة 
�لهالل  م��ن��اف�����ش��ه  ي���و�ج���ه  ح��ي��ن��م��ا 
�لدور  يف  �آ�شيا"،  "بطل  �ل�شعودي 
ن�شف �لنهائي م�شاء �لأربعاء على 

��شتاد حممد بن ز�يد.
ت�شيل�شي  ن������ادي  ح�������ش���اب  ون�������ش���ر 

�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي 
و�ل������ذي  "تويرت"  �لج���ت���م���اع���ي 
مليون   19.3 مب��ت��اب��ع��ة  ي��ح��ظ��ى 
�لرحلة  ل��و���ش��ول  ���ش��ورة  �شخ�ض، 
وحملت  �إجن��ل��رت�،  م��ن  �أقلته  �لتي 
ز�يد  �ل�شيخ  "م�شجد  خلفيتها  يف 
و�ألو�نه  �لعالية  مب��اآذن��ه  �لكبر" 
عن  ل��الإع��الن  �ل��ز�ه��ي��ة،  �لبي�شاء 

و�شوله �إىل �أبوظبي.
�لتي  �أبوظبي"،  "معامل  وم��ث��ل��ت 
حت���ت�������ش���ن م�����ون�����دي�����ال �لأن�����دي�����ة 
تاريخها،  يف  �خل���ام�������ش���ة  ل���ل���م���رة 
 ،2010  ،2009 �أع���������و�م  ب���ع���د 
م���ق�������ش���د�ً   ،2018  ،2017

من  �لأندية"  "مونديال  ل��ن��ج��وم 
جاءت  �لتي  و�جلماهر  �لالعبني 
�إجنلرت�،  دول  م��ن  �أن��دي��ت��ه��ا  خلف 
�ل�شعودية،  �مل��ك�����ش��ي��ك،  �ل���رب�زي���ل، 

م�شر، وتاهيتي، وغرها.
و�ح����ت����ل م�����ش��ج��د �ل�������ش���ي���خ ز�ي������د، 
�لبديعة،  �لإ����ش���الم���ي���ة  ب��ع��م��ارت��ه 
�ملو�شى  �لأب��ي�����ض  رخ��ام��ه  و�أل������و�ن 
ب�����الآي�����ات �ل���ق���ر�آن���ي���ة و�ل����زخ����ارف 
�لإ����ش���الم���ي���ة �مل�������ش���غ���ول���ة ي����دوي����اً، 
و�ج���ه���ة م���ع���امل �أب���وظ���ب���ي �لأك����ر 
"مونديال  ج��م��اه��ر  م���ن  زي�������ارًة 
�شوره  ت�شدرت  بعدما  �لأندية"، 
�لأندية  وح�شابات  م��و�ق��ع  معظم 

�ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى و�شائل  وج��م��اه��ر 
�لتو��شل �لجتماعي.

لنادي  �ل���ر����ش���م���ي  �مل����وق����ع  ون�������ش���ر 
خ�شر  �ل���ذي  �ملك�شيكي،  م��ون��ت��ري 
�لأه���ل���ي  �أم�������ام  �لأوىل  م����ب����ار�ت����ه 
�مل�شري 0-1، وهو يتاأهب ملو�جهة 
�لأربعاء  يف  �ليوم  �جلزيرة م�شاء  
�شباق �ملركز �خلام�ض على ��شتاد �آل 
نهيان، تقرير�ً مو�شعاً على موقعه 
�أبوظبي  م���ع���امل  ع����ن  �ل���ر����ش���م���ي 
ز�يد  �ل�شيخ  و"م�شجد  �ملختلفة، 

�لكبر".
�نطباعات  �ل��ت��ق��ري��ر،  و����ش��ت��ع��ر���ض 
�جلمهور �ملك�شيكي �لعري�ض �لذي 

�شفر  رحلة  بعد  فريقه  خلف  ج��اء 
ط��وي��ل��ة ����ش��ت��غ��رق��ت �أك���ر م��ن 30 
�ل��ت��ق��ري��ر رحلة  وت����ن����اول  ����ش���اع���ة، 
�ل���ش��ت��م��ت��اع جل��م��اه��ر �ل���ن���ادي يف 
�ل�شياحية،  مب��ع��امل��ه��ا  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
وم���ر�ف���ق���ه���ا �مل����ت����ط����ورة، وو����ش���ف 
بانها  �مل�����ش��ج��د  زي�������ارة  �جل���م���ه���ور 

�للحظات". "�أف�شل 
وحظيت �شور متيمة طائر �لببغاء 
�خل�شر�ء،  ب���األ���و�ن���ه  "بار�كيت" 
�لر�شمي  �ل�����ش��ع��ار  مي��ث��ل  و�ل������ذي 
�لرب�زيلي"  "باملر��ض  ل����ن����ادي 
بتفاعل  �أبوظبي"،  "كورني�ض  يف 
يف  �ل��ن��ادي  م�شجعي  م��ن  �لع�شر�ت 

�إد�رة  ب��ني  �مل�شتمر م��ا  ظ��ل �جل��دل 
�لببغاء  طائر  تف�شل  �لتي  �لنادي 
ل��ل��ن��ادي، ورغ��ب��ة �جلمهور  ���ش��ع��ار�ً 
�مل���������ش����رة ع����ل����ى ج����ع����ل �خل���ن���زي���ر 

�لع�شر�ت من  وت��ف��اع��ل  ل��ه��ا.  رم���ز�ً 
�ل�شعودي،  �لهالل  ن��ادي  م�شجعي 
مع �شورة ن�شرها �حل�شاب �لر�شمي 
حل�شة  �لإجنليزية  باللغة  للنادي 

مقر  يف  "�لزعيم"  ل�����  ت���دري���ب���ي���ة 
�إقامته باأحد فنادق �أبوظبي، وعلق 
�ملثالية  "�ملن�شاآت  ع��ل��ى  �مل��ت��اب��ع��ون 

لفنادق ومالعب �أبوظبي".

البطولة الأوىل من نوعها على م�صتوى العامل ت�صت�صيفها دبي نوفمرب املقبل

جمل�س دبي الريا�سي يبحث ال�ستعدادات لنطالقة الن�سخة الأوىل من �سل�سلة اجلائزة الكربى للدراجات الإلكرتونية

الأول عربيا .. اأحمد �سكيك يرتقي اإىل الت�سنيف 51 عامليا يف فئة هواة اجلولف

•• اأبوظبي-وام: 

برعاية ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، �أكملت قرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة 
�شاحب  كاأ�ض   " لبطولة   23 �ل���  �لن�شخة  و��شت�شافة  لتنظيم  ��شتعد�د�تها 
و�لتي  م��ر�ح��ل،   6 على  كلم   160 " مل�شافة  للقدرة  �ل��دول��ة  رئي�ض  �ل�شمو 

تنطلق يوم �لأحد �ملقبل. و�شهدت عمليات �لت�شجيل للم�شاركة يف �لبطولة 
"كاأ�ض  �إذ حتظى  للت�شجيل،  �لفر�شان و�لفار�شات  ت�شابق  �إقباًل كبر�ً، حيث 

رئي�ض �لدولة" ب�شمعة مرموقة د�خل �لدولة وخارجها.
بهذه  للقدرة،  �لعاملية  �لإم���ار�ت  لقرية  �لعام  �ملدير  �لعامري  م�شلم  وق��ال 
لبطولة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  دعم  �إن  �ملنا�شبة، 
�لريا�شي  �حل��دث  يف  للم�شاركني  �عتز�ز  م�شدر  متثل  �لدولة،  رئي�ض  كاأ�ض 

�لكبر وحافز�ً لنجاح تنظيم فعالياته �ملتنوعة.
و�أ�شاف �أن فريق �لعمل بالقرية �أكمل �لتجهيز�ت �لالزمة لإخر�ج �لبطولة 
يف �أبهى �شورة من خالل توفر كل ما يحتاجه �مل�شاركون وفق �أعلى درجات 
�جلودة و�لرتتيب و�لتنظيم، م�شر� �إىل �أنه مت و�شع �ل�شرت�طات و�ل�شو�بط 

�ملطلوبة ل�شمان �شالمة و�شحة �حل�شور.
وتعترب كاأ�ض رئي�ض �لدولة، �لبطولة �لوحيدة يف �لإمار�ت �لتي تقام بنظام 

�لفردي و�لفرق، حيث يحق لكل خم�شة فر�شان تكوين فريق على �أن يكمل 
لهم  �أف�شل زمن  �حت�شاب  ويتم  بثالثة فر�شان،  �لأق��ل  �ل�شباق على  �لفريق 
مدير  �حل�شرمي  حممد  �أك��د  جانبه،  من  �لتناف�ض.  وت��رة  من  يرفع  مما 
�لفعاليات بالقرية �أن فريق �لعمل �أعطى كل وقته وجهده لتجهيز �لقرية 
ومبا  �حل�شور،  ور�ح��ة  و�خليول  �لفر�شان  �شالمة  ل�شمان  وفنياً  لوج�شتياً 

يتو�فق مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتخذة لحتو�ء جائحة كورونا.

تنظم برعاية من�صور بن زايد 

اكتمال ال�ستعدادات لنطالق كاأ�س رئي�س الدولة للقدرة

م�صجد ال�صيخ زايد الكبري يف الواجهة

»معامل اأبوظبي« مق�سد اأندية وجمهور »كاأ�س العامل«
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الوطني  منتخبنا  لالعبي  وف�سية  ذهبيات   4
يف بطولة الإمارات للمواي تاي

الهالل وت�سيل�سي.. مواجهة �ساد�سة يف تاريخ 
اللقاءات العربية الأوروبية مبونديال الأندية

•• دبي-وام: 

�ختتمت ب�شالة في�شتيفال �رينا يف دبي 
للمو�ي  �لإم���ار�ت  "بطولة  مناف�شات 
�لكبار للجن�شني، مب�شاركة  تاي" فئة 
 29 ميثلون  ولعبات  لعبني   103
ن���ادي���ا ري��ا���ش��ي��ا م���ن خم��ت��ل��ف مناطق 
�ل���دول���ة، وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة �ل��ب��ط��ول��ة يف 
رفع م�شتوى �لالعبني، وتوفر فر�ض 
�لحتكاك لتطوير قدر�تهم وتنميتها 

من �أجل �مل�شاركات �مل�شتقبلية.
نتائج  ظهور  عن  �ملناف�شات  و�أ�شفرت 
مب�شرة لالعبي منتخبنا �لوطني من 
وف�شية،  ذهبيات   4 ب���  ف��وزه��م  خ��الل 
�إليا�ض  ك���ل م���ن  ب��ال��ذه��ب  ت���وج  ح��ي��ث 
وعماد  ب��الل،  و�إب��ر�ه��ي��م  علي،  حبيب 
فيما  مر�شي  �شعيد  وحممد  يو�شف، 
ح�شل لعب منتخبنا �لوطني عبد�هلل 
قام  �لبطولة.  ف�شية  على  �حلو�شني 
بتتويج �لفائزين يا�شر �شامل �ل�شاعدي 

