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تظاهر�ت للمعلمني مبدن �إير�نية 
�حتجاجًا على �لأو�ساع �ملعي�سية

•• طهران-و كاالت:

ت�سهد عدة مدن اإيرانية، مظاهرات وم�سريات احتجاجية للمعلمني 
املعي�سية،  الأو���س��اع  على  احتجاجا  البالد،  م�ستوى  على  الإيرانيني 

تزامنا مع يوم العمال العاملي.
واأفادت و�سائل اإعالم اإيرانية اأن قوات الأمن داهمت منزل املتحدث 
عن  اأن��ب��اء  ورود  اإىل  م�سرية  حبيبي،  حممد  املعلمني  نقابة  با�سم 

اعتقاله.
فار�س  مثل  م��دن  يف  للمظاهرات  فيديو  مقاطع  ع��دة  ن�سر  مت  وق��د 

وكرمان�ساه وكرد�ستان واأراك واأ�سفهان وبو�سهر وغريها.
وكانت قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل خم�سة معلمني واأع�ساء 
على  منهم  اأربعة  واعتقلت  ال�سبت،  اليوم  طهران  يف  املعلمني  نقابة 

الأقل، كما ات�سعت رقعة اإ�سرابات عمال �سناعات النفط والغاز.
اإىل ذلك، اأعلن املجل�س التن�سيقي لنقابات الرتبويني الإيرانيني، عن 
بداقي  ور�سول  باغاين  اأكرب  علي  الرتبويني،  ن�سطاء حركة  اعتقال 
ال�سرطة  من  عنا�سر  اأن  موؤكدا  اإبراهيمي،  وجعفر  حبيبي  وحممد 
معداته  و���س��ادروا  حيدري،  �سهرام  الرتبوي  النا�سط  منزل  داهمت 

الإلكرتونية.
اإي��ران، ونقل  اأنحاء  املعلمني يف خمتلف  الع�سرات من  ا�ستدعاء  ومت 

ثالثة من املعتقلني اإىل �سجن اإيفني �سيئ ال�سيت.
اليوم  الحتجاجية  التظاهرة  م��ن  ي��وم  قبل  املعلمني  اعتقال  واأت���ى 
يوم  ي�سادف  ال��ذي  املعلم  ي��وم  البالد مبنا�سبة  م�ستوى  على  الأح��د 

العمال العاملي اأي�سا.
وكان املعلمون والرتبويون العاملون منهم واملتقاعدون، قد جتمعوا 
حمتجني على ظروفهم املعي�سية وعدم تطبيق التن�سيف الوظيفي 
الكفيل بزيادة رواتبهم، ولإدانة القمع امل�ستمر بحقهم، يوم اخلمي�س 
ال�سلطات ما ل يقل  اإيران. فيما اعتقلت  اأنحاء  12 اإبريل يف جميع 

عن 04 معلما حمتجا.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون قادة �لدول �لعربية و�لإ�سالمية مبنا�سبة عيد �لفطر �ل�سعيد

مو�طنيها  ت��دع��و  �أمل��ان��ي��ة  وزي���رة 
لالحتفاظ مبخزونات طو�رئ يف �ملنازل

•• برلني-وام:

الأملانية  الداخلية  ن�سحت وزيرة 
ن��ان�����س��ي ف��ي��زر امل��واط��ن��ني الأمل����ان 
ب��الح��ت��ف��اظ مب��خ��زون��ات حت�سبا 

حلدوث اأزمة.
ت�سريحات  يف  ف����ي����زر  وق�����ال�����ت 
الأملانية  هاندل�سبالت  ل�سحيفة 
�سبيل  ام�س: فكروا على  ن�سرتها 
املثال يف وقوع هجمات �سيربانية 

على بنى حتتية حيوية.
التيار  انقطع  :اإذا  واأ�سافت فيزر 
اأو  اأطول  الكهربائي فعليا لفرتة 
مت تقييد احلياة اليومية بطريقة 
خمتلفة، فاإن من املنطقي يف هذه 
احلالة وجود خمزون ط��وارئ يف 
اأكدت  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  امل��ن��ازل. 
احلماية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال����وزي����رة 
نواكب  اأن  ه��ن��ا  امل��دن��ي��ة:ع��ل��ي��ن��ا 
الأزمات  الع�سر لكي نتغلب على 
وتداعيات  ك���اجل���وائ���ح  امل���ت���ع���ددة 

املناخ واأخطار احلروب.

عا�سفة تر�بية ت�سرب �لعر�ق 
وت��ع��ل��ق �ل���رح���الت �جل��وي��ة

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك���رت 
اأن املطارين الدوليني يف كل من 
علقا  وال��ن��ج��ف،  ب��غ��داد  العا�سمة 
الأحد،  اأم�س  ال��رح��الت اجل��وي��ة، 

ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية.
حركة  اأن  ال���وك���ال���ة  واأ�����س����اف����ت 
طبيعتها  اإىل  �ستعود  الطائرات.. 
اجلوية”،  الظروف  حت�سن  ح��ال 
لعا�سفة  ال��ب��الد  تتعر�س  بينما 

رملية.
ب�سكل  الرملية  العوا�سف  واأث��رت 
ك��ب��ري ع��ل��ى م���دى ال���روؤي���ة، حتى 
005 مرت،  م��ن  اأق���ل  اإىل  ه��ب��ط 
التح�سن  ي��ب��داأ  اأن  ي��ت��وق��ع  ف��ي��م��ا 

�سباح يوم الثنني.
العراق ملنخف�س جوي  ويتعر�س 
عميق م�سحوب برياح قوية، اأدت 
يف  الرملية  العوا�سف  ت�سكل  اإىل 
مناطق وا�سعة من البالد، مبا يف 

ذلك العا�سمة بغداد.

الرئي�س الأوكراين مينح نان�سي بيلو�سي و�سام الأمرية اأولغا تقديرا لدعمها بالده.   )ا ف ب(
ل���ل���ق���وات اجل����وي����ة الأوك�����ران�����ي�����ة يف 
اإ�سقاط  ومت  خ���ري����س���ون،  م��ن��ط��ق��ة 
 21 طائرتني م�سريتني واعرتا�س 
�سواريخ  راجمات  اأطلقتها  �ساروخا 
يف  كاميونكا  منطقة  يف  »�سمري�س« 

منطقة دونيت�سك.
على �سعيد اآخر، قالت وزارة الدفاع 
جمموعتني  اإن  الأح����د،  ال��رو���س��ي��ة، 
من املدنيني غادرتا، ال�سبت، املنطقة 
ال�سكنية املحيطة مب�سنع ال�سلب يف 

رئ��ي�����س��ة جمل�س  اأع���رب���ت  ذل����ك،  اإىل 
النواب نان�سي بيلو�سي عن ت�سامن 
لب�س  ال�����ذي ل  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
فيه مع اأوك��ران��ي��ا خ��الل زي��ارة غري 
معلنة لكييف ال�سبت التقت خاللها 

الرئي�س فولودميري زيلين�سكي.
وكتب الرئي�س الأوكراين يف تغريدة 
�سباح الأحد �سكرا للوليات املتحدة 
دولتنا  �سيادة  حماية  يف  للم�ساهمة 
اأرفقها  وق�����د  اأرا����س���ي���ه���ا.  ووح�������دة 
حماطا  فيه  يظهر  فيديو  بت�سجيل 
ا�ستقباله  ل��دى  م�سلحني  ب��ح��را���س 
اأمام  بيلو�سي ووفدا من الكونغر�س 
خالل  ث��م  كييف،  يف  الرئا�سة  مقر 

اجتماع مع امل�سوؤولني الأمريكيني.
واأكد زيلين�سكي اأن الوليات املتحدة 
الداعمة  الرئي�سية  الأط����راف  م��ن 
لأوك����ران����ي����ا يف م���واج���ه���ة ال���ع���دوان 

الرو�سي.
ال��ذي توجه  وق��ال الوفد الأمريكي 
بولندا  �سرق  جنوب  اإىل  كييف  بعد 
كييف  زار  اإن������ه  ب���ي���ان  يف  ووار������س�����و 
لب�س  م���دوي���ة ل  ر����س���ال���ة  ل��ت��وج��ي��ه 
ومفادها  ب��اأ���س��ره  ال��ع��امل  اإىل  فيها 
بجانب  تقف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن 

اوكرانيا.
و�سدد الربملانيون الأمريكيون على 
اأن دعما اأمريكيا اإ�سافيا يف طريقه 

اإىل اأوكرانيا.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  الرو�سية،  الدفاع  اأعلنت وزارة 
م�����س��ت��ودع ي�سم  ع��ن ق�سف  الأح����د، 
اأودي�سا  مدينة  قرب  اأجنبية  اأ�سلحة 
البحر  ع���ل���ى  امل���ط���ل���ة  الأوك����ران����ي����ة 
اأنها  اأن  اإىل  اأي�سا  م�سرية  الأ���س��ود، 
قتلت نحو 002 عن�سر من القوات 

الأوكرانية اليوم املا�سي.
اإنها  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
وم�ستودعا  ط���ائ���رات  م����درج  دم����رت 
واأوروب��ي��ة يف  اأمريكية  اأ�سلحة  ي�سم 
اأودي�سا  مدينة  قرب  ع�سكري  مطار 
با�ستخدام  وذل������ك  الأوك�����ران�����ي�����ة، 

�سواريخ اأونيك�س عالية الدقة.
كما اأعلنت اأن اأنظمة دفاعها اجلوي 
من  اأوكرانيتني  مقاتلتني  اأ�سقطت 
منطقة  فوق  �سوخوي-42اإم  ط��راز 

خاركيف.
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 
اإيغور كونا�سينكوف  اللواء  الرو�سية 
���س��واري��خ ج���و اأر������س ع��ال��ي��ة الدقة 
الول،  ال�سبت  الأول  اأم�����س  دم���رت، 
اأوكرانيا  يف  ع�سكريا  م��وق��ع��ا   71
املعدات  ل��ت��ج��م��ع  8 م��ن��اط��ق  ب��ي��ن��ه��ا 
و5 مواقع  والع�سكريني،  الع�سكرية 
وال�سواريخ،  ال���ق���ذائ���ف  لإط������الق 

بالإ�سافة اإىل نقطتني حم�سنتني.
واأ�ساف اأن القوات اجلوية الرو�سية 

دم��������رت م�����رك�����زي ق�����ي�����ادة ون����ق����اط 
القوات  لتمركز  ومناطق  حم�سنة 
م�ستودعات  اإىل  بالإ�سافة  واملعدات، 

للذخرية والوقود.
الرو�سية  ال��ق��وات  اأن  اأي�سا  واأو���س��ح 
مت��ك��ن��ت م���ن ال��ق�����س��اء ع��ل��ى 002 
32 مدرعة  واأن��ه��ا دم��رت  متطرف، 

ومركبة ع�سكرية.
الدفاع اجلوي  اأنظمة  اأن  اإىل  واأ�سار 
تابعة  �سو-52  اأ�سقطت  ال��رو���س��ي��ة 

اآزوف�����س��ت��ال يف مدينة م��اري��وب��ول يف 
جنوب اأوكرانيا.

64 مدنيا  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
تزويدهم  مت  واأن���ه  املنطقة  غ���ادروا 

بالطعام واملاأوى.
امل���ق���ات���ل���ني  م�����ئ�����ات  اأن  وُي����ع����ت����ق����د 
املدنيني  وب���ع�������س  الأوك�����ران�����ي�����ني 
ال�سلب  م�����س��ن��ع  يف  م��ت��ح�����س��ن��ون 
العمالق يف املدينة ال�ساحلية املطلة 

على بحر اأوزوف.