نائب رئي�ض �لحتاد وخالد �ل�شويدي 
�أ�شرف  حني  يف  �لد�رة  جمل�ض  ع�شو 
حتكيم  ط��اق��م  �لبطولة  ن���ز�لت  على 
من  جمموعة  �إىل  بالإ�شافة  �إمار�تي 
�شامل:  يا�شر  وق��ال  �ملقيمني.  �حل��ك��ام 
كربى  �أهمية  �لبطولة  ه��ذه  تكت�شب 
و��شتقطبت  �مل��و���ش��م  ب��د�ي��ة  يف  ك��ون��ه��ا 
�أظهرو�  �لذين  �لالعبني  من  �لعديد 
كبر�  �أد�ء  وق��دم��و�  ق��وي��ة،  م�شتويات 
ي�شكل  �أن��ظ��ار �جلميع مبا  ك��ان حمط 

قاعدة مميزة ميكن �لعتماد عليها يف 
�إفر�ز �لكفاء�ت �ملطلوبة لدعم عنا�شر 
�ملنتخب �لوطني. وجاءت نتائج �ليوم 
�ملكي  �أي���وب  ف��وز  ع��ن  معلنة  �خلتامي 
بوحمده  وزي��ن��ب  �جلمية،  حيان  على 
�شحادة  وخ��ال��د  ت�شالغوم،  م��رمي  على 
على  �شاديف  وزه��ر�ء  �شيد،  عمر  على 
ن����ور� ع��م��ر، وع��ب��د�ل��ق��ادر �ل��رن��ة على 
غر�م�شة  �حل�شن  و�أب���و  مييني،  عبود 
ع��ل��ى ����ش���ي���در�ث ب���ات���ن���ي، وع���ل���ي خان 

حممدي على كرمي خازندر، ومهدي 
وحممد  �ملعيني،  �شيف  على  ب��اغ��ادي 
�حل�شوين،  عبد�هلل  على  دزهاميدوف 
���ش��م��ح��ان ع��ل��ى خماز  وع���ب���د�ل���وه���اب 
يامدوف، وجونيبك حميدجنوف على 
على  طاقنم�ض  وحممد  كو�شيمخون، 
�شليمان غافوري، وعالء �بوجي�ض على 
عبد�هلل �لفالوجي، و�شارتوت جينيفر 
ع��ل��ى م���رمي ن��ع��م��ه، وحم��م��د طويري 
على معاذ عبد�جلو�د، وكريك مبابي 

وغولنور�  كول�شترمان،  م��ارك  على 
ن�����ور ع���ل���ى ي������وري ن���ي���م���وت���و، و�أح���م���د 

ن��ع��اين ع��ل��ى �أي�����وب �حل���ات���ي، ومهدي 
وعمر�ن  قا�شم،  ب�شر  على  �جل��م��اري 

و�إيفان  �لأم���ري،  خالد  على  علي  �آل 
�و�شتابوف على وليد �لكحال.

•• اأبوظبي -وام:

�لأوروبية  �لعربية  �ملو�جهات  بلغت 
لالأندية،  �ل���ع���امل  ك���اأ����ض  ب��ط��ول��ة  يف 
�لبطولة  ت��اري��خ  ع��رب  مو�جهات   5
2000 وعلى مد�ر  �ملمتد منذ عام 
�لفرق  جنحت  �شابقة،  ن�شخة   17

�لأوروبية يف �لفوز بها جميعا.
ووف������ق ن���ظ���ام ه�����ذه �ل���ب���ط���ول���ة منذ 
مب�شاركة  يق�شي  �ل���ذي  �ن��ط��الق��ه��ا 
�عتبار�ً  �أوروب�����ا  �أب��ط��ال  دوري  ب��ط��ل 
مبا�شرة،  �لنهائي  ن�شف  �ل��دور  من 
�لعربية  �مل��و�ج��ه��ات  �نح�شرت  فقد 
ن�شف  �ل������دوري������ن  يف  �لأوروب��������ي��������ة 
يف  "مرتني"،  �ل��ن��ه��ائ��ي  �أو  �ل��ن��ه��ائ��ي 
حني �أن �لفرق �لعربية �لتي تنق�شم 
�أبطال  لقب  حملهم  بني  م�شاركتها 
�إفريقيا،  �أبطال دوري  �أو  �آ�شيا  دوري 

فاإنهم  �ل��ب��ط��ول��ة،  م�شت�شيفني  �أو 
ي�شاركون من �لأدو�ر �لأوىل.

بني  جتمع  �لتي  �ملو�جهة  و�شتحمل 
بطل  �لإجن��ل��ي��زي،  ت�شيل�شي  فريقي 

�لهالل  م���ع  �أوروب�������ا  �أب���ط���ال  دوري 
�آ�شيا  �أب��ط��ال  دوري  بطل  �ل�����ش��ع��ودي 

�لعامل  ك��اأ���ض  نهائي  ن�شف  �ل��ي��وم يف 
2021" �لرقم  "�لإمار�ت  لالأندية 
�لعربية  �مل���و�ج���ه���ات  ت���اري���خ  يف   6
�لأوروبية، و�لتي يتطلع فيها �لهالل 
�لأوروب���ي  �لتفوق  �شل�شلة  ك�شر  �إىل 
ليكون �أول فريق عربي يحقق �إجناز 

�لفوز على فريق �أوروبي.
�لعربية  �مل�����و�ج�����ه�����ات  و�ن���ط���ل���ق���ت 
�لأوروب����ي����ة ب���د�ي���ة م���ن ن�����ش��خ��ة عام 
�ليابان،  يف  �أقيمت  و�لتي   ،2011
�لقطري  �ل�شد  فريق  فيها  و���ش��ارك 
�آ���ش��ي��ا، و�ل���ذي خ�شر  ب��اع��ت��ب��اره بطل 
من فريق بر�شلونة �لإ�شباين 0 / 4 
�ل��دور ن�شف �لنهائي، وف��از بطل  يف 

دوري �أوروبا باللقب يف ذلك �لعام.
�ملو�جهة �لثانية كانت يف �ملغرب �لتي 
 ،2013 ع��ام  �لبطولة  ��شت�شافت 
للدولة  �لرجاء ممثال  فيها  و�شارك 

�مل�����ش��ي��ف��ة، وجن����ح يف �ل���و����ش���ول �إىل 
�مل����ب����ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��ن��ه خ�����ش��ر من 

بايرن ميونيخ 0 / 2.
�لإمار�ت  يف  كانت  �لثالثة  �ملو�جهة 
فيها  ����ش���ارك  و�ل���ت���ي   ،2017 ع����ام 
�جلزيرة وجنح يف �لو�شول �إىل ن�شف 
�لنهائي لكنه ��شطدم بريال مدريد 
�لذي فاز عليه بنتيجة 2-1 وكانت 
�أي�شا  �لإم���ار�ت  يف  �لر�بعة  �ملو�جهة 

�لعني  ت���اأه���ل  ع��ن��دم��ا   ،2018 ع���ام 
�أف�شل  ك��اأح��د  �لنهائية،  �مل��ب��ار�ة  �إىل 
�لإجناز�ت للفرق �لعربية على مد�ر 
ريال  و�ج���ه  لكنه  �ل��ب��ط��ول��ة،  ت��اري��خ 
 1-4 عليه  ف��از  �ل��ذي  �أي�شا  مدريد 
�أما �ملو�جهة �خلام�شة فقد كانت يف 
�لن�شخة �ملا�شية 2020 �لتي �أقيمت 
يف قطر، وخ�شر �لأهلي �مل�شري فيها 
من بايرن ميونيخ �لأملاين يف ن�شف 

�لنهائي بهدفني نظيفني.
�مل���و�ج���ه���ات �خلم�ض  ه���ذه  و���ش��ه��دت 
 14 ه��دف��ا،   16 ت�شجيل  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لأوروب����ي����ة،  �ل���ف���رق  مل�شلحة  م��ن��ه��م 
�لعربية  �لأن����دي����ة  ���ش��ج��ل��ت  ح���ني  يف 
جمتمعة هدفني فقط، مبعدل هدف 
ري����ال مدريد،  م��رم��ى  ل��ل��ج��زي��رة يف 
وهدف للعني يف مرمى نف�ض �لفريق 

بالن�شخة �لتالية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لهالل  لفريق  �لهجومي  �جل��ن��اح  �ل��دو���ش��ري،  �شامل  �شجل 
م��رم��ى على خ�شيف ح��ار���ض �جلزيرة  �ل�����ش��ع��ودي، ه��دف��اً يف 
�لعامل  ك��اأ���ض  نهائي  ب��رب��ع  �لفريقني  م��ب��ار�ة  �لإم���ار�ت���ي، يف 
لهدف،  �أه��د�ف  ب�شتة  �لهالل  ل�شالح  �نتهت  �لتي  لالأندية، 
 43 �إىل  �ل�شعودي،  �لزعيم  مع  ر�شيده،  �لدو�شري  لرفع 
لنحو  �متدت  �لتي  م�شرته  خالل  �لبطولت،  كل  يف  هدفاً 
لالعب   202 رق��م  �لظهور  �مل��ب��ار�ة  و�شجلت  �أع���و�م،  ع�شرة 
وح�شل  لقباً،  ع�شر  ب��اأرب��ع��ة  �ل��ه��الل  م��ع  ُت���وج  فيما  �لأزرق، 

على لقب �أف�شل لعب باآ�شيا.
م�شاركاته  له على �شعيد  �لثاين  هو  �لدو�شري  وكان هدف 
يف ك��اأ���ض �ل��ع��امل ل��الأن��دي��ة، كما �شنع خ��الل م��و�ج��ه��ة فخر 
من  ر�شيده  لرفع  �أ�شي�شت(   ( حا�شمة  متريرة  ظبي،  �أب��و 
مترير�ته �حلا�شمة �إىل 38 متريرة، ويتطلع �لدو�شري �إىل 

حتقيق �ملزيد من �لأرقام و�لإجناز�ت يف �لبطولة �حلالية.
على   ،  2021 �آ�شيا  �أب��ط��ال  دوري  يف  لع��ب  �أف�شل  وي��ع��ول 
�لأ�شو�ء،  خل��ط��ف  �ل��ق��ادم��ة،  �لإجن��ل��ي��زي  ت�شيل�شي  م��ب��ار�ة 
و�لتاألق �أم��ام حامل لقب دوري �أبطال �أوروب��ا، وي��درك جنم 
�لبلوز،  مو�جهة  تعنيه  وم��ا  �مل��ب��ار�ة،  قيمة  �ل�شعودية  �لكرة 

وي���رى ���ش��امل �أن ف��ري��ق��ه ق���ادر ع��ل��ى حتقيق �ل��ف��وز، وه���و ما 
باأنهم مل يح�شرو�  لقاء �جلزيرة،  بعد  ت�شريحات  �أك��ده يف 
�أجل �مل�شاركة، قائاًل: نعرف كيف نخو�ض  �أبوظبي من  �إىل 
فيها،  ن�����ش��ارك  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  لي�شت  لأن��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة؛ 
باأنهم ل يخ�شون ت�شيل�شي، و�أنهم كمحرتفني يجب  منوهاً 
�أن فريقه  �أن يخو�شو� مثل هذه �ملو�جهات �لكبرة، موؤكًد� 

�شيوؤدي برتكيز عاٍل.
وغرد �لدو�شري، بعد مبار�ة �جلزيرة، مهنئاً جمهور �لهالل 
بالفوز، وو�عد�ً بالأف�شل، وتفاعلت �جلماهر مع تغريدته، 

وطالبوه بالعمل على هزمية بطل �أوروبا.

•• اأبوظبي - وام: 

�ملقبل  �ل�شبت  �لبحرية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  ينظم 
�شباق غنا�شة للمحامل �ل�شر�عية فئة 60 قدماً، "�جلولة 
�لت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ح��ي��ث مت  �ل��ف��ئ��ة،  ه���ذه  �لثانية" م��ن 
و�شيغلق ظهر غد �خلمي�ض  �لثنني،  �لأول  �أم�ض  للبحارة 
ع��ل��ى �أن ي��ت��م �ع��ت��م��اد �لأع�����د�د وف���ق �آل��ي��ة �ل��ل��و�ئ��ح �لفنية 

�ملنظمة للحدث.
يقام �ل�شباق برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، مل�شافة 20 مياًل بحرياً، 
 100 �إىل  ت�شل  ك��ب��رة  م�شاركة  ي�شهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

حممل �شر�عي.
�ملتبعة من  �لح��رت�زي��ة  �لإج���ر�ء�ت  وف��ق  �ملناف�شات  وتقام 
لكافة  �لوقائية  �لتد�بر  كافة  لتوفر  �ملخت�شة  �جلهات 
�مل�شاركني. ويخ�ش�ض نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية 4 

ماليني درهم جو�ئز للفائزين يف �ل�شباق.
�ملا�شي  �ل�شبت  �نطلق  ق��د  �ل��رت�ث��ي  �ل��ن��ادي  مو�شم  وك���ان 
باإقامة مهرجان �ل�شيخ ز�يد للفئة نف�شها، و�شهد م�شاركة 
 " " من��ر�ن  �ملحمل  �أن يح�شم  كبرة، ومناف�شة قوية قبل 

�للقب �لأول يف �ملو�شم ل�شاحله.
رئي�ض جمل�ض  نائب  �لرميثي  ث��اين مر�شد  �أحمد  و�أع��رب 
جناح  يف  �لتامة  ثقته  ع��ن  �مل��ن��ت��دب،  �لع�شو  �ل��ن��ادي  �إد�رة 

�ل�شباق �لثاين للمو�شم �لرت�ثي للنادي، موؤكد�ً �أن �نطالقة 
�ملو�شم كانت ر�ئعة ب�شباق مهرجان �ل�شيخ ز�يد.

و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة �ل���ت���ز�م �جل��م��ي��ع ب��ال��ل��و�ئ��ح �لفنية 
و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتعبة، موؤكد�ً �أنه لن يكون هناك 

�أي تهاون يف تطبيق هذه �لإجر�ء�ت.
و�أ�شاف: " كان �مل�شهد ر�ئعا يف �ل�شباق �لأول وكلنا ثقة �أن 
يتكرر يف �شباق غنا�شة �لذي يعد و�حد�ً من �أهم �شباقات 
�ملو�شم". ووجه �لرميثي �ل�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة على رعاية 
�لنادي  ينظمها  �لتي  �ل�شباقات  وملختلف  لل�شباق  �شموه 

موؤكد�ً �أن رعاية �شموه ت�شاعف من �أهمية �أي حدث.

برعاية حمدان بن زايد.. �سباق غنا�سة للمحامل ال�سراعية ينطلق ال�سبت

�صجل الهدف 43 يف 202 مباراة مع فريقه

الدو�سري : الهالل ال�سعودي ل يخ�سى ت�سيل�سي

•• اأبوظبي-الفجر:

�أري����ن����ا مبدينة  ج��وج��ي��ت�����ش��و  ت�����ش��ه��د   
�نطالقة  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�ي��د 
مو�شم �جلوجيت�شو �جلديد مع �أجو�ء 
بطولة  يف  �ل��ق��وي  و�لأد�ء  �حل��م��ا���ض 
�أب��وظ��ب��ي �ل��دول��ي��ة ل��ر�ب��ط��ة حمرتيف 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و- ج��ول��ة �أب���وظ���ب���ي يوم 
فرب�ير   12 �مل���و�ف���ق  �مل��ق��ب��ل  �ل�����ش��ب��ت 

�جلاري.
�حتاد  م��ن  بتنظيم  �لبطولة  وت�شهد 
مع  بالتعاون  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
�جلوجيت�شو  ملحرتيف  �أبوظبي  ر�بطة 
و�لالعبات  �لالعبني  مئات  م�شاركة 
م����ن خم���ت���ل���ف �أن�����دي�����ة و�أك����ادمي����ي����ات 
كافة �جلن�شيات  و�ملنطقة من  �لدولة 
و�لرجال  و�ل�شباب  �لنا�شئني  فئات  يف 

و�لأ�شاتذة.
ويف هذ� �لإطار هّناأ �شعادة حممد �شامل 
�لظاهري نائب رئي�ض �حتاد �لإمار�ت 
و�أ�شرة  �للعبة  ع�شاّق  كل  للجوجيت�شو 
�جلديد  �ملو�شم  بتد�شني  �جلوجيت�شو 

بو�بة  م��ن  �ملنتظرة  �لقوية  و�ل��ب��د�ي��ة 
لر�بطة  �ل���دول���ي���ة  �أب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 
حم����رتيف �جل��وج��ي��ت�����ش��و �ل���ت���ي جتمع 
ن��خ��ب��ة �ل���الع���ب���ني م����ن ���ش��ت��ى �أن���ح���اء 

�لعامل.
�لكبر  �لإقبال  �أن  �لظاهري  و�أو�شح 
�لبطولة  مناف�شات  يف  �لت�شجيل  على 
من جميع �لأعمار و�جلن�شيات، يعك�ض 

�لثقة ��دولية �لتي حتظى بها بطولت 
�لحتاد ور�بطة �أبوظبي للمحرتفني، 
خا�شة �أنها توفر قاعدة متينة ور��شخة 
بقوة  للمناف�شة  فيها  �مل�شاركني  توؤهل 

يف �شاحات �جلوجيت�شو �لعاملية.
مع  �جلديد  �ملو�شم  بد�ية  �أن  و�أ�شاف 
و�ملعاير  �مل��و����ش��ف��ات  ب��ه��ذه  ب��ط��ول��ة 
�لح��رت�ف��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ي��وؤه��ل لعبي 

منتخبنا  وممثلي  �لإم���ار�ت  ولع��ب��ات 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��دخ��ول ���ش��ري��ع��ا يف �أج����و�ء 
�مل��ن��اف�����ش��ات و����ش��ت��ك��م��ال ت��ط��وي��ر جودة 
�لأد�ء من خالل �لحتكاك مع �أف�شل 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  و�مل����و�ه����ب  �ل��الع��ب��ني 

�لدويل.
 12 وتقام �لبطولة على مدى يومي 
تبد�أ  ح��ي��ث  �جل������اري،  ف���رب�ي���ر  و13 

مبناف�شات  �ل�����ش��ب��ت  ي����وم  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لنا�شئني و�ل�شباب و�لأ�شاتذة على �أن 
ت�شتكمل فعاليات �لبطولة يوم �لأحد 

مبناف�شات فئة �لرجال و�ملحرتفني.
وبدوره قال طارق �لبحري �ملدير �لعام 
لر�بطة �أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�شو 
مهمة  حم��ط��ة  ت�����ّش��ك��ل  :"�لبطولة 
على  و�لأك��ادمي��ي��ات  �لأن��دي��ة  ملنت�شبي 

بد�ية  يف  خ�شو�شا  �ل��دول��ة،  م�شتوى 
�لفائزين  �أن��ه��ا مت��ن��ح  ح��ي��ث  �مل��و���ش��م، 
ت�شنيفية  نقطة   600 �لأول  باملركز 
لالعبني  ك����ب����رة  دف����ع����ة  ي�����ش��ك��ل  م����ا 
لالرتقاء بت�شنيفهم ومو��شلة �لتقدم 

بخطى و�ثقة خالل �ملو�شم".
�لر�بطة  ت��ع��اون  �أن  �لبحري  و�أ���ش��اف 
للجوجيت�شو  �لإم���������ار�ت  �حت�����اد  م���ع 

�ملو��شفات،  عاملية  ب��ط��ولت  �أث��م��ر  ق��د 
�لنطاق  و��شعة  م�شاركات  ت�شتقطب 
كما ه��و �حل��ال م��ع ب��ط��ولت �لر�بطة 
ت��ن��ظ��م��ه��ا يف خمتلف  �ل���ت���ي  �لأخ������رى 
�لبحري  و�أو������ش�����ح  �ل����ع����امل.  ق�������ار�ت 
للجوجيت�شو  �لإم���������ار�ت  �حت�����اد  �أن 
ي��وف��ر ك��ل �لإم��ك��ان��ات و�ل��ق��در�ت �لتي 
�أقوى  و��شت�شافة  تنظيم  �إىل  ت��وؤه��ل 

روؤية  وف��ق  ويعمل  �لعاملية،  �ملناف�شات 
ت�شكل �ل�شامن �لأ�شا�ض لتعزيز ريادة 
�لإم������ار�ت و�ل��ع��ا���ش��م��ة �أب��وظ��ب��ي على 

خارطة �جلوجيت�شو �لعاملية.
بخ�شو�ض  �ل���الع���ب���ني  �آر�ء  وح������ول 
�ل�شاعد  �ل��الع��ب  ع��رّب  �ملو�شم  ب��د�ي��ة 
من  �أزرق  ح�����ز�م  �ل��ع��ول��ق��ي-  حم��م��د 
عن  �ل��دف��اع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي 
جمدد�  للتو�جد  �شعادته  عن  �لنف�ض 
�إىل  يتطلع  �أن��ه  م��وؤك��د�  �لب�شاط  على 
�أن ي��ك��ون �مل��و���ش��م �حل���ايل م��دخ��ال له 
و�ل�شعود  �لأل��ق��اب  م��ن  ع��دد  لتحقيق 

�إىل من�شات �لتتويج.
�ل�شتعد�د�ت  �أن  �ل��ع��ول��ق��ي  و�أ����ش���اف 
منذ  ب���د�أت  �ملو�شم  مناف�شات  خلو�ض 
ف��رت�ت يومية، لفتا  �شهر وعلى عدة 
برناجما  ي��ت��ب��ع��ون  وزم�����الءه  �أن���ه  �إىل 
تدريبيا مكثفا لتعزيز �للياقة �لبدنية 
خ�شو�شا  �ملطلوبة  �لفنية  و�جلاهزية 
بالبطولت  حافل  �جلديد  �ملو�شم  �أن 
�ل��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أعلى 

درجات �جلاهزية.