•• عوا�صم-وكاالت:
عر�ست �سربيا علنا نظاما �ساروخيا 
�سينيا م�سادا للطائرات مت ت�سليمه 
موؤخًرا، مما اأثار خماوف يف الغرب 
اأن  وب��ني بع�س ج��ريان �سربيا من 
البلقان ميكن  الأ�سلحة يف  تكدي�س 

اأن يهدد ال�سالم اله�س يف املنطقة.
كيو-22(  )اإت�س  نظام  ت�سليم  ومت 
املا�سي  ال�سهر  املتطور  جو  اأر����س- 
تابعة  ن��ق��ل  21 ط���ائ���رة  ب��وا���س��ط��ة 
للقوات اجلوية ال�سينية من طراز 
اأكرب  اأنها  ُيعتقد  )واي-02(، فيما 
ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل ج���وي ع��ل��ى الإط����الق 

لالأ�سلحة ال�سينية اإىل اأوروبا.
بالرغم من اأن �سربيا ت�سعى ر�سمًيا 
الأوروب���ي،  الحت��اد  اإىل  لالن�سمام 
الغالب  يف  ن��ف�����س��ه��ا  ت�����س��ل��ح  ف���اإن���ه���ا 
ل  وال�سينية،  الرو�سية  بالأ�سلحة 
)تي-27(  ط��راز  من  دبابات  �سيما 
وطائرات مقاتلة من طراز )ميغ-

•• وار�صو-وكاالت:

اأف�����اد ب��ي��ان ن�����س��رت��ه ال��ق��ي��ادة اجل���وي���ة حل��ل��ف �سمال 
املتمركزة  احل��ل��ف  م��ق��ات��الت  اأن  )ال��ن��ات��و(  الأطل�سي 
عدة  �سارعت  الأ���س��ود  والبحر  البلطيق  منطقتي  يف 
مرات خالل الأيام الأربعة املا�سية لتعقب واعرتا�س 
الطائرات الرو�سية بالقرب من املجال اجلوي للحلف، 

ياأتي ذلك و�سط خماوف من تطور املواجهة.
ياأتي ذلك فيما بداأت قوات من حلف �سمال الأطل�سي 
�سل�سلة  يف  الأطل�سي  �سمال  من  اأخ��رى  ودول  )ناتو( 
ال�سرقي  الع�سكريةعلى طول جناحه  التدريبات  من 

يف جميع اأنحاء اأوروبا.
واأع��ل��ن��ت ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة الأح�����د بدء 
جنود  م��ن  الآلف  فيها  ي�����س��ارك  ع�سكرية  ت��دري��ب��ات 

حلف �سمال الأطل�سي )ناتو(.
وامل���ن���اورات ه��ي ت��دري��ب��ات دوري���ة ت��ه��دف اإىل حت�سني 
تاأتي  لكنها  للتحالف،  ال�����س��رق��ي  اجل��ن��اح  يف  الأم����ن 
اأوك��ران��ي��ا يف  ه��ذا العام مع ان��دلع ح��رب رو�سيا على 

اجلوار.
البولندي  ن��ا���س��د اجل��ي�����س  ال����ظ����روف،  ه����ذه  ب�����س��ب��ب 
�سور  اأو  معلومات  ن�سر  ع��دم  الأح��د  اأم�س  اجلمهور 
عرب  تتحرك  اأن  املتوقع  الع�سكرية  املركبات  لأرت���ال 

البالد يف الأ�سابيع املقبلة.
وح�����ذر م���ن اأن ال��ن�����س��اط غ���ري امل����درو�����س مي��ك��ن اأن 
ي�سر ب��اأم��ن ال��ت��ح��ال��ف. وق���ال يف ب��ي��ان دع��ون��ا ندرك 

املخاطر!.
جندي  قال اجلي�س البولندي يف البيان اإن 81 األف 

من  ه��ج��وم��ي��ة  وم���روح���ي���ات   )92
بدون  وط��ائ��رات  )مي-53(  ط��راز 

طيار.
م�سوؤولون  ح���ذر   ،0202 ع���ام  يف 
اأنظمة  اأمريكيون بلغراد من �سراء 
وقالوا  كيو-22(،  )اإت�س  �سواريخ 
ت��ري��د حقا  ���س��رب��ي��ا  ك��ان��ت  اإذا  اإن����ه 

الن�����س��م��ام اإىل الحت����اد الأوروب�����ي 
وال���ت���ح���ال���ف���ات ال��غ��رب��ي��ة الأخ������رى، 
الع�سكرية  معداتها  مواءمة  فعليها 
الرئي�س  الغربية.وقال  املعايري  مع 
الأ�سلحة  عر�س  نهاية  يف  ال�سربي 
ب���ال���ق���رب من  يف م���ط���ار ع�����س��ك��ري 
ل  ال�سينية،  ال�سواريخ  اإن  بلغراد 

م���ن اأك�����ر م���ن 02 دول�����ة ي�������س���ارك���ون يف م���ن���اورات 
ديفندر يوروب 2202 و الرد ال�سريع 2202 التي 
املقرر  اأخ���رى. وم��ن  وث��م��اين دول  جت��ري يف بولندا 

اإجراء املناورات يف الفرتة من 1 اإىل 72 مايو.
وت�سارك يف التدريبات الطائرات والدبابات واملدفعية 
جترى  اأن  املقرر  من  امل��درع��ة،  الهجومية  والعربات 
طول  وعلى  ال�سمالية  ومقدونيا  وبولندا  فنلندا  يف 

احلدود الإ�ستونية مع لتفيا.
وت�سم املناورات قوات من الناتو والقوة ال�ستك�سافية 
مثل  الناتو،  خ��ارج  من  اأع�ساء  ت�سم  التي  امل�سرتكة 

فنلندا وال�سويد.
وق��ال لفتنانت ج��رال رال��ف وودي�����س، قائد اجلي�س 
النت�سار  ح��ج��م  اإن  ب��ي��ان،  ال��ربي��ط��اين، يف  امل��ي��داين 
ب��احل��رف��ي��ة وال���ت���دري���ب ور����س���اق���ة اجلي�س  م��ق��رتن��ا 
ال��ربي��ط��اين، ���س��وف ت����ردع ال���ع���دوان ع��ل��ى ن��ط��اق مل 

ن�سهده يف اأوروبا هذا القرن.
عمليات النت�سار �سوف تبداأ هذا الأ�سبوع يف فنلندا، 
املتحدة وبريطانيا  الوليات  حيث ت�سارك قوات من 
واإ�ستونيا ولتففيا يف تدريب )اأرو( لتح�سني قدرتها 

على العمل جنبا اإىل جنب مع القوات الفنلندية
اإن  ال�سبت،  بيالرو�سيا،  يف  ال��دف��اع  وزارة  قالت  فيما 
حلف �سمال الأطل�سي )الناتو( يخطط لتحويل دول 

�سرق اأوروبا م�سرحا لعمليات ع�سكرية حمتملة.
وقالت اإن الناتو يخطط لإطالق مناورات املدافع عن 
اإىل  ال�سمال، م�سرية  البلطيق وبحر  اأوروب��ا يف بحر 
ولتفيا  ليتوانيا  يف  �ستجري  الرئي�سية  امل��ن��اورات  اأن 

وبولندا.

مواقــيت ال�صالة
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جنود �سرب يقفون بالقرب من نظام ال�سواريخ ال�سيني KF-3 .  )رويرتز(

هل تتغري طبيعة احلرب؟

و�ضط خماوف يف �لبلقان

�سربيا تعر�س �سو�ريخ �سينية متطورة

ت�ضم �أع�ضاء من خارج �حللف مثل فنلند� و�ل�ضويد

مناور�ت �سخمة للناتو يف �أوروبا.. و�سط مطاردة طائر�ت رو�سية

باعتباره قارب �لنجاة �لأخري
�حتاد �ل�سغل يدعو �سعّيد �إىل 

�لإطالق �لفوري للحو�ر �لوطني
•• الفجر - تون�س

جدد نور الدين الطبوبي، المني العام لالحتاد العام التون�سي لل�سغل، تاأكيده اأن الحتاد 
اأخرية  امل�سار فر�سة  ه��ذا  يكون  اأن  اأم��ل  52 يوليو على  ق��رارات  البداية  �ساند منذ  قد 
األقاها  كلمة  يف  الطبوبي،  و�سدد  الو���س��اع.   ت��ردي  حالة  من  للخروج  و�سعبها  لتون�س 
الرئي�س  باإ�سراف  ح��وار وطني  تنظيم  على �سرورة  الأح��د،  اأم�س  ال�سغل،  عيد  مبنا�سبة 
قي�س �سعيد، يعالج كل مظاهر الزمة التي نتخبط فيها �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا 
وثقافيا وبيئيا. واأ�ساف اأن الحتاد دعا لالإ�سراع باإنهاء احلالة ال�ستثنائية وتوخي �سيا�سة 
ت�ساركية لنظام �سيا�سي ولقانون انتخابي متالئمني مع و�سعنا وغري م�سقطني علينا من 
اخلارج، مع اللتزام الكامل ب�سمان احلقوق القت�سادية والجتماعية واحلريات العامة 
الق�ساء  ا�ستقاللية  واحرتام  بينها  والتوازن  ال�سلطات  والت�سبث مببداأ ف�سل  والفردية 

وحتييد موؤ�س�سات الدولة والناأي بها عن التجاذبات ال�سيا�سية.      )التفا�سيل �س8(

�ص 02

�ص 12

�ص 18

اأخبار الإمارات

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأ�سحاب اجلاللة  اإىل  ال�سعيد  اهلل برقيات تهنئة مبنا�سبة عيد الفطر 

والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء واأمراء الدول العربية والإ�سالمية.
و اأعرب �سموه يف الربقيات عن متنياته لهم مبوفور ال�سحة و ال�سعادة و 
ل�سعوبهم املزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإ�سالمية العزة 

واملجد والرفعة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة برقيات تهنئة مماثلة مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد اإىل 
الدول  اأم��راء  و  روؤ�ساء  و  ال�سمو ملوك  و  الفخامة  و  اأ�سحاب اجلاللة 

العربية و الإ�سالمية وروؤ�ساء الوزراء.

�رشطة اأبوظبي توزع الورود وتكثف 
دورياتها �ضمن جاهزيتها للعيد

خبري ع�ضكري: ل تراهنوا على الأ�ضلحة 
الغربية لقلب املعركة يف اأوكرانيا

�ضجل جوارديول يدعم ال�ضيتي اأمام 
الريال يف ن�ضف نهائي دوري الأبطال
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حممد بن ز�يد يهنئ رئي�س �لدولة ونائبه 
وحكام �لإمار�ت و�سعبها بعيد �لفطر

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  هناأ �ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حف ظه اهلل، مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد.
العز  م�سرية  لقائد  التمنيات  واأطيب  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  عن  �سموه  واأع��رب 
يعيد هذه  اأن  القدير  العلي  داعيا اهلل  الدولة  رئي�س  ال�سمو  الفخر �ساحب  و 
املنا�سبة على �سموه مبوفور ال�سحة والعافية وال�سعادة ليوا�سل بحكمته قيادة 

م�سرية الحتاد املباركة وتعزيز منجزاتها ومكت�سباتها.   )التفا�سيل �س2(

يف مبادرة مبنا�ضبة عيد �لفطر �ملبارك 
حممد بن ز�يد ياأمر ب�سرف »عيدية« لأبنائه �لأطفال من �لأ�سر 

�مل�ستفيدة من �مل�ساعد�ت �لجتماعية على م�ستوى �لدولة
•• اأبوظبي- وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
حلول  مبنا�سبة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
عيد الفطر املبارك ب�سرف عيدية لأطفال 

الأ�سر امل�ستفيدة من امل�ساعدات الجتماعية 
على  املجتمع  تنمية  وزارة  تقدمها  ال��ت��ي 
احلكومات  يف  وامل�سجلني  ال��دول��ة  م�ستوى 
املحلية يف اإمارات الدولة، وت�سمل الأطفال 
دون �سن 81 عاماً .. وذلك لإدخال البهجة 
وال�سرور يف نفو�س جميع الأطفال يف هذه 

املنا�سبة املباركة.
وت���اأت���ي م���ب���ادرة ���س��م��وه جت���اه الأط���ف���ال يف 
الأطفال  اأب��ن��ائ��ه  مب�ساركة  اهتمامه  اإط���ار 
وع��ائ��الت��ه��م ف��رح��ة ال��ع��ي��د واحل��ر���س على 
جمتمع  فئات  ل��دى  وال�سعادة  ال��ف��رح  ن�سر 

الإمارات كافة يف جميع املنا�سبات.