مئات الالعبني والالعبات من خمتلف دول العامل اأكدوا م�صاركتهم

بطولة اأبوظبي الدولية لرابطة حمرتيف اجلوجيت�سو- جولة اأبوظبي تنطلق ال�سبت املقبل من العا�سمة
الظاهري: الإقبال الكبري على الت�صجيل يعك�س مكانة البطولت التي ينظمها الحتاد ورابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو 

•• اأبوظبي - وام:

ت��ن��ط��ل��ق ع��ل��ى ك��ورن��ي�����ض �أب���وظ���ب���ي ي����وم �جل��م��ع��ة �ملقبل 
ثالثة  وت�شتمر  للهيدروفيل،  �أبوظبي  بطولة  مناف�شات 
من  �ل��دول��ي��ني  �لالعبني  م��ن  جمموعة  مب�شاركة  �أي���ام، 

حمرتيف ريا�شة �لكايت �شرف.
ل��ل��ري��ا���ش��ات �لبحرية  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  وي��ن��ظ��م �حل����دث 
برئا�شة  ���ش��ري��ف  للكايت  �لإم�����ار�ت  م��ع جل��ن��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
�ل�شر�ع  �حت��اد  رئي�ض  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �أحمد  �ل�شيخ 

و�لتجديف.
�لتي  �لريا�شات  �لكايت �شرف و�ح��دة من  وتعد ريا�شة 

وحققت  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل  كبر  ب�شكل  ت��ط��ورت 
بطولتها جناحات كبرة على �شعيد �مل�شاركة و�لتفاعل 
�مل��ج��ت��م��ع��ي، ل���ش��ي��م��ا و�أن ري��ا���ش��ة رك�����وب �لأم�������و�ج من 
�لريا�شات �جلاذبة للكثرين من خمتلف �شر�ئح �ملجتمع 

ولي�ض حمرتيف �للعبة فقط.
ويدعم نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية كافة �لفعاليات 
���ش��رف بهدف  ل��ل��ك��اي��ت  �لإم������ار�ت  تنظمها جل��ن��ة  �ل��ت��ي 
يف  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �للعبة،  وتطوير  ن�شر  يف  �مل�شاهمة 
�أهمها  بطولة  من  �أك��ر  �لنادي  وينظم  �لعا�شمة.و�شبق 
�شنوي  ب�شكل  تقام  �لتي  �شرف  للكايت  �أبوظبي  بطولة 

بالتعاون مع جلنة �لإمار�ت للكايت �شرف.

»اأبوظبي للهيدروفيل« تنطلق اجلمعة 
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الفجر الريا�ضي

من  مفاجاأة  �أي  لتفادي  �أوروب���ا  بطل  �لإنكليزي  ت�شل�شي  ي�شعى 
كاأ�ض  نهائي  بلوغ  �أجل  �آ�شيا، من  �ل�شعودي بطل  �لهالل  نظره 
�لأربعاء  �ل��ي��وم  يلتقيان  عندما  �ل��ق��دم،  ك��رة  يف  لالأندية  �ل��ع��امل 
�لعا�شمة  يف  ز�يد"  ب��ن  "حممد  ملعب  على  �لنهائي  ن�شف  يف 

�لإمار�تية �أبو ظبي.
وكان �لنادي �للندين مني بخيبة يف م�شاركته �لأوىل عام 2012 
وخ�����ش��ر �ل��ن��ه��ائ��ي �أم����ام ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز �ل��رب�زي��ل��ي، ل��ي��ك��ون �لبطل 
�ل�شنو�ت  يف  باللقب  �لتتويج  يف  ف�شل  �ل��ذي  �لوحيد  �لأوروب����ي 

�لأربع ع�شرة �لخرة.
ا يف �لبطولة �لعاملية  من جهته، ي�شارك �لهالل للمرة �لثانية �أي�شً
�شد  يخ�شر  �أن  قبل   2019 �لعام  يف  �لنهائي  ن�شف  بلغ  وك��ان 
فالمنغو �لرب�زيلي 1-3، وحل ر�بًعا بعد خ�شارته مبار�ة حتديد 

�ملركز �لثالث بركالت �لرتجيح �شد مونتري �ملك�شيكي.
ويف حني ي�شارك بطل �أوروبا تلقائًيا يف �ملربع �لذهبي، كان على 
ر���ش��ال��ة �شديدة  �لنهائي حيث وج��ه  رب��ع  �ل���دور  �ل��ه��الل خ��و���ض 

�للهجة �ىل ت�شل�شي باكت�شاحه �جلزيرة �لمار�تي 
�مل�شيف 1-6.

وي��ت��ط��ّل��ع �ل��ه��الل مل��خ��ال��ف��ة �ل��ت��وق��ع��ات و 
�للقب،  يحرز  �آ�شيوي  ن��اٍد  �أول  ي�شبح 

ب��ع��د �أن و���ش��ل ن���ادي���ان �آ���ش��ي��و�ن �ىل 
�مل�������ب�������ار�ة �ل����ق����م����ة وف���������ش����ال يف 
حتقيق �لذهب )كا�شيما �أنتلرز 

�ل��ي��اب��اين و�ل��ع��ني �لم���ار�ت���ي �شد 
ريال مدريد �ل�شباين يف 2016 

و2018 تو�لًيا(.

وقال مدرب �لهالل �لربتغايل ليوناردو جاردمي بعد �لفوز على 
�جلزيرة �إن "نادي ت�شل�شي لي�ض بحاجة لأي تعريف، فهم �أبطال 

ا". �أوروبا، ولكن نحن �أبطال �آ�شيا �أي�شً
كرة  ولكن  للفور  �لأك��رب  �ملر�شح  هو  ت�شل�شي  �أن  �شك  "ل  وتابع 
�لقدم د�ئًما ما حتمل �ملفاجاآت و�شنبذل ق�شارى جهدنا للو�شول 

�إىل �ملبار�ة �لنهائية".
وياأمل �لهالل �لذي ��شتعاد قائده �شلمان �لفرج عقب تعافيه من 

�لإ�شابة يف �لإفادة من خدماته وحتقيق �ملفاجاأة.
ب��ه �شد �جلزيرة  ق��ام��ه  م��ا  ت��ك��ر�ر  �أن  �ل�شعودي  �ل��ن��ادي  وي���درك 
عندما حقق �أكرب فوز يف تاريخ �لبطولة على �لإطالق لن يكون 

و�قعًيا.
خمتلفة  ت�شل�شي  مو�جهة  "�شتكون  ع��اًم��ا(   47( ج��اردمي  وق��ال 
متاًما و�شنحتاج لرتكيز �أكرب باأد�ئنا �لدفاعي، ولكننا لن نرتدد 

ا". يف �لهجوم وخلق �لفر�ض �أي�شً
و�أ�شاف "�لهالل ناد كبر ود�ئًما ما تعودنا على �للعب بطريقة 
هجومية ولن نغّر هذ� �لنهج يف �ملبار�ة �لقادمة. نتطلع لدعم 
جمهورنا يف �ملبار�ة لي�شاندنا وهذ� �لعامل مهم للغاية بالن�شبة 

لأي لعب حول �لعامل".
�لعا�شمة  �إىل  ت�����ش��ل�����ش��ي  و����ش���ل  ج���ه���ت���ه،  م����ن 

�لبلجيكي  وتقدم  �لكاملة  بقوته  �لإمار�تية 
روم���ي���ل���ي ل���وك���اك���و ق���ائ���م���ة �ل���ف���ري���ق، كما 
�ىل  مندي  �إدو�ر  �ل�شنغايل  �حلار�ض  �ن�شم 
بالده  منتخب  مع  تتويجه  عقب  �ملجموعة 
ح�شاب  على  �إفريقيا  �أمم  ك��اأ���ض  بلقب  �لح��د 

م�شر بركالت �لرتجيح.
�لزرق،  �للون  ويف مبار�ة جتمع فريقني من 

�شرتدي  حني  يف  �لرئي�شية  بقمي�شه  �ملبار�ة  �لهالل  �شيخو�ض 
ت�شل�شي �لزي �ل�شفر.

وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �ل��ب��ل��وز �أب����رز لع��ب��ي �ل��ف��ري��ق م��ث��ل �لمل����اين كاي 
هافرت�ض و�ملغربي حكيم زيا�ض و�لفرن�شي نغولو كانتي و�ملد�فع 
�لرب�زيل �ملخ�شرم تياغو �شيلفا وماي�شون ماونت، بالإ�شافة �إىل 

�ليطايل جورجينيو �أف�شل لعب يف �أوروبا �لعام �ملا�شي.
�ل�"بلوز" لإ�شابته  عن  توخل  توما�ض  �لمل��اين  �مل��درب  و�شيغيب 
ب��ف��رو���ض ك��ورون��ا قبل م��ب��ار�ة �ل���دور �ل��ر�ب��ع يف �ل��ك��اأ���ض �ل�شبت 
�لفائت �لتي �أفلت منها ت�شل�شي �شد بليموث �أرغايل من �مل�شتوى 
�لثالث وخرج فائًز� 2-1 بعد �لتمديد. و�شياأمل �أن يبلغ فريقه 

�لنهائي �ملقرر �ل�شبت ويكون قد تعافى ليلتحق به.
و�شي�شرف �ملدربان �مل�شاعد�ن �لأملاين �أرنو ميت�شلز و�ملجري زولت 

لو على �لفريق.
�أن  بعد  �لتمارين  �ىل  ماونت  ع��ودة  عن  �لثنني  ت�شل�شي  و�أعلن 
غاب عن �حل�شة �لتدريبية �لأوىل يوم �لأحد يف �أبو ظبي ب�شبب 

�آلم �شعر بها خالل مبار�ة �لكاأ�ض.
وقال ماونت يف حديث مع �ملوقع �لر�شمي لناديه "تركيزنا 
�لفوز  حًقا  �ملقبلة...نريد  �مل��ب��ار�ة  على  د�ئ��ًم��ا 

بهذه �لبطولة".
وتابع "مل نفز بها �أبًد� كناٍد، لذ� نريد �أن 
نحقق ذلك، مثل �أي بطولة ن�شارك فيها. 
نريد �أن نحظى بعقلية �لفوز وناأمل يف 

�أن تكون رحلة جيدة لنا".
ل���ك���رة �لقدم  �ل������دويل  و�أع����ل����ن �لحت������اد 
�شي�شار  �ملك�شيكي  �حل��ك��م  تعيني  "فيفا" 
ي�شم  طاقم  ويعاونه  �مل��ب��ار�ة،  لإد�رة  ر�م��و���ض 
�ىل  بالإ�شافة  بلده  من  م�شاعدين  حكمني 
ح��ك��م��ني ف��رن�����ش��ي��ني. وك����ان �حلكم 
قاد  ذ�ت������ه  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي 
م�������ب�������ار�ة �ل����ه����الل 
و�جلزيرة يف �لدور 

ربع �لنهائي.

•• العني-الفجر

" �ل�شكيت"  �لأب�����ر�ج  م��ن  ل��رم��اي��ة �لط���ب���اق  �لأوىل  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��ه��دت 
بن  �شيف  وه��م  �ملقدمة  ثالثي  ب��ني  خا�شة  �لوطي�ض  حامية  مناف�شات 
فطي�ض وحممد ح�شن وعبيد بن �شاوي و�لذين قدمو� م�شتوى متميز� 
نال �إعجاب �جلمهور وبات من �ملوؤكد م�شاركة كل من �شيف بن فطي�ض 
وحممد ح�شن يف بطولة كاأ�ض �لعامل لرماية �لطباق �ملقبلة يف قرب�ض 
و�ملزمع �إقامتها هناك خالل �لفرتة من �لثامن وحتى �لتا�شع ع�شر من 

�شهر مار�ض �ملقبل . وتاأتي �لبطولة �حلالية �شمن خطة �حتاد �لمار�ت 
للرماية يف عهده �جلديد �شعيا لتطوير �لرماة و�لرتقاء باللعبة حمليا 

ودوليا .
�نتهى  �لدور  �أث��رت على معدلت �لرمي فقد  �لتي  ورغم �شرعة �لرياح 
�لتاأهيلي  "�جلولت �خلم�ض " ب�شد�رة �شيف بن فطي�ض بر�شيد 116 
طبقا وجاء حممد ح�شن يف �ملركز �لثاين بفارق طبق و�حد ثم عبيد بن 
�شاوي ثالثا بر�شيد 114 طبقا ونال ثالثتهم �جلائزة �ملالية �ملقررة وفق 
�لالئحة ويف �لنهائيات �حتل بن فطي�ض �ملركز �لأول ونال كاأ�ض �لبطولة 

و�مليد�لية �لذهبية بعد �ن مطاردة �شديدة من بن �شاوي وحممد ح�شن 
وحقق 54 طبقا ونال عبيد بن �شاوي �مليد�لية �لف�شية بعد �أن حل ثانيا 
بر�شيد 52 طبقا وجاء حممد ح�شن ثالثا ونال �مليد�لية �لربونزية بعد 

�أن حقق 40 طبقا ثم �شامل بن حم ر�بعا و�شلطان �ملجان خام�شا .

تكرمي حكام البطولة 
و�شحذ�  جلهودهم  تثمينا  �لبطولة  حكام  تكرمي  على  �لحت���اد  حر�ض 
وم�شعود  �حل��م��ادي  وب��در  �ل�شحي  ح�شن  �ل���دويل  حكمنا  وه��م  لهممهم 

ويا�شمني  ورجا خالد  �ملهري  و�شمة  �ل�شحي  �لعي�شائي وماجد  حمد�ن 
�ملحمدي و�أحمد �إبر�هيم �خلويل .

قدم خالد �شعيد �لكعبي درع �لحتاد ملبارك �شيف �لعرياين ع�شو جمل�ض 
نادي  جلهود  تقدير�  و�جل��ول��ف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  ن��ادي  �إد�رة 

�لعني و�حت�شانه �لبطولة .
�شتقام  �لحت��اد  �شينظمها  �لتي  �لثانية  �لبطولة  ف��اإن  معروف  هو  وكما 
�أيام �جلمعة و�ل�شبت و�لأحد �ملقبلني �ملو�فقني 18 و19 و20 فرب�ير 

�جلاري مبيادين نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف .

تكرمي احلكام والعاملني بالحتاد

ابن فطي�س يتوج بطال لرماية الإ�سكيت وبن �ساوي و�سيفا

ت�سل�سي لتفادي اأي مفاجاأة من الهالل 
مبونديال الأندية

•• دبي-الفجر 

بطولة  مناف�شات  مببار�تني  �لأرب��ع��اء  �ليوم  ت�شتانف   
�حلبتور  ومنتجع  ن��ادي  على مالعب  للبولو  �ملا�شرتز 
مبار�تان  ت��ق��ام  بحيث  لن��د  دب��ي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  للبولو 
فريق  بني  وجتمع  ظهر�  و�لن�شف  �لثانية  يف  �لأوىل 
�لبا�شا بقيادة هاين غبا�ض  وفريق �ي�شت لمار بقيادة 
ريان �لعجاجي ويف �لر�بعة ع�شر� تقود �شمو �ل�شيخة 
ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم فريقها �لمار�ت 

يف مو�جهة فريق �نكور� بقيادة خالد �لعمر�ن .
فرق  �شبعة  مب�����ش��ارك��ة  �نطلقت  ق��د  �ل��ب��ط��ول��ة  وك��ان��ت 
�لإم��ار�ت و�نكور� و�ي�شت لمار و�لبا�شا وبن دري  هي 

وهي�شكث ومهرة وبهانديكاب 8 جول .
�لثالثة  �مل��ب��اري��ات  و��شفرت  قوية  �لنطالقة  وج���اءت 
�لوىل عن فوز فريق �نكور� بقيادة خالد �لعمر�ن  على 
فريق مهرة بقيادة طارق �حلبتور بنتيجة 8 مقابل 5 
�أه���د�ف  و�أح���رز جنم فريق �ن��ك��ور�  ريكار دو جارو�ض 
�لثالث  �ل�شوط  يف  �لثمانية  �لأه��د�ف  من  �أه��د�ف   5
ليحدث �لفارق بعد �أن كان �لفريقان قد �أنهيا �ل�شوط 

�لثاين بالتعادل بثالثة �أهد�ف لكل منهما .
وك�شر فريق بن دري عن �أنيابه حيث قاد خالد بن دري 
 8 �لبا�شا بنتيجة  فريقه �ىل فوز م�شتحق على فريق 
مقابل 5 �أهد�ف  يف مبار�ة وبرغم تقدم فريق �لبا�شا 
�أن  �إل  بري�شفورد  ت��وم��ي  �شجلهما  رد  دون  بهدفني 
كفة  رجحت  دري  بن  وحممد  ر�وؤول  �ملحرتف  جهود 
فريق  جمعت  و�ل��ت��ي  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  ويف   . فريقهما 
هي�شكث  ف��ري��ق  ف���از  ف��ق��د  هي�شكث  وف��ري��ق  �لإم������ار�ت 
�شتة  وبنتيجة  �لم�����ار�ت  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ب��ال��غ��ة  ب�شعوبة 
�هدف مقابل خم�شة �هد�ف بعد مبار�ة متكافئة فقد 
�مل��ب��ار�ة وظل  ب��ارح��از �ول �ه���د�ف  ب��ادر فريق هي�شكث 
متقدما يف نتيجة �لأ�شو�ط �لثالثة ويف �ل�شوط �لر�بع 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخة ميثاء بنت حممد  �شمو  �أح��رزت 
مكتوم هدف �لتعادل بخم�شة �أهد�ف لكل فريق وقبل 
هدف  خطف  يف  بال�شيو�ض  �ملتاألق  جنح  ثانية   30

�لفوز لهي�شكث . 
�لكاأ�ض  بطولة  ت�شبق  �لبطولة  ف��اإن  معروف  هو  وكما 
�لذهبية �لتي �شتنطلق يف �لر�بع ع�شر من �شهر فرب�ير 

وت�شتمر حتى �خلام�ض من �شهر مار�ض �ملقبل . 

مب�صاركة 7 فرق وبهانديكاب 8 جول

فوز انكورا وبن دري وهي�سكث 
يف بطولة املا�سرتز للبولو 

•• دبي -وام: 

�أعلنت �شركة كرة �لقدم بنادي �لن�شر �إنهاء عقد �لأرجنتيني ر�مون دياز 
مدرب �لفريق �لأول بالرت��شي بني �لطرفني، وذلك بعد 368 يوما 
قاد فيها �لفريق. ومل يحقق �لن�شر حتت قيادته �لفوز خالل �ملباريات 
�ل�10 �لأخرة وكان �آخرها �خل�شارة �أمام عجمان 0/1 باجلولة 14 
�أدنوك للمحرتفني. و�شيقود �ملدرب �لوطني �شامل  من م�شابقة دوري 
ربيع �لفريق خالل �ملبار�ة �ملقبلة، و�شتكون �أوىل مهامه مبار�ة �لعروبة 
يف م�شابقة �لدوري.  وودع �لن�شر �ملناف�شة على كل من م�شابقتي كاأ�ض 

�شاحب �ل�شمو رئي�ض �لدولة، وكاأ�ض ر�بطة �ملحرتفني هذ� �ملو�شم، فيما 
14من  �جلولة  ختام  مع  نقطة   18 بر�شيد  �لتا�شع  باملركز  يتو�جد 
دوري �أدنوك للمحرتفني. و تعاقد �لن�شر مع �ملدرب ر�مون دياز يف 4 
فرب�ير من �لعام �ملا�شي بعقد ميتد حتى �شيف 2022، لكن تر�جع 
نتائج �لفريق عجلت برحيله و�أ�شبح ر�مون دياز �شاد�ض مدرب يرحل 
�أدنوك للمحرتفني هذ� �ملو�شم بعد كل من مدرب �ل�شارقة  عن دوري 
�ل�شكتيوي م���درب �لإم����ار�ت،  �ل��ع��ن��ربي، و�مل��غ��رب��ي ط���ارق  �ل��ع��زي��ز  عبد 
قوي�ض مدرب  و�ل�شوري حممد  �لوحدة،  م��درب  كات  و�لهولندي تني 

�لظفرة، و�لرب�زيلي كايو زناردي مدرب خورفكان.