�أمام �لتعبئة �لغربية ملّد كييف بال�ضالح:

هل يتجه �ل�سر�ع يف �أوكر�نيا �إىل حرب عاملية ثالثة؟
•• الفجر - غابرييل اأوميت - ترجمة خرية ال�صيباين

الوليات املتحدة م�ستعدة لفعل اأي �سيء لإ�سقاط رو�سيا، وت�سريع �سحنات 
الأ�سلحة الغربية، من جهتها تثري مو�سكو �سبح حرب عاملية ثالثة وتكثف 
اإىل  الن��ح��دار  و�سك  على  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�سراع  ان  دونبا�س:  يف  �سرباتها 

�سراع عاملي؟ خبري يقوم بالتقييم.
اأ�سارت وا�سنطن اإىل اأنها م�ستعدة لتحريك ال�سماء والأر�س لروؤية اأوكرانيا 
تنت�سر على رو�سيا، كان ذلك على هام�س الجتماع الذي دعت اإليه نحو 

يف القاعدة الع�سكرية يف رام�ستاين باأملانيا، الثالثاء. حليفة  04 دولة 
)التفا�سيل �س10(

م��و���س��ك��و ت��ل��وح مب�����س��ادرة 
م��ع��ادي��ة  دول  �أ�����س����ول 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الأحد  ال��رو���س��ي��ة  ال�سلطات  اأمل��ح��ت 
بع�س  اأ�سول  م�سادرة  اإمكانية  اإىل 
لها  م��ع��ادي��ة  ال��ت��ي تعتربها  ال���دول 
الإدارة  اق��رتاح  على  ردا  رو�سيا،  يف 
الأم����ريك����ي����ة ب��ت�����س��ف��ي��ة الأ�����س����ول 
الرو�س  الأث�����ري�����اء  م���ن  امل�������س���ادرة 

وحتويل العائدات اإىل اأوكرانيا.
واع����ت����رب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���ن���واب 
من�سة  يف  ق���ن���ات���ه  ع���ل���ى  ال���رو����س���ي 
ال�����ع�����دل، فيما  م����ن  اأن�������ه  ت���ل���غ���رام 
الأرا�سي  على  تقع  ب�سركة  يتعلق 
الرو�سية ويتحدر مالكوها من دول 
هذه  مثل  اتخاذ  يتم  حيث  معادية 
القرارات )ال�ستيالء على الأ�سول 
ب��اإج��راءات مماثلة  ال��رد  الرو�سية(، 

وم�سادرة هذه الأ�سول.
واأ�ساف: و�سُت�ستخدم عائدات البيع 
يف تنمية ب��الدن��ا. وات��ه��م ع���دًدا من 
الدول املعادية مثل ليتوانيا ولتفيا 
ال���ولي���ات املتحدة  وب��ول��ن��دا وح��ت��ى 
ب���ع���دم اح�������رتام ال���ق���ان���ون ال�����دويل 

واللجوء بب�ساطة اإىل ال�سرقة. 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ز�يد يهنئ رئي�س �لدولة ونائبه 
وحك��ام �لإم��ار�ت و�س��عبها بعي�د �لفطر

طحنون بن حممد يهنئ رئي�س �لدولة 
ونائبه و حممد بن ز�يد و �حلكام بعيد �لفطر

حمد�ن بن ز�يد يهنئ رئي�س �لدولة ونائبه 
وحممد بن ز�يد و�حلكام بعيد �لفطر �ل�سعيد

حكام �لإمار�ت و �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام يهنئون
 رئي�س �لدولة و نائبه و حممد بن ز�يد بعيد �لفطر �ل�سعيد

الدولة و وجهاء و اأعيان البالد و 
جموع املواطنني و اأبناء اجلاليات 

املقيمني يف  والإ�سالمية  العربية 
الدولة .

•• ال�صارقة -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ي������وؤدي 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حاكم ال�سارقة �سالة عيد الفطر 
ال�سعيد مب�سلى البديع يف مدينة 

ال�سارقة.
جانب  اإىل  ال�������س���الة  ي�����������وؤدي  و 
ال�����س��ي��وخ و كبار  ���س��م��و  ����س���م���وه.. 
و  ال�����������س�����ارق�����ة  يف  امل�����������س�����وؤول�����ني 
املواطنني  م���ن  امل�����س��ل��ني  ج��م��وع 
واملقيمني اأبناء اجلاليات العربية 

والإ�سالمية.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  وي�ستقبل 
�����س����الة عيد  ع����ق����ب  ال���������س����ارق����ة 
البديع  بق�سر  ال�سعيد  ال��ف��ط��ر 
جموع  يومني  مدى  على  العامر 
املباركة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  املهنئني 
املعايل  اأ���س��ح��اب  و  ال�����س��ي��وخ  م��ن 
و ال�����س��ع��ادة و ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف 

•• اأم القيوين- وام: 

يوؤدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
املجل�س  ع�����س��و  امل���ع���ال  را����س���د  ب���ن 
�سالة  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
مب�سجد  ال�����س��ع��ي��د  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د 
اأح����م����د ب����ن را�����س����د املعال  ال�����س��ي��خ 

مبنطقة الرا�س باأم القيوين.
و يوؤدى ال�سالة اإىل جانب �سموه .. 
عدد من ال�سيوخ و كبار امل�سوؤولني 
املحلية  الدوائر  و م��دراء  روؤ�ساء  و 
واملقيمني  واملواطنني  الحتادية  و 

باأم القيوين.
حاكم  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وي�ستقبل 
ع�سرا  �سموه  بق�سر  القيوين  اأم 
املنا�سبة  ب���ه���ذه  امل��ه��ن��ئ��ني  ج���م���وع 
كبار  و  ال�������س���ي���وخ  م�����ن  امل����ب����ارك����ة 
اأبناء  و  وامل���واط���ن���ني  امل�������س���وؤول���ني 

اجلاليات املقيمة باأم القيوين.

دبي ت�ست�سيف معر�س �خلليج 
للطباعة و�لتغليف 24 مايو

•• دبي- وام:

اخلليج  “معر�س  اأع��م��ال  تنطلق 
خ���الل  والتغليف”  ل���ل���ط���ب���اع���ة 
26 مايو  ح��ت��ى   24 م��ن  ال��ف��رتة 
التجاري  دب����ي  م��رك��ز  يف  احل����ايل 
ظل  يف   ”1 رق��م  “القاعة  العاملي 
معدات  مبيعات  تبلغ  ب��اأن  توقعات 
ال���ط���ب���اع���ة يف ال�������س���رق الأو�����س����ط 
واإفريقيا 1.6 مليار درهم يف العام 
زخما  م�سكلة   2026 عام  بحلول 
ال���ت���ي مت�سي  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ج���دي���دا 
على  الرقمنة  اإىل  لالنتقال  قدما 

ال�سعيد العاملي.

�سرطة �أبوظبي :تعديل �أوقات 
وحافالت  �ل�ساحنات  مرور  منع 
�لفطر  عيد  يف  �لعمال  نقل 

•• اأبوظبي-وام:

�سائقي  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  دع�����ت 
العمال  نقل  وح��اف��الت  ال�ساحنات 
اللتزام  اإىل  ف���اأك���ر  ع��ام��ال   50
بقرار منع احلركة يف جميع الطرق 
مبا  اأبوظبي  جزيرة  يف  وال�����س��وارع 
يف ذل��ك م��داخ��ل اجل��زي��رة وت�سمل 
ال�سيخ  وج�سر  زاي���د  ال�سيخ  ج�سر 
وج�سر  م�����س��ف��ح  وج�������س���ر  خ��ل��ي��ف��ة 
املقطع  خالل عيد الفطر ال�سعيد 
اع���ت���ب���ارا م����ن ال�������س���اع���ة ال����واح����دة 
�سباحا يوم الثنني املوافق 2 مايو 
2022 ولغاية ال�ساعة 12 ظهرا 
من نف�س اليوم وي�ستثنى من قرار 
اللوج�ستي  ال��دع��م  م��رك��ب��ات  امل��ن��ع 
ومركبات �سركات النظافة العامة.

عيدية  تقدم  دبي  جمارك 
�ليتام  لإ�سعاد  �لفر�سة 
�مل��ب��ارك �ل��ف��ط��ر  يف ع��ي��د 

•• دبي-الفجر:

اإدخال  على  دب��ي  جمارك  حر�ست 
نفو�س  يف  وال�����������س�����رور  ال���ب���ه���ج���ة 
الأط���ف���ال الي���ت���ام مُب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
وم�ساركتها  امل������ب������ارك  ال����ف����ط����ر 
مببادرة  العيد  با�ستقبال  فرحتهم 
جاءت  وال��ت��ي  الفر�سة”  “عيدية 
الرم�سانية  ال��دائ��رة  حملة  �سمن 
“ خرُي الأيام “، وذلك من منطلق 
املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��زام��ه��ا 
الأعمال  اأ���س��ك��ال  ل��ك��اف��ة  ودع��م��ه��ا 
ت��وف��ري هدايا  ف��ق��د مت  اخل���ريي���ة، 
قدمها موظفو جمارك دبي لر�سم 
يف  الأي��ت��ام  وج���وه  على  البت�سامة 
هذه املنا�سبة ال�سعيدة، والتي �سيتم 
توزيعها عليهم بالتن�سيق والتعاون  
وهي  الإن�سانية  امل�ساعر  مركز  مع 
اإحدى املوؤ�س�سات اخلريية املعتمدة 
باإمارة دبي، حيث ا�ستهدفت املبادرة 
خولة  ت�سلمت  وق��د  ط��ف��ل.   250
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����س��اي��غ  خ��ل��ي��ل 
مل���رك���ز امل�������س���اع���ر الإن�������س���ان���ي���ة من 
غّياث  فريق  رئي�س  ال�سحي  ف���وؤاد 
ال��ت��ط��وع��ي يف ج��م��ارك دب���ي، مبلغ 
منت�سبي  على  لتوزيعها  العيدية 
امل���رك���ز.  ه���ذا وق���د داأب����ت جمارك 
نهاية  وق���رب  ���س��ن��وي  وب�سكل  دب���ي 
ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل ع��ل��ى دع����م فئة 
اليتام، وادراجهم �سمن مبادراتها 
ت�ستحق  ف��ئ��ة  ك��ون��ه��م  ال�����س��ن��وي��ة، 
واأحقيتهم  وال���ت���ع���اط���ف  ال����دع����م 
لفقدانهم  والحت�سان،  بالرعاية 

اأحداً من والديهم اأو كالهما.

�سرطة �أبوظبي توزع �لورود وتكثف دورياتها �سمن جاهزيتها للعيد
من املناطق املخ�س�سة لعبور امل�ساة واحلذر والنتباه 
اأثناء العبور وعدم الن�سغال بالرد على الهاتف خالل 

العبور.
وحث العميد حممد �ساحي احلمريي مدير مديرية 
بقوانني  الل��ت��زام  اإىل  ال�سائقني  وال���دوري���ات  امل���رور 
اأمان  ، وترك م�سافة  الزائدة  ال�سرعة  ال�سري وجتنب 
كافية بني املركبات، وا�ستخدام حزام الأمان و التعاون 
ت��ع��زي��ز الن�����س��ي��اب��ي��ة املرورية  امل�����رور يف  م���ع دوري�����ات 

واللتزام بالقيادة الآمنة .
نائب  القبي�سي  خ��ادم  اأحمد  العقيد  دع��ا  جانبه  وم��ن 
مدير اإدارة مرور اأبوظبي مبديرية املرور والدوريات 

•• اأبوظبي-وام:

الفطر  لعيد  جاهزيتها  �سمن  اأبوظبي  �سرطة  كثفت 
املرورية  احلركة  ان�سيابية  لتعزيز  ..دورياتها  املبارك 
مبختلف امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م��ن م��راك��ز ال��ت�����س��وق يف 
اأبوظبي منعاً حلدوث اختناقات مرورية قد تنتج عن 

زيادة حركة املركبات على الطريق .
و���س��ارك��ت دوري�����ة ال�����س��ع��ادة ودوري������ات امل�����رور يف ن�سر 
املبادرة  وت�سمنت  لل�سائقني  الإيجابية  ال�سلوكيات 
توزيع الورود على امل�ساة وم�ستخدمي الطرق وحثهم 
الآمن  والعبور  وامل��رور  ال�سري  بقوانني  اللتزام  على 

ال�سرطة  رج���ال  م��ع  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  اىل  اجل��م��ه��ور 
موؤكدا حر�س �سرطة اأبوظبي على م�ساعفة جهودها 

لتعزيز اأمنهم و�سالمتهم .
�سهدت  الت�سوق  القريبة من مراكز  املناطق  ان  وذك��ر 
وامل�ساة  للمركبات  امل��روري��ة  احل��رك��ة  يف  كبرية  كثافة 
وتعزيز  ال�سري  حركة  تنظيم  على  املديرية  وحر�ست 

الن�سيابية املرورية .
امل���رك���ب���ات ع��ل��ى ع��ل��ى ا�سطحاب  وح����ث م�����س��ت��خ��دم��ي 
املركبات  يف  مبفردهم  تركه��������م  وع��������دم  الأطف������ال 
ح����وادث  م�����ن  له�������م  ح��م��اي��ة  ال��ت�����س�����������������������وق  خ�����������������������الل 

الختناق.