و��شل �أتلتيك بلباو، �ملنت�شي من �إق�شائه ريال مدريد من كاأ�ض �إ�شبانيا، نتائجه 
�لقوية يف �لدوري �ملحلي، بفوزه على �شيفه �إ�شبانيول 2-1 �شمن ختام مناف�شات 
�ملرحلة �لثالثة و�لع�شرين. وحقق �لنادي �لبا�شكي فوزه �لثاين تو�لًيا يف �لدوري 

وبقي  دون هزمية هذ� �لعام يف �لليغا حمقًقا ثالثة �نت�شار�ت وتعادل.
ودخل بلباو �ىل �ملبار�ة بعد �أن �أق�شى �خلمي�ض ريال مدريد مت�شدر �لدوري من 
�لدور ربع �لنهائي لكاأ�ض �إ�شبانيا بهدف قاتل يف �لدقيقة 89 ليثاأر من خ�شارته 
نهائي �لكاأ�ض �ل�شوبر �ل�شبانية �شد �لنادي �مللكي �ل�شهر �ملا�شي، بعد �أن كان �أز�ح 
ا �لعمالق �لآخ��ر بر�شلونة وج��رده من لقبه يف �لكاأ�ض يف ثمن �لنهائي بعد  �أي�شً
�لتمديد. ورفع فريق �ملدرب مار�شيلينو ر�شيده �ىل 34 نقطة يف �ملركز �لثامن، 
و�أرب��ع عن  �ملر�كز �لوروبية،  �آخر  �ل�شاد�ض، �شاحب  على بعد نقطة من فياريال 
بر�شلونة �لر�بع �لذي يحتل �آخر مركز موؤهل �ىل دوري �أبطال �أوروب��ا، بعد فوز 
�لدور  باأف�شل طريقة لذهاب  بلباو  و��شتعد  �أتلتيكو مدريد �لحد.  �لخر على 

ن�شف �لنهائي �شد فالن�شيا على �أر�شه �خلمي�ض، على �أن يالقيه �إياًبا يف �لثاين 
نارية  �نطالقة  �مل��ب��ار�ة  و�شهدت  "مي�شتايا".  ملعب  على  �ملقبل  �آذ�ر-م��ار���ض  من 
م�شاركته  ويف  �لوىل.  ع�شرة  �ل�شت  �لدقائق  يف  �لثالثة  �لأه��د�ف  فيها  و�ُشجلت 
�لوىل مع �لفريق بعد و�شوله يف �شوق �لنتقالت �ل�شتوية من كر��شنود�ر على 
و�شلته  بعدما  �لفتتاحي  �لهدف  فيلهينا  توين  �لهولندي  �شجل  �لع��ارة،  �شبيل 
عر�شية من خايف بو�دو د�خل �ملنطقة، تابعها �شاروخية يف �شقف �ل�شباك )3(. �إل 
�أن بلباو رد �شريًعا و�قتن�ض �لكرة من منت�شف �مللعب لت�شل �ىل ر�وول غار�شيا، 
�ىل  بها  �ل��ذي حلق  �شان�شيت  �أوي��ه��ان  �ىل  �ملد�فعني  ف��وق  مباغتة  مررها جميلة 
�لنادي  و�شاعف   .)5( �ليمنى  �ل��ز�وي��ة  �أ�شفل  يف  بيمناه  و�شددها  �ملنطقة  د�خ��ل 
�لبا�شكي تقدمه على ملعب "�شان مامي�ض" عندما �رتدت �لكرة من �شربة حرة 
من �حلائط لت�شل �ىل د�نيال فيفيان د�خل �ملنطقة، مررها "على �لطائر" �ىل 

�إينييغو مارتيني�ض نحو �لقائم �لثاين تابعها �لخر ر�أ�شية يف �ل�شباك )16(.

الن�صر ينهي عقد الأرجنتيني رامون دياز بالرتا�صي 

املدرب الوطني �سامل ربيع بديال لدياز
بلباو يوا�سل نتائجة القوية ويقرتب من املقاعد الأوروبية 



مقال جون كينيدي يعود للظهور بعد 90 عاما
بعد نحو 90 عاما من كتابته، �نت�شر �ملقال �لذي كتبه �لرئي�ض �لأمركي 
�لر�حل جون كينيدي، يف طلب �للتحاق بجامعة هارفارد �لعريقة، وذلك 
فعل  ردود  �ملقال  ليثر  نف�شها،  �جلامعة  من  حفيده  تخرج  مع  بالتز�من 
�لرئي�ض  كينيدي،  جون  وك��ان  �لجتماعي.  �لتو��شل  مو�قع  على  متباينة 
�خلام�ض و�لثالثني للوليات �ملتحدة، قد كتب �ملقال �لق�شر عام 1935، 

وفقا ملوقع مكتبة جون كينيدي على �لإنرتنت، حيث يتم حفظ �لوثيقة.
�لقدوم  ترغب يف  “ملاذ�  ق��ال:  ���ش��وؤ�ل  ُوج��د  باجلامعة،  �للتحاق  ويف طلب 
�لتي  “�لأ�شباب  بالقول:  كينيدي  رد عليه  و�لذي  �إىل جامعة هارفارد؟”، 
تدفعني للرغبة يف �لذهاب �إىل هارفارد عديدة. �أ�شعر �أن هارفارد ميكن �أن 

تعطيني خلفية �أف�شل وتعليما ليرب�ليا �أف�شل من �أية جامعة �أخرى«.
لي�شت  �أنها  �شعرت  �إىل هناك، حيث  �لذهاب  د�ئما يف  �أرغ��ب  “كنت  وتابع: 
جمرد كلية �أخرى، لكنها جامعة لديها �شيء �أكيد لتقدميه. �أي�شا �أود �أن 
�أذه��ب �إىل نف�ض كلية و�ل��دي. �أن �أك��ون )رج��ل ه��ارف��ارد( هو متييز ُيح�شد 
عليه، و�أمتنى ب�شدق �أن �أحققه«. و�نت�شرت �شورة �ملقال على موقع تويرت 
ب�شكل كبر، بعد �أن ن�شرتها تغريدة مل�شتخدمة قالت �إنها طالبة دكتور�ه يف 
�إعادة  و�آلف  �إعجاب  �ألف   86 �أكر من  كاليفورنيا، لتح�شل على  جامعة 

�لتغريد.

تذكارات لفرقة »بيتلز« ُتباع ب�158 األف دولر 
حقق مز�د ُعر�شت فيه تذكار�ت لفرقة “بيتلز” على �شكل NFT« »رموز 
وهي تكنولوجيا للتوثيق �لرقمي، نّظمه جوليان  غر قابلة لال�شتبد�ل”، 
لينون يف لو�ض �أجنلي�ض �لثنني �أكر من 158 �ألف دولر، على ما �أعلنت 
د�ر “جوليانز �أوك�شنز” للمز�د�ت. و�شملت �أبرز �لقطع �لتي طرحها للبيع 
مالحظات  م��ن   »NFT« ن�شخة  �ل���د�ر  نّظمته  م���ز�د  يف  لينون  ج��ون  �ب��ن 
و�أّلف  دولر.  ب�76800  بيعت  جود”  “هاي  لأغنية  �ليد  بخط  مكتوبة 
�أغنية �ل�”بيتلز” �لتي كانت معنونة بالأ�شل “هاي جول” بول ماكارتني 
1968 ملو��شاة جوليان لينون �لذي كان ميّر باأوقات �شعبة بعد  يف �لعام 

�نف�شال و�لده جون عن و�لدته �شينتيا.
ُتكَتب  �إذ  متحركة  ر���ش��وم  �شكل  على   »NFT« بن�شخة  �ملالحظات  وتظهر 
لينون  جوليان  ب�شوت  تعليق  ير�فقها  �ل�شفحة  على  تدريجياً  �لكلمات 
وهو ي�شرحها يف �شياقها �لتاريخي و�لعاطفي. وقال جوليان لينون لوكالة 
لذلك  فقط.  �ل�شورة  �أرى  �أن  يهّمني  ل  م�شرتياً  كنت  “�إذ�  بر�ض  فر�ن�ض 
�إ�شافة مل�شة خا�شة من خالل رو�ية ق�شة �شغرة تتعّلق بال�شورة«.  �أردت 
�أثناء  �أفغاين كان يرتديه و�لده  »NFT« من معطف  �أي�شا ن�شخة  وبيعت 
ت�شوير �ألبوم “ماجيكال مي�شرتي تور” يف مقابل 22 �ألفا و400 دولر، 
كذلك �لأمر بالن�شبة �إىل غيتار �أهد�ه جون لينون �إىل �بنه يف عيد �مليالد، 

وهو �شعر �أعلى باأربع مر�ت من �لتقدير�ت �لأولية.
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اإعادة نهاية فيلم »فايت 
كلوب« الأ�سلية يف ال�سني

�خلتام  م�شهد  �قتطاع  �أث��ار  بعدما 
�ل�شهر  كلوب”  “فايت  فيلم  من 
ذهول  �ل�شني  يف  فين�شر  لديفيد 
ل�������دى حم����ب����ي �ل�������ش���ي���ن���م���ا خ����الل 
�لن�شخة  ع��ادت  �لأخ��رة،  �لأ�شابيع 

�لأ�شلية لتبث بالكامل يف �لبالد.
�ل�شيوعي  �ل���ن���ظ���ام  ي�����ش��م��ح  ول 
�ل�����ش��ي��ن��ي ����ش���وى ب��ب��ث ح��ف��ن��ة من 
ل  فيما  �شنوياً،  �لأجنبية  �لأف��الم 
�إلغاء  ع��ن  �ل��رق��اب��ة  ج��ه��ات  تتو�نى 
م�شاهد ت�شنفها باأنها غر منا�شبة 

�أو حتري�شية.
فيلم  �خل���ت���ام���ي يف  �مل�����ش��ه��د  ل��ك��ن 
بر�د  بطولة  م��ن  كلوب”  “فايت 
تعر�ض  ن����ورت����ون  و�إدو�رد  ب���ي���ت 
ل���ت���ح���وي���ل ك���ام���ل ب���ع���د �أك������ر من 
عقدين على طرح �لعمل �لأمريكي 

يف �ل�شالت �لعاملية عام 1999.
وخ�����الل �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي، �أع����رب 
�ل�شينمائية  ل��الأع��م��ال  م��ت��اب��ع��ون 
من�شة  ب�����ث  م�����ن  ذه����ول����ه����م  ع�����ن 
ن�شخة  فيديو” �ل�شينية  “تن�شنت 
من �لفيلم ل ت�شبه بنهايتها بتاتا 

�لعمل �لأ�شلي.
ويف �لفيلم، يق�شي �لر�وي “يوؤدي 
مثيله  على  نورتن”  �إدو�رد  دوره 
ثم  بيت”،  “بر�د  �لف����رت������ش����ي 
ي�شهد على تفجر ناطحة �شحاب، 
�لعامل  تدمر  لنظرية  يف جت�شيد 

�ملعا�شر �لتي يحلم بها �لبطل.
وكانت �لن�شخة �لأ�شا�شية �لتي ُتبث 
�مل�شهد  قبل هذ�  تنتهي  �ل�شني  يف 
م���ع ���ش��ا���ش��ة ����ش���ود�ء ون�����ض مفاده 
�ملخطط  �أح��ب��ط��ت  “�ل�شرطة  �أن 
ومنعت  �ملجرمني  جميع  و�أوق��ف��ت 

تفجر �لقنابل«.