حاكم �ل�سارقة يوؤدي �سالة عيد �لفطر مب�سلى �لبديع

حاكم �أم �لقيوين يوؤدى �سالة عيد �لفطر
 مب�سجد �ل�سيخ �أحمد بن ر��سد �ملعال مبنطقة �لر��س

منجزاته������ا  وتعزي��������ز  املبارك�����ة  الحت������اد  م�سرية 
ومكت�سباتها.

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  هناأ  كما 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نهيان، 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 
اأول��ي��اء العهود و  الأع��ل��ى ل��الحت��اد حكام الإم����ارات و 
نواب احلكام و �سعب الإمارات و املقيمني على اأر�سها 

الطيبة..
 راجيا اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة على اجلميع 
باليمن والربكات وعلى اإمارات اخلري و املحبة مبزيد 

من الرفعة والزدهار والتقدم.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأع���ل���ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب   ، امل�سلحة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، مبنا�سبة حلول عيد 

الفطر ال�سعيد.
و اأع����رب ���س��م��وه ع��ن اأ���س��م��ى اآي����ات ال��ت��ه��اين و اأطيب 
�ساحب  الفخ������ر  و  العز  م�سرية  لقائ�����د  التمنيات 
القدي�ر  العل�ي  اهلل  داعي�����ا  الدول����ة  رئي�س  ال�سمو 
ال�سحة  مبوف�ور  �س��موه  على  املنا�سبة  هذه  يعيد  اأن 
قيادة  بحكمت�ه  ليوا�س������ل  ال�س��������عادة  و  العافية  و 

�ساحب  و  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة عن خال�س تهانيهم بهذه املنا�سبة 
و  داع��ني اهلل عز   .. امل�سلمني  العزيزة على قلوب  الإ�سالمية 
جل اأن يعيدها على �سموهم مبوفور ال�سحة و العافية و على 
الإ�سالمية مبزيد من  و  العربية  الأمتني  و  الإم��ارات  �سعب 

التقدم و الزده��ار. كما بعث اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س 
اإىل  نف�سها  باملنا�سبة  تهنئة  برقيات  الإم���ارات  حكام  الأعلى 
ملوك و روؤ�ساء و اأمراء الدول العربية و الإ�سالمية متمنني 
لهم موفور ال�سحة و العافية و ل�سعوبهم املزيد من التقدم 

و الزدهار.
ب��رق��ي��ات تهنئة  ن���واب احل��ك��ام  ال��ع��ه��ود و  اأول��ي��اء  و بعث �سمو 
 “ اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلة 
الوزراء  ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  و �ساحب 
حاكم دبي “ رعاه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

•• اأبوظبي-وام:

حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  هناأ 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الإم����ارات 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��رب  و 

ح�سة بنت عي�سى بوحميد: مكارم �لقيادة تعك�س
 �حلر�س على �إدخال �ل�سرور و �لفرح على كافة �أفر�د �لأ�سرة

�سواء،  حد  على  والكبار  ال�سغار 
دول�����ة  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  م�������س���ي���ف���ة 
ل  فريدة،  بقيادة  تنعم  الإم���ارات 
اأ�سكال  اأ�سخى  توفري  تتوانى عن 
اأج����ل �سعادة  ال��ع��ط��اء دائ���م���اً م��ن 

مواطنيها.

توفري  وت�سمن  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 
الكرمي  العي�س  متطلبات  ك��اف��ة 
زايد”،  “عيال  ال���وط���ن  لأب���ن���اء 
عيدية  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  م��و���س��ح��ة 
���س��م��وه ه���ي خ���ري ب���ره���ان ودليل 
على اأن الطفولة ت�ستحق الكثري، 
امل���ب���ادرات جت�سد  ه���ذه  اأن  ح��ي��ث 
القيادة  ب��ني  للتوا�سل  من��وذج��اً 
وال�سعب، والإح�سا�س باحتياجات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات اأب���ن���اء ال���وط���ن، من 

وف�����رياً م���ن اأج����ل ���س��ع��ادة جميع 
اأبناء الوطن..

 كما تعك�س اأولوية القيادة بو�سع 
مقدمة  يف  املواطنني  احتياجات 
اله��ت��م��ام��ات والع���ت���ب���ارات، وهو 
م���ا ي��ع��ه��ده ج��م��ي��ع ���س��ك��ان دول���ة 
الإمارات منذ قيام الحتاد وحتى 

يومنا هذا.
مكارم  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����اف����ت 
القيادة تعزز جودة حياة خمتلف 

م��ن امل�����س��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الوزارة وعلى م�ستوى احلكومات 
املحلية يف اإمارات الدولة، ف�ساًل 
لهم  ت�سرف  التي  امل�ساعدات  عن 
�سهرياً، �سمن الدعم الجتماعي 
ال����ف����ئ����ات  ج����م����ي����ع  اإىل  امل������ق������دم 
امل���ب���ادرات  ه���ذه  واإن  امل�����س��ت��ح��ق��ة. 
م�ستدام  ع��ط��اء  ���س��ي��اق  يف  ت���اأت���ي 
من �سموه، ومكارم ل تنتهي من 
خرياً  حتفظ  التي  الوطن  قيادة 

اإدخال  على  احلر�س  تعك�س  كما 
اأفراد  كافة  على  والفرح  ال�سرور 

الأ�سرة. 
عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  وقالت 
�ساحب  ع���ي���دي���ة  اإن  ب���وح���م���ي���د 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، تاأتي بعد اأيام على مكرمة 
�سهر  اأي�������س���اً مب��ن��ا���س��ب��ة  ����س���م���وه 
 340 ب�سرف  امل��ب��ارك،  رم�سان 
للم�ستفيدين  دره�������م،  م���ل���ي���ون 

م��ن امل�����س��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
وزارة تنمية املجتمع على م�ستوى 
احلكومات  يف  وامل�سجلني  الدولة 
املحلية يف اإمارات الدولة، ملن هم 

دون �سن 18 عاماً..
عيدية  اأن  اإىل  معاليها  م�سرية   
القيادة  اه��ت��م��ام  جت�����س��د  ���س��م��وه 
وجه  وعلى  املجتمع  فئات  بكافة 
اخل�������س���و����س الأط�����ف�����ال ال���ذي���ن 
يعتربون ثروة الوطن وم�ستقبله، 

•• دبي- الفجر:

عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  ثّمنت 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م���ب���ادرة 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
حلول  مبنا�سبة  امل�سلحة،  للقوات 
ب�سرف  امل����ب����ارك،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
امل�ستفيدة  الأ�سر  لأطفال  عيدية 

دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
“رعاه اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأ�سحاب  و  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�����س��م��و اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالحتاد 
حكام الإمارات و �سمو اأولياء العهود، ونواب 
املنا�سبة  يعيد هذه  اأن  امل��وىل  راجيا  احلكام، 
ع��ل��ي��ه��م و ع��ل��ى ���س��ع��ب الإم�������ارات ب��ال��ي��م��ن و 
اخلري و الربكات و اأن يحفظ دولة الإمارات 
اأر�سها  على  واملقيمني  �سعبها  على  ي��دمي  و 

نعمة الأمن والأمان و التقدم و الزدهار.

رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  و  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات و �سمو اأولياء 
العهود و نواب احلكام.. راجيا املوىل عز وجل 
و  العربية  الأم��ت��ني  على  و  عليهم  يعيده  اأن 
اأن  و  الربكات  و  باليمن و اخلري  الإ�سالمية 
يحفظ دولة الإم��ارات واأن يدمي على �سعبها 
و املقيمني على اأر�سها نعمة الأمن و الأمان و 

التقدم و الزدهار.

•• العني-وام:

هناأ �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الفطر  ع��ي��د  ح���ل���ول  اهلل مب��ن��ا���س��ب��ة  ح��ف��ظ��ه 
ال�����س��ع��ي��د.. راج��ي��ا امل����وىل ع��ز وج���ل اأن يعيد 
و  ال�سحة  مبوفور  �سموه  على  املنا�سبة  ه��ذه 
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ه��ن��اأ  كما  العافية. 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   .. نهيان  اآل  حممد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  هناأ 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .. �ساحب 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
مبنا�سبة   “ اهلل  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وجل  عز  امل��وىل  راجيا  ال�سعيد  الفطر  عيد 
مبوفور  �سموه  على  املنا�سبة  ه��ذه  يعيد  اأن 

ال�سحة و العافية.
ك��م��ا ه��ن��اأ ���س��م��وه .. ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 

هيئة تطوير معايري �لعمل 
بال�سارقة حتتفي بالعمال

•• ال�صارقة-وام:

حتتفل هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة العمال مبنا�سبة يوم العمال 
العاملي الذي ي�سادف الأول من مايو من كل عام حيث اكملت ا�ستعداداتها 

لالحتفال يومي 2 و 3 من مايو اجلاري يف حديقة ال�سجعة العمالية.
يف  العمل  معايري  تطوير  هيئة  رئي�س  الق�سري  يو�سف  �سامل  �سعادة  وق��ال 
ر�سالة الهيئة :ي�سرنا يف هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة مبنا�سبة يوم 
اأن نهنىء العمال  العمال الذي نحتفل به يف الأول من مايو من كل عام، 
عن  نعلن  اأن  ي�سرنا  كما  وال�سالمة  ال�سحة  لهم  متمنني  العمل  وجهات 

ا�ستئناف اإقامة الحتفالت بهذه املنا�سبة بعد توقفها لظروف اجلائحة.
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً  العمال  بيوم  احتفالنا  ي��اأت��ي  واأ���س��اف 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
العمل م�سريا  واأ�سحاب  للعمال  بيئة عمل لئق  بتوفري  املطالبة  ال�سارقة 
اجلهات  من  العديد  مع  بالتعاون  �ستكون  العام  لهذا  الحتفالت  اأن  اإىل 
والتثقيفية  التوعوية  املحا�سرات  تقدمي  وت�سمل  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
والتعليمية والفحو�س ان الطبية املجانية واحلفالت املو�سيقية والغنائية 

والرتفيهية.
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اأخبـار الإمـارات
�ل�سحة تعلن تقدمي 5,477 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية 
•• اأبوظبي- وام: 

"كوفيد19-" خالل  لقاح  من  جرعة   5،477 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ال�ساعات ال�24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 24،734،759 
ذلك متا�سيا مع خطة  وياأتي  �سخ�س.   100 لكل  250.09 جرعات  اللقاح  توزيع  جرعة ومعدل 
الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�سعياً للو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي 

�ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19- ".

�ل�سحة  جتري 231,652 فح�سا وتك�سف عن 240 �إ�سابة 
جديدة بكورونا و392 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام: 

لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر 
وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 

وعزلهم. لهم  19" واملخالطني 
جديدا  فح�سا   231،652 اإج����راء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت   .
خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق  اإج��راءات    و�ساهم تكثيف 
 240 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ف��ح��و���س��ات 
حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 

خمتلفة.
 وج��م��ي��ع��ه��ا ح����الت م�����س��ت��ق��رة وت��خ�����س��ع ل��ل��رع��اي��ة ال�سحية 
الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 898،811 

حالة.

واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة 
املا�سية، وبذلك يبلغ عدد  الأرب��ع والع�سرين �ساعة  وفاة يف 

الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.
مل�سابني  جديدة  حالة   392 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من 
منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 

حالة.  882،223

�سرطة �أبوظبي حتتفي بيوم �لعمال �لعاملي

�سرطة �أبوظبي تكرم �ل�سركاء يف �مللتقى �لرم�ساين �ملجتمعي 

•• اأبوظبي-وام:

مايو  الأول من  ي�سادف  الذي  العاملي  العمال  بيوم  اأبوظبي  �سرطة  احتفت 
كل عام.

وكرمت مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية عددا من العمال 
التنمية  تقديرا جلهودهم يف م�سرية  الهدايا  عليهم  ووزعت  وامل�ستخدمني 

والتطور.
واأو�سح العميد حممد �ساحي احلمريي مدير مديرية املرور والدوريات اأن 

تعزيز قيم موؤ�س�س  اأبوظبي على  �سرطة  ياأتي من منطلق حر�س  التكرمي 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " لتعزيز 

قيمة الحرتام وبناء الإن�سان.
التي  واجل��ه��ود  اخل��دم��ات  تقدير  على  امل�ستمر  املديرية  حر�س  اإىل  ولفت 
التكرمي ميثل لفتة �سكر  ان  املجالت، موؤكداً  العاملني يف خمتلف  يقدمها 

وعرفان جلهود العمال وامل�ستخدمني املتفانية واإخال�سهم يف العمل.
العمال  فئة  من  لل�سائقني  ميدانية  مرورية  توعية  نقاط  املديرية  ونفذت 
يف الظفرة على طريق ال�سيخ خليفة بن زايد الدويل تزامناً مع يوم العمال 

العاملي.
واأو�سح العقيد حم�سن �سعيد املن�سوري مدير ادارة مرور الظفرة مبديرية 
املرور والدوريات اأن التوعية ركزت على اأهمية اللتزام بعدم النعطاف اإىل 
الي�سار و اللتزام بخط ال�سري وعدم الن�سغال بغري الطريق واإعطاء الأولوية 

للم�ساة و مّت توزيع الربو�سورات التوعوية والهدايا على امل�ستفيدين.
ب��اإدارة مرور الظفرة حما�سرة توعية ل�سائقي  وعقد فرع العالقات العامة 
 ، زاي��د  مبدينة  اجلابر  �سركات  مع  بالتن�سيق  ال�سركات  وع��ّم��ال  ال�ساحنات 
وذلك يف اطار حر�س �سرطة اأبوظبي امل�ستمر على تعزيز ال�سالمة املرورية 

للعمال و جلميع فئات املجتمع .
اأبوظبي  �سرطة  يف  اجلنائي  الأم���ن  بقطاع  العني  �سرطة  مديرية  ون��ف��ذت 
مبادرة بتوزيع عدد من املظالت على العمال يف منطقة زاخر بالعني تزامناً 

مع يوم العمال العاملي.
و�سارك مركز �سرطة زاخر يف تنفيذ املبادرة التي تاأتي حر�ساً على هذه الفئة 
الأدوات  النمو والبناء وتوفري كل  التي تقدم جمهودات يف م�سرية  العاملة 
وال�سروريات الالزمة لتعزيز �سالمتهم ووقايتهم واحلفاظ على �سحتهم و 

تاأمني �سالمتهم من اأخ�طار الإجهاد احلراري و�سربات ال�سم�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

املجتمع  اأم��ن  قطاع  مدير  امل��زروع��ي  م�س����عود  اأحم������د  العم��������يد  كر������م 
الهندي  امل��ق��ر  يف  اأق��ي��م  وال����ذي  ال��رم�����س��اين  امللتقى  �سم�����ن  ال�س����ركاء 
العفاري  �سعيد  حمود  الدكتور  العميد  بح�سور  باأبوظبي،  الإ�س������المي 

اجلهات  وممثلي  ال�سباط،  م��ن  وع��دد  املجتمعية،  ال�سرطة  اإدارة  مدير 
امل�ساركة.

تعزيز  على  اأبوظبي  �سرطة  املجتمع حر�س  اأم������ن  قط��������اع  واأك���������د مدير 
امل�ساركة  روح  وت��ن��م��ي  ال��ت��ع��اون،  حت��ق��ق  ال��ت��ي  ب��ال�����س��ورة  اجل��م��ه��ور  ثق�������ة 
التالحم  يحقق  مب��ا  الأم��ن��ي��ة  الإج�����راءات  تنفيذ  يف  وت�سهم  املجتمعي�����ة 

امل�����س��رتك ب��ني الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة واملجتمع واأف�����راده وم��وؤ���س�����س��ات��ه، وخلق 
مفاهيم جديدة عن طريق التوعية، ومبداأ احرتام القانون لدى املواطنني 

واملقيمني.
وتراحم  م��ودة  من  الكرمي  رم�سان  ل�سهر  العظيمة  القيم  "اإن  واأو���س��ح  
متثل الدافع الرئي�سي لتعزيز ممار�سات التكافل الإجتماعي خالل ال�سهر 

الكرمي انطالًقا من دورنا كموؤ�س�سة اأمنية ت�سارك يف حفظ اأمن املجتمع، 
وعماًل بتوجيهات قيادتنا الر�سيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

اأهمية  على  التاأكيد  و  والتكاتف،  التعاون  روح  تعزيز  على  امللتقى  ورك��ز 
املبادرات املجتمعية ل�سرطة اأبوظبي خالل ال�سهر الف�سيل، انطالًقا من 

م�سوؤوليتها كجهة اأمنية ت�سهم يف حفظ اأمن املجتمع.

بالتعاون مع جمعّية بيت �خلري وبرعاية من ��ضرت�تا غلوبال

�أر��سي دبي توزع ك�سوة �لعيد على �لأطفال �ليتامى �سمن مبادرتها �ملجتمعية �حلقيبة �لرم�سانية

•• دبي-الفجر:

 اأطلقت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي ممثلة باإدارة الت�سال 
لليتامى" والتي  العيد  "ك�سوة  الجتماعية  حملتها  املوؤ�س�سي 
تعّد جزءاً من مبادرة احلقيبة الرم�سانية، املبادرة املجتمعية 
الف�سيل،  رم�����س��ان  �سهر  ب��داي��ة  م��ع  ال���دائ���رة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
املري  م�سروع  اإط��الق  الأول من احلملة  الأ�سبوع  �سهد  بحيث 
الثاين،  الأ���س��ب��وع  خ��الل  �سائم  اإف��ط��ار  وم�سروع  الرم�ساين، 
الأ�سبوع  الإماراتي خالل  الإن�ساين  العمل  اإىل يوم  بالإ�سافة 
"ك�سوة  مب�سروع  الرابع  الأ�سبوع  يف  احلملة  لتختتم  الثالث، 

العيد لليتامى".
العيد"  "ك�سوة  الإن�سانية  احلملة  تنفيذ  يف  ال��دائ��رة  وب���داأت 
بالتعاون مع جمعّية بيت اخلري، وبرعاية من �سركة ا�سرتاتا 
غ��ل��وب��ل، ب��ه��دف ت��وف��ري ك�����س��وة ال��ع��ي��د ل��ل��ع��دي��د م��ن الأطفال 
الفعاليات  وامل�����س��ارك��ة يف  ال��ت��ع��اون  ل����روح  ت��ع��زي��راً  ال��ي��ت��ام��ى، 
على  البهجة  وتر�سم  الفرح  تدخل  التي  اخلريية  املجتمعية 

وجوه اليتامى من الأطفال.
وق����ال حم��م��د ال����ب����دواوي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع الدعم 
املوؤ�س�سي يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي: "تنطلق الدائرة 
يف مبادراتها الإن�سانية من امل�سوؤولية الجتماعية التي تتحلى 
�سهر  يف  وحت��دي��داً  املجتمع،  يف  ح�سورها  بتعزيز  وتلتزم  بها، 
يف  ال��راغ��ب��ني  الأف����راد  دائ���رة  تت�سع  حيث  الف�سيل،  رم�����س��ان 
التي  والإن�سانية،  املجتمعية  وامل��ب��ادرات  باحلمالت  امل�ساركة 

ت�ستهدف العديد من الفئات املحتاجة وحمدودة الدخل".

عائد  لها  العيد  ك�سوة  توزيع  "اإن خطوة  ال��ب��دواوي:  واأ�ساف 
كبري خا�سة على الناحية النف�سية لالأطفال الفقراء والأيتام، 
كذلك  ال�سغرية،  قلوبهم  اإىل  العيد  فرحة  اإدخ���ال  يف  يتمثل 
الف�سيل  ال�سهر  خ��الل  املتعففة  الأ�سر  اأبناء  معاناة  تخفيف 
الإن�ساين.  الت�سامن  روح  تعزيز  بهدف  املباركة،  العيد  واأي��ام 
ي��د خ��ري يف ه��ذه احلملة  ل��ه  ك��ّل م��ن  املنا�سبة  نثّمن يف ه��ذه 
اأبدوا  الذين  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  من  الإن�سانية، 

ا�ستعداداً تاماً لدعم هذا النوع من املبادرات اخلريية".
وتوا�سل بذلك دائ��رة الأرا�سي والأم��الك يف دبي، وبالتعاون 
اأو�ساط  بني  الإن�ساين  العمل  ح�سور  تعزيز  يف  �سركائها  مع 
املجتمع، انطالقاً من مبادراتها املجتمعية العديدة التي عملت 
على تنفيذها و�ستنفذها خالل الفرتة القادمة، ان�سجاماً مع 
تعزيز منظومة القيم وتر�سيخ الأخّوة الإن�سانية التي تنتهجها 

القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات.

لالأطفال  �لنف�سية  �لناحية  على  كبري  عائد  لها  �لعيد  وك�سوة  �ملجتمعية,  �مل�سوؤولية  بتمكني  ملتزمون  �لبدو�وي:  • حممد 
لليتامى �لعيد  وك�سوة  �لإن�ساين,  �لعمل  ويوم  �سائم,  و�إفطار  �لرم�ساين,  �ملري  م�سروع  �سملت  �أ�سابيع  �أربعة  مد�ر  على  �متدت  �لرم�سانية  �حلقيبة  • مبادرة 
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدرت جملة "اجلندي" التابعة 
 580 رق��م  الدفاع عددها  ل��وزارة 

ل�سهر مايو 2022.
وتناولت املجلة يف عددها اجلديد 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني 
ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ل��ي��ل ع�������دداً من 
احليوية  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا 
املتعلقة  والأخبار  الفعاليات  واأهم 
ال��دف��اع وال��ق��وات امل�سلحة  ب���وزارة 

الإماراتية .
وج������اءت »ك��ل��م��ة اجل����ن����دي« حتت 
وواجب  �سرف  »الع�سكرية  عنوان 
م���ق���د����س« ح���ي���ث ق���ال���ت ف���ي���ه���ا: » 
ال�����س��اد���س م��ن م��اي��و م��ن ك��ل عام، 
يوم من اأيام الوطن اخلالدة، ففي 
مثل هذا اليوم من العام 1976 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اتخذ 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  ���س��ل��ط��ان 
الإم����ارات  ح��ك��ام  واإخ���وان���ه  ثراه"، 

وامل�سريي  ال���ت���اري���خ���ي  ق����راره����م 
لتكون  امل�سلحة،  ال��ق��وات  بتوحيد 
حت�����ت ق�����ي�����ادة م����رك����زي����ة واح������دة 
لت�سكل  واح��د،  وَعلَم  واحد  و�سعار 
الحتاد،  دولة  مرتكزات  اأهم  اأحد 

وح�سنها املنيع«.
واأ����س���اف���ت امل��ج��ل��ة يف ك��ل��م��ت��ه��ا: » 
بالذكرى  نحتفل  ونحن  وال��ي��وم، 
لتوحيد  والأرب�����ع�����ني  ال�����س��اد���س��ة 
بالفخر  ن�سعر  امل�سلحة،  ال��ق��وات 

والعتزاز ملا و�سلت اإليه من تقدم، 
املوؤ�س�سات  اأح���دث  ت��واك��ب  جعلها 
بعد  املتقدمة،  العاملية  الع�سكرية 
اأن قطعت �سوطاً كبرياً على طريق 
واأحدثت  وال��ت��ح��دي��ث،  ال��ت��ط��وي��ر 

ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف ك���اف���ة جم����الت 
وتنظيماً  وتدريباً  ت�سليحاً  عملها 
ذلك  ك�����ان  وم�����ا  اإدارة.  وُح�������س���ن 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  ل���ول  ليتحقق 
وال��دع��م ال��الحم��دود م��ن القيادة 

الر�سيدة«.
ال���ع���دد اجل���دي���د ملجلة  وي���ر����س���د 
»اجل��������ن��������دي«، اأب����������رز الأح����������داث 
والأمنية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
واأخبار جديد ال�سالح والتطورات 

التي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
احلديثة  التقنيات  اإليها  و�سلت 
املجال  ال���س��ط��ن��اع��ي يف  وال���ذك���اء 

الع�سكري.
الرئي�سي  املجلة ملفها  وخ�س�ست 

لعدد �سهر مايو 2022 للحديث 
عن »احلرب الرو�سية - الأوكرانية 

والتوازنات الع�سكرية اجلديدة«.
وحتليالت«،  »درا�����س����ات  ب����اب  ويف 
درا�سة،  »اجل���ن���دي«  اأع����دت جم��ل��ة 
ال�سديقة«،  »ال���ن���ريان  ب��ع��ن��وان: 
»احلرب  بعنوان:  اأخ���رى  ودرا���س��ة 
ال�����س��ون��ار، ماهيته،  امل�����اء«..  حت��ت 
ومهماته  ا�ستخداماته،  اأن���واع���ه، 
. واأف������ردت امل��ج��ل��ة م�����س��اح��ات من 
اآراء  ل����س���ت���ع���را����س  ���س��ف��ح��ات��ه��ا 
الكتاب  م����ن  ن��خ��ب��ة  وحت���ل���ي���الت 
الإماراتيني والعرب للحديث عن 
التي  والأم�����ور  الق�سايا  خمتلف 

تهم القراء.
»اجلندي«  جم��ل��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اأ�س�ست عام 1973، و�سدر العدد 
من  اأك��ت��وب��ر  �سهر  يف  منها  الأول 
اأخبار  تغطية  بهدف  نف�سه،  العام 
والقوات  ال��دف��اع  وزارة  ون�ساطات 

امل�سلحة بدولة الإمارات.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�13  ال��������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ت�����س��ه��د 
القرائي  ال�����س��ارق��ة  "مهرجان  م��ن 
"هيئة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  للطفل" 
ال�سارقة للكتاب"، حتت �سعار "كّون 
متنوعاً  ع��امل��ي��اً  ح�������س���وراً  كونك"، 
اإذ  العاملية،  الأدب��ي��ة  بالنخب  وغنّياً 
ي�سارك 25 كاتباً وروائياً وخمرجاً 
ال�سارقة،  اإك�سبو  يلتقون يف  اأجنبياً، 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 11 ح��ت��ى 22 
من  ال���زّوار  مل�ساركة   ،2022 مايو 
وعائالتهم  وال��ي��اف��ع��ني  الأط����ف����ال 
ج��وه��ر خ��ربات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م، عرب 
واجلل�سات  الفعاليات  م��ن  العديد 

الثقافية وور�س العمل. 
نخبة من مبدعي الوليات املتحدة

 7 م��ع  على موعد  ال���زّوار  و�سيكون 
م��ن الكتاب والأدب����اء ال��ب��ارزي��ن من 
مقدمتهم  يف  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
ال�سهري  وال��ر���س��ام  الأف�����الم  خم���رج 
ب��ال��دا، خم��رج ور���س��ام الر�سوم  كايل 
 Minions ل��ف��ي��ل��م  امل���ت���ح���رك���ة 
ال�سهري، والذي �سارك يف العمل على 
   Jumanj عدة اأفالم عاملية، منها

.Toy Story 2 و
وت�سم قائمة ال�سيوف من الوليات 
فا�ستي  م���ن  ك����اًل  اأي�������س���اً  امل���ت���ح���دة 
اأطفال  ك��ت��ب  م���وؤل���ف���ة  ه���اري�������س���ون، 
امة، وجاءت كتبها ور�سومها يف  ور�سَّ
�سحيفة  قائمة  �سمن  الأول  املركز 
الكتب  لأف�سل  تاميز"  "نيويورك 
مبيعاً، وكلري ليغراند، موؤلفة كتب 
املوجه  اخل��ي��ال  جم���ال  يف  خمت�سة 
ّنفت بع�س  لالأطفال والبالغني، و�سُ
كتبها �سمن قائمة نيويورك تاميز 
للكتب الأكر مبيًعا، وكوبي يامادا، 
موؤلف كتب اأطفال، وت�سنف كتبه يف 
قائمة الأعلى مبيعاً ح�سب �سحيفة 

"ماذا  ومنها:  تاميز"،  "نيويورك 
تواجه  و"كيف  بفكرة؟"،  ت��ف��ع��ل 
اإىل  اأع��م��ال��ه  وُت��رج��م��ت  امل�سكلة؟"، 

اأكر من ثالثني لغة.
اأي���������س����اً،  امل����ه����رج����ان  وت���������س����ارك يف 
ور�سامة  كاتبة  مكلو�سكي،  ���س��ان��دا 
موؤلفاتها  م���ن  الأط�����ف�����ال،  ل��ك��ت��ب 
اإي   - دول  الإل��ك��رتون��ي��ة  "اللعبة 
ويليامز،  دي����ان  واأل��ي�����س��ي��ا   ،"1.0
الأطفال،  كتب  من  العديد  موؤلفة 
واحلا�سلة على عدة جوائز، ونانيت 
ه��ي��ف��رن��ان، م��وؤل��ف��ة وم�����س��ت�����س��ارة يف 
الكتاب  �ساحبة  ال�ستدامة،  جم��ال 

امل�سور  "�ساعة الأر�س".
كني  اأي�����س��اً  امل��ه��رج��ان  وي�ست�سيف 

�سبيلمان، اأحد اأكر املوؤلفني والنقاد 
اأ�سرتاليا،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأ���س��ه��ر 
ومي��ل��ك يف ر���س��ي��ده اأك����ر م��ن 90 
كتاباً، من بينها  كتاب "نواه الكبري 
والبوا ال�سغري"، وكتاب "املغامرات 
احل��ق��ي��ق��ي��ة وال��رائ��ع��ة ل��دي��ف حامل 
ترجمت  وق��د  اليقظة" وغ��ريه��م��ا، 
القارات  يف  ل��غ��ة   30 اإىل  اأع��م��ال��ه 

الأربع. 
كما ي�سهد املهرجان م�ساركة الكاتبة 
الواقعية  الأط��ف��ال  كتب  جم��ال  يف 
مرييا تريو�س من اإ�سبانيا، موؤ�س�سة 
دار زاه��وري بوك�س، وق��د �سدر لها 
اآخرها  ك����ان  ال��ك��ت��ب،  م���ن  ال��ع��دي��د 
والعامل"  "اأنا  الت�سويرية  ة  الق�سّ

التي ُترجمت اإىل 15 لغة.
ح�سور قوي لأدباء اململكة املتحدة

امل��ت��ح��دة ح�سوراً  امل��م��ل��ك��ة  وت�����س��ّج��ل 
الكتاب  اأب��رز  من   9 مب�ساركة  قوياً 
واملوؤلفني واملخرجني املتخ�س�سني، 
حيث ي�سارك �سيبا�ستيان دي �سوزا، 
الإ�سدارات  ممثل وموؤلف عدد من 
كق�سة  عالية،  مبيعات  حققت  التي 
املغامرة وال�سفر عرب الزمن "كيد: 
اأّلف �سيناريو  تاريخ امل�ستقبل"، كما 
وكريت�س  عا�سقون"،  "اأطفال  فيلم 
اأبرز  من  ور���ّس��ام،  موؤلف  جوبلينج، 
وهو  "ويرورلد"،  �سل�سلة  موؤلفاته 
م�سمم الربنامج التلفزيوين املوجه 
وفا�ستي  الَبنَّاء"،  "بوب  لالأطفال 

موؤلفاتها  ح�سدت  التي  هاري�سون، 
ور�سومها املركز الأول �سمن قائمة 
�سحيفة "نيويورك تاميز" لأف�سل 
ال��ك��ت��ب م��ب��ي��ًع��ا، ومت��ت��ل��ك خ����ربة يف 
وي�سارك  الأف�����الم.  �سناعة  جم���ال 
من:  ك��ّل  اأي�ساً  املتحدة  اململكة  من 
وخبرية  م���وؤل���ف���ة  ب�����ريث�����ود،  اإي�������ال 
العالج بالقراءة، �ساحبة كتاب "فن 
اإ�سالم،  وبرهانة  الواعية"،  القراءة 
الفو�سى"،  "مهمة  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ة 
اإ�سدار  م��وؤل��ف��ة  حفيظة،  ورا���س��ي��ة 
"رمي�ساء: ق�سة خيالية"، ويا�سمني 
"كل م��ا مل  رح��م��ن، �ساحبة رواي���ة 
دوك����ريت����ي،  وه���ي���ل���ني  قط"،  ن��ق��ل��ه 
موؤلفة كتب اأطفال، وُترجمت كتبها 

اإىل 27 لغة، واإيفجينيا جولوبيفا، 
كتاب  وكاتبة، من موؤلفاتها  ر�سامة 
جاك�سون،  و�سارنا  فاأراً"،  ل�ست  "اأنا 
تبدع  ف���ن���ي���ة  وخم�����رج�����ة  م����وؤل����ف����ة 
وال�سباب  الأط��ف��ال  ت�سجع  اأع��م��اًل 
والثقافة  الفنون  يف  امل�ساركة  على 
غود  "ذا  موؤلفاتها:  وم��ن  والن�سر، 

ترين".
لعدد  لفتاً  ح�سوراً  الهند  وت�سّجل 
فيبها  منهم:  والكتاب،  الأدب���اء  من 
م��وؤل��ف��ة وروائ���ي���ة ومتحدثة  ب��ات��را، 
كتاًبا   19 ن�سرت  لالأطفال،  ملهمة 
مبا فيها "التخفي"، وبورفا غروفر، 
�ساحبة  و�سحفية،  لالأطفال  كاتبة 
الأ�سجار  اأخ���ربت���ن���ي  "لقد  ك���ت���اب 

بذلك، واأنيتا فات�ساراجاين، موؤلفة 
ك��ت��ب ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني، �سدر 
لها موؤخراً �سرية م�سورة لليافعني 
جيل:  ����س���ري  )اأم�����ري�����ت�����ا  ب����ع����ن����وان 
كوريان،  وبريا  املتمردة(،  امة  الر�سَّ
م�سورة  ك���ت���ب  ����ام����ة  ور�����سَّ م���وؤل���ف���ة 
لالأطفال، فازت بجائزة "بيغ ليتيل 
بوك"، تقديًرا لإ�سهاماتها اجلليلة 
مبجال اأدب الأطفال يف الهند، ومن 

موؤلفاتها )نظارات اأمات�سي(.
املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  يف  وي�������س���ارك 
الكاتب والأديب الباك�ستاين حممد 
تعليم  مبجال  النا�سط  �ساه،  اأحمد 
جائزة  ع���ل���ى  واحل����ائ����ز  الأط�����ف�����ال، 
جمهورية باك�ستان الرفيعة "�سيتارا 

من  اإف��ري��ق��ي  ح�سور  اإمتياز".  اإي 
بوابة كينيا وجنوب اإفريقيا

الإفريقية،  ال��ق��ارة  �سعيد  على  اأّم��ا 
الكيني  والأدب  ال�����س��ع��ر  ف��ي��ح�����س��ر 
مم���ث���اًل ب����� ك��ري�����س��ت��وف��ر اأوك���ي���م���وا، 
ال�ساعر وموؤلف كتب الأطفال، ومن 
موؤلفاته: رواية "�سابينا فتاة املطر" 
لو�سعها   2021 يف  اخ��ت��ريت  التي 
للكتب  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
ذات ال��ع��الق��ة ب��ال��ه��دف ال��ث��اين من 
املتمثل  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 

بالق�ساء التام على اجلوع.
كما ت�سّجل جنوب اإفريقيا م�ساركتها 
وامل���ن�������س���ق���ة مبجال  امل����وؤل����ف����ة  ع����رب 
ال��ك��ت��اب��ة الإب���داع���ي���ة ل���ورات���و ماري 
 Rosina ت���روك، م��وؤل��ف��ة ك��ت��اب: 
 Sedibane Modiba:
 A Dream Denied
روزينا  ال��ع��ّداءة  ق�سة  يحكي  ال��ذي 
�سيديبان موديبا، وقد اختري �سمن 
اأهداف  حتقيق  كتاب  "نادي  قائمة 
اإفريقيا  ف��رع  امل�ستدامة"  التنمية 
الأمم  رعاية  حتت  املُ��ق��ام   ،2021
يتعلق  ف��ي��م��ا  وحت����دي����داً  امل���ت���ح���دة، 
ب���ال���ه���دف اخل���ام�������س م����ن اأه������داف 
بتحقيق  املتمثل  امل�ستدامة  التنمية 

امل�ساواة بني اجلن�سني.