ي�سيعون جنازة جدتهم دون جثتها.. 
َمن يرقد بالنع�س؟

يف �ل��وق��ت �ل����ذي ك��ان��ت ف��ي��ه م�����ش��اع��ر �حل����زن ت��خ��ي��م على 
�إىل  ف��ج��اأة  �أم��ري��ك��ا، حت��ول��ت  م��ن  �شيدة  �مل�شيعني جل��ن��ازة 
موجة و��شعة من �لغ�شب. و�قعة غريبة �شهدتها مدينة 
فري�شنو بكاليفورنيا يف �أمريكا، �أثناء ت�شييع عائلة جلثمان 

“�جلدة” �إذ تبني عند فتح �لنع�ض تغّر جثتها.
و�أفادت �شحيفة “ذ� فري�شنو بي” باأن �أحفاد �ل�شيدة “�شر 
يل” قالو� �إن �لأ�شرة عانت من �شدمة نف�شية ب�شبب هذ� 
�خلطاأ  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �لآن  وتقا�شي  �ل�����ش��ادم،  �لكت�شاف 
�لفادح وتطالب بتعوي�شات مالية ل تقل عن مليون دولر. 
و�أقام �أفر�د عائلة �ملر�أة �ملتوفاة موؤخر�ً دعوى ق�شائية �شد 
ت�شلمهم  بعد  �لإهمال  بتهمة  �جلنائزية  فري�شنو  كني�شة 
�جل�شد �خلطاأ جلدتهم. وبدًل من يل، �لتي توفيت يف 23 
�لنع�ض على متوفى من  �حتوى   ،2021 �شبتمرب-�أيلول 
عائلة خمتلفة متاماً، مرتديا ملالب�ض �جلنازة �لحتفالية 
لأفر�د عائلة “خاجن” و�لتي كان من �ملفرت�ض �أن ترتديها 
�جلدة �ملتوفاة. وقالت �لأ�شرة يف دعوى ق�شائية �أقيمت يف 
�إنه يف منت�شف �جلنازة فتحو�  2 فرب�ير-�شباط �جلاري 

�لنع�ض ليكت�شفو� �جلثة �خلطاأ.

م�سرع ل�س حاول نهب 
�سراف اآيل 

�آيل تابع  �أثناء حماولته تفجر �شر�ف  لقي ل�ض حتفه 
لأحد �لبنوك �لرو�شية يف �شو�حي مو�شكو ونهبه.

وذكرت م�شادر �أمنية �أن �شخ�شني حاول تفجر �ل�شر�ف 
�لآيل و�ل�شتيالء على ما بد�خله من �أمو�ل، ما �أ�شفر عن 
�لنفجار  �أدى  كذلك  �لنفجار.  نتيجة  �أحدهما  م�شرع 
�إىل �ندلع حريق يف �جلهاز و�إحلاق �أ�شر�ر بو�جهة �لفرع 
�لبنكي. وبح�شب معطيات �أولية، متكن �ل�شخ�ض �لثاين 
ي���ز�ل �لبحث عنه ج��اري��ا. وي��ق��ع �لفرع  �ل��ف��ر�ر، ول  م��ن 
�لبنكي �لذي تعر�ض للحادث يف �لطابق �لأول من مبنى 

�شكني مكون من خم�شة طو�بق.

تنفق الآلف لتحويل منزلها 
لكب�سولة زمنية 

�أنفقت �مر�أة �أمريكية مهوو�شة بالديكور�ت �لكال�شيكية 
“كب�شولة  �إىل  منزلها  لتحويل  دولر   9500 �أك��ر من 

زمنية” من �ل�شبعينيات.
 2019 و��شرتت توين ك��ار�ن )41 عاًما( �ملنزل يف عام 
وده�شت لأنه ل يز�ل ميتلك نف�ض �لأجهزة منذ ما يقرب 
من 50 عاًما مبا يف ذلك �ملوقد و�لثالجة، و�لآن مالأت 
�ملنزل بالعنا�شر �لتي وجدتها يف متاجر �لتحف لتح�شل 
على جمموعتها �ل�شخ�شية �لتي تتكون من حو�يل 200 

قطعة �أ�شلية.
وقالت توين �لتي تعمل كاأخ�شائية دعم �لعمالء “دخلت 
�ملنزل، ور�أيت �لأجهزة، وعرفت للتو �أنني وجدت مكاين. 

اكت�ساف اأثري مهم يوثق احلياة اليومية للفراعنة
�كت�شف علماء �لآثار �أكرب جمموعة من “�ملفكر�ت” �مل�شرية �لقدمية، �لتي توثق �حلياة �ليومية يف تلك �لفرتة 
فاإن هذه �ملفكر�ت �مل�شرية �لقدمية وجدت منذ بد�ية �لقرن  من �لزمن. وح�شب ما ذكر موقع “�شاين�ض �ألرت”، 

�لع�شرين، وهي عبارة عن �شظايا �لفخار ومر�شومة باحلرب، وتعرف با�شم “�أو�شرت�كا«.
و�أو�شح �مل�شدر �أن �لباحثني �شنفو� �أكر من 18000 قطعة فخارية منقو�شة وجدت يف مدينة �أثريب�ض �ملفقودة 

منذ زمن طويل، يف و�شط م�شر.
ويعتقد �أنه مت �لعثور على هذه “�ملفكر�ت” د�خل مدر�شة قدمية، وقد كتبها طالب، كانو� يتعلمون �لكتابة و�لر�شم. 
“وجدنا قو�ئم بالأ�شهر و�لأرق��ام و�مل�شكالت  �أملانيا:  وقال عامل �مل�شريات كري�شتيان ليتز، من جامعة توبنغن يف 
�حل�شابية وقو�عد �لريا�شيات«. وكانت كل �ملالحظات �ملكت�شفة مكتوبة باللغة �لدميوطيقية، �لتي كانت ت�شتخدم يف 
�لذي حكم من 81 �إىل 59 قبل �مليالد ومرة  عهد بطليمو�ض �لثاين ع�شر “�ملعروف �ليوم با�شم و�لد كليوباتر�”، 
�أخرى من 55 �إىل 51 قبل �مليالد. وخالل هذه �لفرتة، كانت مدينة �أثريب�ض عا�شمة بلدة م�شرية تقع على طول 
نهر �لنيل. كما وجد �لعلماء بع�ض �ملالحظات مكتوبة بالهروغليفية و�ليونانية و�لعربية و�لقبطية. وقالو� �إن 

�للغات �ملختلفة ت�شر �إىل تاريخ �ملدينة �ملتنوع و�ملتعدد �لثقافات. 
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يخرج من منزله بعد عامني.. 
فيتعر�س للطعن

تعر�ض مر�هق بريطاين م�شاب بالتوحد للطعن بوح�شية يف �شدره، 
�ل��ذي قرر فيه �خل��روج من �ملنزل، بعد عامني من �لعزلة.  يف �ليوم 
وقد متت مهاجمة بيلي باك�شرت )16 عاماً( �أثناء خروجه من بلدته 
عامني  �أم�شى  �أن  بعد  �لأوىل  للمرة  ب��الك��ربن،  منطقة  يف  �لو�قعة 
لطعنات  بيلي  تعر�ض  �ملجتمع.  مو�جهة  من  خوفه  ب�شبب  �ملنزل  يف 
�لطعنات  و�لرئتني، حيث تركت هذه  �لقلب  �لو�قعة بني  �ملنطقة  يف 
بر�ين  و�لدته، جي�شي  �شنتيمرت�ً يف �شدره. وقالت   30 ندبة بطول 
و�أن  ب�شبب �حلادثة،  �ل�شديدة  بال�شدمة  �أ�شيب  �بنها  باأن  35 عاماً، 
�لعائلة تخطط لالنتقال من �ملنطقة �لتي �أم�شت كل حياتها فيها. 
ويو�جه مهاجم بيلي �لبالغ من �لعمر 17 عاماً حكماً بال�شجن ملدة 
وكانت  �ملا�شي.  �لأ�شبوع  وق��ع  �ل��ذي  �لهجوم  ب�شبب  فقط  �شهر�ً   28
�ملحكمة وجهت للمهاجم تهمة �ل�شروع يف �لقتل يف بد�ية �لأمر، قبل 
�أن يتم تغير �لتهمة �إىل �لت�شبب باإيذ�ء �شخ�ض عمد�ً. وو�شفت و�لدة 
�ل�شحية، �لتهمة، باأنها غر عادلة ومتثل �شفعة للعد�لة، وقالت �إن 
�بنها كان يريد �أن ي�شبح �شباكاً وهو �لآن يخ�شى �خلروج جمدد�ً من 
ا �أن �حلكم �لذي �شدر على مهاجم �بنها  �أي�شً �ملنزل. وت�شعر جي�شي 

لن مينع �لأطفال �لآخرين من حمل �ل�شكاكني يف �مل�شتقبل.

رغم الراتب املغري.. �سيدلية
 ل جتد مديرًا لت�سغيلها

ن�شرت بلدة كاو ني�شت يف �أ�شرت�ليا �إعالناً عن وظيفة مدير �شيدلية 
بر�تب 120 �ألف دولر يف �ل�شنة �إ�شافة �إىل �شقة مريحة، غر �أن 
�أ�شبوعني من �لإعالن. و�أعلن مالك  �أحد�ً مل يتقدم للوظيفة بعد 
�ملجانية  و�لإقامة  �ل�شخي  �لأج��ر  رغم  �أنه  �شينغ  �شاتنام  �ل�شيدلية 
يف �شقة ح��دي��ث��ة م��ن �أرب����ع غ���رف ن���وم م��ع غ��رف��ة ن���وم د�خ��ل��ي��ة فوق 
�ل�شيدلية، �إل �أن ل �أحد�ً لتقدم للوظيفة بعد. و�أ�شاف “يوجد يف 
�أن  �أتوقع  ن�شاط جتاري جيد، ول  �أطباء ولل�شيدلية  �لبلدة ثالثة 
�أوين،  وق��ال كري�ض  قريباً«.  �أن جند �شخ�شاً  و�آم��ل  �إد�رة،  تظل دون 
رئي�ض فرع نقابة �ل�شيدلة يف كوينزلند، �إن �لرت�جع طويل �لأمد 
يف �أعد�د طالب �ل�شيدلة، و�حلدود �ملغلقة ب�شبب �لوباء، و�لإحجام 
وبح�شب  �ل��ع��م��ال.  يف  نق�شا  خلقت  �لبعيدة  �ملناطق  يف  �لعمل  ع��ن 
رئي�ض بلدية توومبا، بول �أنطونيو،فاإن بلد�ت مثل كاو ني�شت تتمتع 
باأ�شلوب حياة ر�ئع، لذ� يجب ت�شجيع �لنا�ض على �لتوجه �إىل مثل 

هذه �ملناطق �لر�ئعة، وفق ديلي ميل �لربيطانية. 