حا�ضلون على �لعديد من �جلو�ئز �لعاملية وت�ضّدرت موؤلفاتهم قو�ئم �أف�ضل �ملبيعات

جمهور »�ل�سارقة �لقر�ئي للطفل« على موعد مع 25 �أديبًا وكاتبًا عامليًا من �أبرز رّو�د �أدب �لأطفال

�سدور �لعدد 580 من جملة »�جلندي«

•• دبي-الفجر:

وزعت الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية ب�سرطة دبي، بال�سراكة 
مع "متاجر زوم"، ك�سوة العيد على نزيالت �سجن الن�ساء، مبنا�سبة حلول عيد 
�سجن  مدير  الزعابي،  جميلة  العقيد  الك�سوة،  ت�سليم  وح�سر  ال�سعيد.  الفطر 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف  اأول لإدارة  العلي، مدير  الن�ساء، والدكتور عادل 

اينوك، وعدد من ال�سباط والأفراد من اجلانبني.
مبختلف  ال��ن��زي��الت  اإ���س��راك  على  حر�سهم  ال��زع��اب��ي،  جميلة  العقيد  واأك����دت 

عليهن  تهون  اجتماعية  بيئة  وخلق  والوطنية،  الدينية  املجتمعية،  املنا�سبات 
ق�ساء حمكوميتهن، وت�سعرهن باملحبة والألفة، وتدخل الفرحة على قلوبهن.

واأ�سافت العقيد الزعابي "الهدف من العقاب اإ�سالحي باملقام الأول، ولبد من 
اإ�سافة اإىل مد يد العون  اأن يرتافق معه برامج تاأهيلية وتدريبية وتوجيهية، 
بالأعمال اخلريية والإن�سانية، ليتمكن من ا�ستعادة الثقة باأنف�سهن وباملجتمع 

على حد �سواء، والعودة اإىل جادة ال�سواب."
وتوجهت العقيد الزعابي بال�سكر اإىل متاجر زوم اإينوك، مل�ساهمتها الإن�سانية، 

وحر�سها على تاأدية م�سوؤوليتها املجتمعية جتاه املجتمع.

�سرطة دبي توّزع ك�سوة �لعيد على 
�لنزيالت بال�سر�كة مع »متاجر زوم«
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة عجمان تن�سر 45 دورية لتاأمني �حلركة �ملرورية خالل �لعيد

•• عجمان-وام: 

عجمان  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  ا�ستكملت 
احلركة  وتاأمني  وال�سالمة  الأمن  لتعزيز  املتكاملة  الأمنية  خطتها 
املرورية للمواطنني واملقيمني والزوار يف كافة اأرجاء الإمارة خالل 

اإجازة عيد الفطر ال�سعيد.
والدوريات  امل��رور  اإدارة  الفال�سي مدير  اهلل  �سيف عبد  املقدم  وق��ال 
ب�سرطة عجمان اإن الإدارة �ستقوم بتكثيف وتوزيع الدوريات املرورية 
الرئي�سية يف خمتلف  الطرقات  على  ال�سري  ورق��ب��اء  اأم��ان  ودوري���ات 

مناطق الإمارة، وذلك منعاً لت�سكل الزدحام.
اأن��ه �سيتم ن�سر 45 دوري��ة مرورية ودوري��ة اأم��ان يف  واأك��د الفال�سي 

خمتلف املناطق على مدار ال�ساعة، ل�سبط احلركة املرورية واحلد 
جميع  يف  التجارية  واملراكز  الأ�سواق  يف  والكتظاظ  التجمعات  من 
من  احل��د  اإىل  تهدف  اخلطة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً  عجمان،  مناطق 
واملرور،  ال�سري  حركة  وت�سهيل  النهار،  خ��الل  امل��روري��ة  الختناقات 
بطي�س  كالقيادة  امل��روري��ة،  واملخالفات  احل���وادث  وق��وع  م��ن  واحل��د 

وتهور، واللهو باملركبات على الطرقات العامة بطريقة خمالفة.
املركبات  �سائقي  والدوريات اجلمهور من  امل��رور  اإدارة  ونا�سد مدير 
عموماً، وال�سائقني من فئة ال�سباب خ�سو�ساً اإىل اللتزام بال�سرعات 
بالقانون  والل���ت���زام  امل��رك��ب��ات،  ب��ني  كافية  م�سافة  وت���رك  امل��ح��ددة، 
فطر  وعيد  وال�سالمة  الأم��ن  لهم  متمنياً  الطرقات،  على  امل���روري 

�سعيد خاٍل من احلوادث.

��ضتمرت فعالياتها على مد�ر �ضهر رم�ضان �لف�ضيل

�أكرث من 125 �ألف متابع لرب�مج �إد�رة �لتثقيف �ل�سحي بال�سارقة �سمن حملة هالل �ل�سحة

الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س 
���س��ع��ادت��ه��ا بنجاح  ب��ال�����س��ارق��ة، ع���ن 
احل��م��ل��ة، وال����ذي ج���اء ث��م��رة روؤى 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  وتوجيهات 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املتوا�سل  �سموها  ودعم  بال�سارقة، 
ل�����الإدارة ول��ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
تطلقها بهدف حت�سني ال�سلوكيات 

بالتعاون مع عدد من  التي جاءت 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
تثقيفية  وور������س  حم��ا���س��رات   8
اف���رتا����س���ي���ة، ق���دم���ه���ا ن��خ��ب��ة من 
ال�سحيني  وامل��خ��ت�����س��ني  الأط���ب���اء 
والغذائية  ال�سحية  امل��ج��الت  يف 
م����ن داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا، 
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة م���ا ي���زي���د عن 
الفئات  ك��اف��ة  م��ن  �سخ�س   700
ال��ع��م��ري��ة، ف�����س��ال ع���ن ن�����س��ر 94 

التي  الرائدة للحملة  ال�سمعة  اإىل 
اأهم  من  ك��واح��دة  بها  تتمتع  باتت 
الفعاليات التوعوية ال�سحية التي 
يتم تنظيمها خالل �سهر رم�سان 

املبارك.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة اإمي���ان را���س��د �سيف 
احلملة  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  اإن 
اجلهود،  م��ن  امل��زي��د  لبذل  يدفعنا 
خ���الل  الإدارة  ���س��ت�����س��ع��ى  ح���ي���ث 
املزيد  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ال���ق���ادم  ال���ع���ام 

تثقيفية مهمة عززت من م�ستوى 
بالفوائد  ل��ه��م  ال�����س��ح��ي  ال���وع���ي 
عالج  يف  ودوره  لل�سيام  ال�سحية 
بع�س الأمرا�س املزمنة، ومكنتهم 
م�����ن ت���ب���ن���ي اأف���������س����ل امل���م���ار����س���ات 
و�سل  حيث  وال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�سحية 
م�ستوى انت�سار احلملة عرب قنوات 
التوا�سل الجتماعي اإىل اأكر من 

متابع. األف   125
احلملة  خ����الل  الإدارة  ون��ظ��م��ت 

وتعزيز  ب���ال�������س���ح���ة،  امل���رت���ب���ط���ة 
املجتمع،  لأف����راد  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 
الوا�سعة  املتابعة  اأن  اإىل  م�����س��ريًة 
للر�سائل  املجتمع  اأف���راد  قبل  م��ن 
التثقيفية ال�سحية التي ت�سمنتها 
احلملة، جاء يف ظل ما �سهدته من 
قدمت  توعوية  واأن�سطة  فعاليات 
وطبية  �سحية  حم���اور  للجمهور 
مهمة حول �سبل تبني منط حياة 
بالإ�سافة  �سليم،  وغ��ذائ��ي  �سحي 

م��ن�����س��ور ت���وع���وي و����س���ح���ي،و 30 
ت�سمنت  غ��ذائ��ي��ة  �سحية  و���س��ف��ة 
ن�سائح واإر�سادات عن اأهمية تناول 
احلرارية  ال�سعرات  ذات  الأطعمة 
املنخف�سة ودورها يف تعزيز �سحة 

اجل�سم.

جناح متو��ضل
�سيف  را�سد  اإمي��ان  �سعادة  واأعربت 
ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سحي  التثقيف  اإدارة  اختتمت 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  باملجل�س 
فعاليات  الأح���د  اأم�����س  بال�سارقة، 
الرم�سانية  ال�����س��ن��وي��ة  ح��م��ل��ت��ه��ا 
اأطلقتها  التي  ال�سحة"،  "هالل 
عرب من�ساتها يف و�سائل التوا�سل 
التي  الجتماعي، و�سهدت احلملة 
رم�سان  �سهر  م��دار  على  ا�ستمرت 
وا�سعة  وم�ساركة  تفاعاًل  الف�سيل 
ت�سمنته  مب��ا  املجتمع  اأف����راد  م��ن 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات ت���وع���وي���ة وب���رام���ج 

برامج  واب���ت���ك���ار  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
احلملة  مت���ك���ني  ت�����س��م��ن  ن���وع���ي���ة 
اأهدافها،  حت��ق��ي��ق  م��وا���س��ل��ة  م���ن 
ال�سكر  بجزيل  �سعادتها  وتقدمت 
وامل�ساهمني  امل�������س���ارك���ني  جل��م��ي��ع 
الفعالية  ل����ه����ذه  وال�����داع�����م�����ني 
نادي  بالذكر  وخ�ست  ال��ت��وع��وي��ة، 
ال�سارقة  وهيئة  ال�سارقة،  �سيدات 
ومركز  وال���ت���ل���ف���زي���ون،  ل����الإذاع����ة 
واملوؤمترات،  للمنا�سبات  اجلواهر 
ون��ا���س��ئ��ة ال�����س��ارق��ة، و���س��رك��ة مياه 
زلل، لدورهم البارز يف اإجناح هذه 

احلملة التثقيفية والتوعوية.

غذ�ئية �سحية  و�سفة  و30  توعويا  من�سور�   94 ن�سر  وحياة• �سهدت  �سحة  برنامج  �سمن  تثقيفية  تلفزيونية  حلقة   28 • قدمت 

�سرطة ر�أ�س �خليمة حتتفي بالعمال يف يومهم �لعاملي
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ���س اخليمة من خالل  العامة ل�سرطة  القيادة  وزعت 
اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ام��ل��ة  ال�����س��رط��ة  م��راك��ز  اإدارة 
العامة،  والعالقات  الإع��الم  واإدارة  املجتمعية  ال�سرطة 
هدايا على فئة العمالة امل�ساندة تزامناً مع اليوم العاملي 

للعمال الذي ي�سادف الأول من مايو يف كل عام.
راأ����س اخليمة على  �سرطة  امل��ب��ادرة حر�سا  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ب�سط الأمن والأمان واملحافظة على جودة احلياة لكافة 

�سرائح املجتمع.
�سرطة  ع��ام  قائد  علوان  بن  اهلل  اللواء علي عبد  واأك��د 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن ف��ئ��ة ال��ع��م��ال حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خا�س 
الإم���ارات من خالل منحهم كافة  النظري يف  ومنقطع 
وا�ستقرار  وال�سعادة  الرغيدة  احلياة  ل�سمان  احلقوق 
اأو حماباة وتوفري احتياجاتهم دون  احلياة دون متييز 
الإنتاج  عملية  يف  رئي�سياً  ط��رف��اً  باعتبارهم   ، ق�سور 

و�سريكاً يف التنمية التي ت�سهدها الدولة. وقال " تاأتي 
العاملية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  اخليمة  راأ����س  �سرطة  م�ساركة 
متا�سياً مع تر�سيخ دورها الإيجابي ، وتاأكيداً على القيم 
الإن�سانية التي حتر�س عليها و�سعيها الدائم للتوا�سل 
مع كل �سرائح املجتمع، تعزيزاً لقيم التكافل والرتاحم 
يف جمال البذل والعطاء التي تنتهجها القيادة العامة 
ثقافة  لن�سر  منها  واإ�سهاماً  اخل��ريي،  العمل  جم��ال  يف 
قيمة  اح����رتام  م��ب��ادئ  وت��ر���س��ي��خ  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
النهج  الأ�سيلة وهو  الإن�سانية  بالقيم  والتوعية  العمل 
الذي اأر�ساه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

الر�سيدة. قيادتنا  وعززته  ثراه"،  اهلل  "طيب 
�سارك يف املبادرة الرائد را�سد �سعيد بلهون رئي�س ق�سم 
ال�سرطة املجتمعية يرافقه الرائد جا�سم اأحمد بن روغة 
مدير فرع ال�سراكات والت�سال املجتمعي، واملالزم اأول 
والفعاليات،  املتقاعدين  العلكيم مدير فرع  اأحمد  علي 

واملالزم اأول اأحمد حمدان ال�سحي.