ميتهن ت�سجيع الفهود على 
التزاوج حلمايتها من النقرا�س

يعمل فن�شنت فان دير مربوي مع �لفهود يف حماولة لت�شجيعها على 
 ،2020 �أعد�دها يف عام  �نخفا�شا كبر� يف  �أن لوحظ  بعد  �لتز�وج، 
�آ�شيوياً. يقيم  حيث مل يتبقَّ �شوى 8000 فهد �إفريقي و 50 فهد�ً 
�إفريقيا،  بجنوب  ت��اون  كيب  يف  عاًما   39 �لعمر  من  �لبالغ  فن�شنت 
مالوي  يف  و�ث��ن��ت��ان  �إفريقيا  ج��ن��وب  يف  حممية   62 ل�شالح  ويعمل 
فن�شنت  يق�شي  ح��ني  ز�م��ب��ي��ا. ويف  وو�ح���دة يف  و�ث��ن��ت��ان يف موزمبيق 
�أربعة �أ�شهر يف مزرعته يف جنوب �إفريقيا، فاإنه مي�شي بقية �ل�شنة يف 
حمميات موزمبيق ومالوي وز�مبيا لي�شاعد يف ت�شجيع �لفهود على 

�لتز�وج.
كاثرين، دوقة كامربيدج �لربيطانية، خالل زيارة ر�شمية �إىل PACT )�لآباء و�لأطفال مًعا( يف جنوب لندن.  )� ف ب( 

 »ديانا« يكت�سح 
تر�سيحات التوتة الذهبية 

�مل�شتوحى  )دي��ان��ا(  فيلم  ��شتحوذ 
مو�شيقي  م�������ش���رح���ي  ع���م���ل  م����ن 
ع���ن �أم������رة وي���ل���ز �ل���ر�ح���ل���ة على 
تر�شيحات  م����ن  �لأ�����ش����د  ن�����ش��ي��ب 
تعد  �لتي  �لذهبية  �لتوتة  ج��ائ��زة 
ومُتنح  �لأو���ش��ك��ار،  جلو�ئز  نقي�شا 
بر�شيد  و�ملمثلني،  �لأف��الم  لأ�شو�أ 
�لقائمون  وج��د  تر�شيحات.  ت�شعة 
�لثانية  ن�شختها  يف  �جل��و�ئ��ز  على 
و�لأربعني �أن �ملمثل برو�ض ويلي�ض 
ف��ئ��ة خا�شة  ����ش��ت��ح��د�ث  ي�����ش��ت��ح��ق 
تر�شيحات  ثمانية  ن��ال  �إذ  با�شمه 
ويلي�ض  لربو�ض  فيلم  “�أ�شو�أ  لفئة 
يف 2021” وهي �لأفالم �لثمانية 

�لتي �شارك فيها هذ� �لعام.
�ل�شلة  ك�������رة  جن������م  ي���ف���ل���ت  ومل 
�لأم����ري����ك����ي����ة �ل�������ش���ه���ر ل���ي���ربون 
�إذ ح�شل  “�جلو�ئز”،  جيم�ض من 
�أ�شو�أ  منها  تر�شيحات  �أرب��ع��ة  على 
جام(  )�شبي�ض  يف  دوره  ع��ن  ممثل 
حمل  لفيلم  جديدة  معاجلة  وه��و 
�ل����ش���م ن��ف�����ش��ه م���ن ب��ط��ول��ة لعب 

�ل�شلة �ملعتزل مايكل جورد�ن.
وح�شل على خم�شة تر�شيحات كل 
و�شفه  �ل���ذي  )ك���اري���ن(  فيلم  م��ن 
بالعمل  ع��ل��ى �جل���و�ئ���ز  �ل��ق��ائ��م��ون 
�إن  �لبائ�ض و)ذ� ومان  �مليلودر�مي 
�لنافذة”،  يف  “�ملر�أة  �أو  ويندو(  ذ� 

�لذي ُو�شف باأنه بال هدف.
�أن  �عتربو�  �جلو�ئز  منظمي  لكن 
)دي���ان���ا( ي��ح��ل��ق يف ع���امل �آخ����ر من 
�لرد�ءة، �إذ ُر�شح جلائزة �أ�شو�أ �خر�ج 
�جلو�ئز  وجلميع  �شيناريو  و�أ���ش��و�أ 
�لكربى تقريبا يف �لتمثيل، ومنها 
�لفيلم  لبطلة  ممثلة  �أ�شو�أ  جائزة 

جيانا دي و�ل.

�سبوتيفاي »�سر ل بّد منه«” 
للفنانني املغمورين

حول  �جل��دل  م��ن  �شيئاً  ميت�شل  وج��وين  يونغ  نيل  يخ�شر  مل 
ت�شّكل  �ملن�شة  ه��ذه  لكّن  “�شبوتيفاي”،  من  �أعمالهما  ح��ذف 
م�شدر�ً  متّثل  �إذ  �شهرًة،  �لأق���ل  للفنانني  منه”  ب��د  ل  “�شّر�ً 

�أ�شا�شياً ملد�خيلهم ومن�شة ل غنى عنها لبث �أعمالهم.
يونغ  نيل  �ملغني  �ل�شوتية  روغ��ان  جو  م��دّون��ات  دفعت  وبينما 
للتحّرك ب�شبب ما تت�شمنه من معلومات ُو�شفت بامل�شللة يف 
�شاأن كورونا، �أطلقت كذلك جدًل �آخر حول �لنموذج �لقت�شادي 

للمن�شة �لر�ئدة يف بث �ملو�شيقى عرب �لإنرتنت.
ومن �لناحية �ملثالية، رمبا ملا كانت �أعمال عازف �لغيتار مايكل 
وي�شر �ملو�شيقي  فاليانو �ملو�شيقية موجودة يف “�شبوتيفاي”، 
�إىل �أن��ه ل ي��ز�ل يفكر بني �حلني و�لآخ��ر يف حذفها، من دون 

�ملبا�شرة يف �لتنفيذ.
وت�شر و�شائل �إعالم �أمريكية عّدة �إىل �أّن “�شبوتيفاي” تدفع 
يف �ملتو�شط بني 0.3 و 0.5 �شنت لكل ��شتماع �أي ما يعادل بني 

ثالثة وخم�شة دولر�ت مقابل �ألف بث.
“ذي ثرد  بودكا�شت  و�ملو�شيقي ومقّدم  و�مللّحن  �ملغني  ويرى 
 381 ت�شم  �لتي  “�شبوتيفاي”  �أّن  ���ش��رد�ن  ليو  �شتوري” 
�شوق  من   30% من  �أك��ر  على  وت�شتحوذ  م�شتخدم  مليون 

خدمات �ملو�شيقى بالبث �لتدفقي، متثل “�شر�ً ل بد منه«.

�ملغربي  �ل��ط��ف��ل  و�ل���د  �أور�م  خ��ال��د  ك�شف 
د�خل  جنله  قالها  كلمات  �آخ���ر  ع��ن  ري���ان 
�إنقاذه من قاع بئر  �أثناء حماولت  �لبئر، 
يف  م��رع��ب��ة  تفا�شيلها  ق�����ش��ة  يف  ع��م��ي��ق��ة، 

�لد�خل ولكثرين يف �خلارج.
�إن ري���ان ك���ان يبكي،  وق���ال و�ل���د �ل��ط��ف��ل 
“طلعوين  و�آخ��ر ما قاله ب�شوت �شعيف: 
كيف  يعلم  ل  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار  طلعوين”. 
وق���ع �ب��ن��ه، وع��ن��دم��ا ع���اد م��ن �ل�����ش��الة مل 
ت���ي يف”  “�شوف  م��وق��ع  ب��ح�����ش��ب  ي���ج���ده، 

�ملحلي.
�ل��ب��ال��غ من  �إن���ق���اذ ري����ان،  و���ش��غ��ل��ت عملية 
�لعمر 5 �شنو�ت، و�لعالق يف منت�شف بئر 
عمقها 60 مرت� ول يتجاوز قطرها 30 
�شم، يف �شو�حي مدينة �شف�شاون، ب�شمال 

�ملغرب، �لعامل �أجمع.
و�شهدت �لو�قعة تعاطفا كبر� من جميع 
م��غ��ردون على  ن�شر  �ل��ع��امل، حيث  �أن��ح��اء 

“تويرت”،  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي  م��وق��ع 
بتدوينات  و�أرف�����ق�����وه�����ا  �ل���ط���ف���ل  �����ش����ور 
ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة، ود����ش���ن���و� �ل���ع���دي���د من 

�لها�شتاغات.
د�خل  �شاعة   100 نحو  �لطفل  وق�شى 
عانى خاللها من  �لبئر،  �شيقة يف  حفرة 
نزيف يف ر�أ�شه ب�شبب �رتطامه بال�شخور 
�ملعاينات  �أظ���ه���رت  ك��م��ا  ���ش��ق��وط��ه،  �أث���ن���اء 
�أج����ر�ه����ا �ل��ف��ري��ق �لطبي  �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي 
�لطفل  ل�شتخر�ج  �لنفق  �إىل  دخ��ل  �ل��ذي 
ريان، �أنه كان يعاين من ك�شور يف �لرقبة 

و�لعمود �لفقري.
وترقب �ملاليني يف �ملغرب و�لعامل �لعربي 
جلبت  �ل��ذي  �لطفل  ملحنة  �شعيدة  نهاية 
�شاءت  لكن  و����ش��ع��ا،  دول��ي��ا  تعاطفا  ق�شته 
�لأق��د�ر �أن يلفظ �أنفا�شه �لأخ��رة وحيد� 
قبل وق��ت قليل م��ن و���ش��ول ف��رق �لإنقاذ 

�إليه.

والد ريان يك�سف عن 
اآخر كلمات الطفل داخل البئر

ريهانا ت�ستعر�س حملها بطريقٍة جديدة
على  لئقٍة  غر  بطريقٍة  �لعلن،  �أم��ام  حملها  ريهانا  �لعاملية  و�لفنانة  �لنجمة  ��شتعر�شت 

�لإطالق، �إذ بدت باإطاللٍة جريئة �إىل �أبعد �حلدود.
يف �لتفا�شيل، �أحدثت �لنجمة �لعاملية  ريهانا  �شجة كبرة ب�شور جديدة من حملها ن�شرتها 

يف �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي �إن�شتغر�م.
و�عتمدت ريهانا �إطاللة �عتربها �لبع�ض غر حمت�شمة �إذ �عتمدت �للون �لأ�شود مبالب�شها 

�لكاجو�ل �لالفتة مربزة حملها بطريقة لفتة.
�آي�شاب  زوج��ه��ا  م��ن  ح��ام��ل  ريهانا  �لعاملية  �لنجمة  �أن  عاملية  �إع���الم  و�شائل  ك�شفت  وك��ان��ت 
روكي، وقد �نت�شرت �شور لها على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ت�شتعر�ض فيها حملها ببطن 

مك�شوف.