�لعور: �لحتفاء باليوم �لعاملي للعمال يج�سد نظرة �لحرت�م و�لتقدير للعمال يف �لإمار�ت

امل��وج��ه��ة منها  ���س��ي��م��ا  اخل���ا����س ل 
لأ�سحاب العمل والعاملني.

" تاأتي هذه املنا�سبة  وقال معاليه 
ب��داأت فيه دولة  هذا العام يف وقت 
�سهر  م����ن  ال����ث����اين  يف  الم����������ارات 
املر�سوم  تطبيق  امل��ا���س��ي  ف��رباي��ر 
تنظيم  ب�������س���اأن  احت������ادي  ب���ق���ان���ون 
ع���الق���ات ال��ع��م��ل ال�����ذي ي���وؤك���د يف 

والتقدير  الح���رتام  نظرة  يج�سد 
جلميع العاملني يف الدولة وتثمني 
ي��ق��دم��ون��ه يف خم��ت��ل��ف مواقع  م���ا 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ويف  ع��م��ل��ه��م 

القت�سادية يف الدولة.
امل���وارد  وزارة  اخ��ت��ي��ار  اأن  واأ����س���اف 
"عمالنا  الب�سرية والتوطني �سعار 
بهذه  لالحتفاء   " اأعمالنا  نب�س 

واأو���س��ح اأن��ه م��ن ب��ني اأب���رز اهداف 
العمل  ����س���وق  ت�����س��ري��ع  م��ن��ظ��وم��ة 
ت���ع���زي���ز ب���ي���ئ���ة ال���ع���م���ل اجل����اذب����ة 
القطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  وامل�����س��ت��ق��رة 
اخلا�س وهو الأمر الذي من �ساأنه 
زي�����ادة الإن��ت��اج��ي��ة ب��ال�����س��ك��ل الذي 
التي  املن�ساآت  على  اإيجابا  ينعك�س 

يعملون لديها.

وعدد  امل�ساندة  للخدمات  امل�ساعد 
و�سنان  ال����وزارة  يف  امل�سوؤولني  م��ن 
النابودة  ج��م��ع��ة  حم��م��د  ع���ب���داهلل 
املدير التنفيذي ملجموعة النابودة 
ال�سكن  يف  وامل�سوؤولني  لالإن�ساءات 

العمايل.
اإن اح���ت���ف���اء دول���ة  وق�����ال م��ع��ال��ي��ه 
العاملي  بيومهم  بالعمال  الم��ارات 

جم����م����ل اح����ك����ام����ه ع����ل����ى ت���وف���ري 
العمل  ع���الق���ة  ل���ط���ريف  احل���م���اي���ة 
ومت��ك��ي��ن��ه��م��ا م���ن احل�������س���ول على 
املر�سوم  ه���ذا  اإط����ار  يف  حقوقهما 
حقوق  حتديد  جانب  اىل  بقانون 
هذه  يف  الأط����������راف  وال�����ت�����زام�����ات 
ال���ع���الق���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ع���ل���ى نحو 

متوازن".

دورهم  على  تاأكيدا  ياأتي  املنا�سبة 
العمل  �سوق  يف  والفاعل  امل��ح��وري 
املراكز  ي���ت���ب���واأ  ال�����ذي  الإم�����ارات�����ي 
التناف�سية  ت��ق��اري��ر  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
تعافيا  الأ����س���رع  وي��ع��ت��رب  ال��ع��امل��ي��ة 
"كورونا"  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  م��ن 
الدعم  ب��رام��ج  ���س��وء  يف  خ�سو�سا 
للقطاع  ق��دم��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة  ال��ت��ي 

•• دبي-وام:

رفع معايل الدكتور عبد الرحمن 
الب�سرية  امل���������وارد  وزي�������ر  ال����ع����ور 
ال�سكر  اآي������ات  اأ����س���م���ى  وال���ت���وط���ني 
دعمها  ع��ل��ى  ال���ر����س���ي���دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
العمل  ل�سوق  ومتكينها  املتوا�سل 
يف الدولة ل �سيما من خالل اقرار 
منظومة ت�سريعات تنظيم عالقات 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اإح����داث 
ال�سوق  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت���ولت 
وا�ستقراره  كفاءته  م��ن  يعزز  مب��ا 
وم��رون��ت��ه يف ���س��وء ���س��م��ان حقوق 

العمل.
وه����ن����اأ م��ع��ال��ي��ه ال���ع���م���ال يف دول����ة 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  الإم�����ارات 
الأول  ي�����س��ادف يف  ال����ذي  ل��ل��ع��م��ال 
ع��ام وذلك  �سهر مايو من كل  من 
الأول  اأم�����س  م�ساء  زي��ارت��ه  خ��الل 
ل��ل��ع��م��ال مبنطقة  ال��ن��اب��ودة  ���س��ك��ن 
�سعادة  ي���راف���ق���ه  دب����ي  يف  ال���ع���وي���ر 
وكيل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ����س���ق���ر  حم���م���د 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 

ال����دك����ت����ور عبد  وت���ف���ق���د م����ع����ايل 
ال���رح���م���ن ال����ع����ور خ�����الل زي���ارت���ه 
ال�سكن  م��راف��ق  ال��ع��م��ايل  لل�سكن 
م�سيدا مب�ستوى اخلدمات املقدمة 
مراعاة  �سوء  يف  خ�سو�سا  للعمال 
املن�سو�س  وال�سرتاطات  املعايري 

عليها قانونا للم�ساكن العمالية.
وال���ت���ق���ى م��ع��ال��ي��ه خ����الل ال���زي���ارة 
العمال  م��ن  ال�����س��ك��ن  م�ستخدمي 
عطائهم  على  لهم  ال�سكر  موجها 

وجهودهم.
الهدايا  ال��زي��ارة توزيع  ومت خ��الل 
على العمال مبنا�سبة اليوم العاملي 

للعمال وعيد الفطر ال�سعيد.
من جهة اأخرى، تنظم وزارة املوارد 
مع  بالتعاون  والتوطني  الب�سرية 
الفعاليات  م���ن  ح��زم��ة  ���س��رك��ائ��ه��ا 
مبنا�سبة  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اليوم العاملي للعمال حيث تت�سمن 
بحقوقهم  ال����ع����ام����ل����ني  ت����وع����ي����ة 
وتوزيع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ت��زام��ات��ه��م 
على  والتذكارية  العينية  الهدايا 

العاملني وغريها من الفعاليات.

العدد 13534 بتاريخ 2022/5/2 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/برامي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لينك للنقليات العامة رخ�سة رقم:1722203 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13534 بتاريخ 2022/5/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البيان لت�سليح املكيفات والثالجات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1059344 

تعديل اإ�سم جتاري من/ البيان لت�سليح املكيفات والثالجات 

AL BAYAN AIR CONDITIONER & REFRIGERATOR REPAIRS 

اإىل /البيان برايت لل�سيانة العامة 

AL BAYAN BRIGHT GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 4329901

تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء 3312007

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13534 بتاريخ 2022/5/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لكي مان ملواد البناء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1153879 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد بهدور ا�سالم حممد عبدالعلى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد بهدور ا�سالم حممد عبدالعلى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حممد �سعيد ال�سيبانى

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ لكي مان ملواد البناء ذ.م.م 
LUCKY MAN BUILDING MATERIAL L.L.C

اإىل /لكي مان ملواد البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
LUCKY MAN BUILDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13534 بتاريخ 2022/5/2 

�إعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:يورو ميدك�س للتجارة واخلدمات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 37، 0 مبنى ال�سيد احلر حممد حمد واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 3028830 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

وتدقيق  للمراجعة  اخلزرجي  عائ�سة  دكتوره  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/04/29  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/04/30 بالرقم:2250010774 
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر:

�سارك 16 فائزاً من طالب وطالبات مدينة العني يف حفل تالوة 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  لروح  والدعاء  الكرمي  القراآن 
اأقيمت يف  التي  امل�سابقة  ث��راه، وذل��ك خ��الل  اآل نهيان  طيب اهلل 
مدر�سة اليحر مبنطقة العامرة برعاية ال�سيخ الدكتور �سامل بن 
ركا�س العامري ع�سو املجل�س الوطني الحتادي �سابقاً وح�سور 

ال�سهاوي ابراهيم نائب مدير مدر�سة اليحر وعدد من ال�ساتذة 
اإىل  اإ�سافة  الأم��ور  واأولياء  امل�سابقة  الإ�سراف على تنظيم  وجلنة 
 100 عددهم  ف��اق  الذين  امل�سابقة  يف  امل�ساركني  الطلبة  ح�سور 
راعي  وا���س��اد  التعليمية.  وامل��راح��ل  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن  م�سارك 
قدموا  الذين  بالطلبة  كلمته  يف  ركا�س  بن  �سامل  ال�سيخ  احلفل 
مهارتهم يف التجويد وقدرتهم على حفظ الآي��ات وروائ��ع ال�سور 
القراآنية، موؤكداً  اأن الهتمام والرعاية التي يحظى بها كتاب اهلل 

عز وجل وحفظه له اأهمية يف غر�س ال�سلوكيات والقيم الإ�سالمية 
ال�سمحاء يف الن�سء. معترباً اأن امل�سابقات اخلا�سة بالقراآن الكرمي 
احلب  ل��دي��ه��م  وت��ع��زز  �سليم  ب�سكل  ال��ط��الب  تاأ�سي�س  يف  ت�ساهم 
تعاىل  اهلل  اآي���ات  يف  والتدبر  احلفظ  على  واأب���داً  دائ��م��اً  واملناف�سة 
النهائية  الت�سفيات  يف  الفائزين  تكرمي  مت  احلفل  ختام  ويف    .
اإىل  م�ساركة  �سهادات  منح  مت  كما  وطالبة،  طالب  وعددهم 16 

كافة الطالب والطالبات الذين �ساركوا يف امل�سابقة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سبيحية  �ساحية  جمل�س  ب��ارك 
النقبي  م���ان���ع  م����ن  ك����ل  لأ����س���رت���ي 
والدكتور جمال النقبي  لتفوقهما 
اأه�������ايل  وجن����اح����ه����م����ا يف مت���ث���ي���ل 
امل�ساركة  خ�����الل  م����ن  ال�����س��اح��ي��ة 
امل�سابقات  برنامج  لهما يف  املتميزة 
الذي اأذيع عرب اأثري اإذاعة ال�سارقة 
ط��ي��ل��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان وح��م��ل ا�سم 

جنم املجال�س .
واأعرب املجل�س عن تقديره لأ�سرة 
اأن  ا�ستطاعت  والتي  النقبي  مانع 
باملركز  امل�����س��اب��ق��ة  ن��ه��اي��ة  يف  ت��ت��وج 
الأول واأ�سرة الدكتور جمال النقبي 
اأن تتوج يف نهاية  والتي ا�ستطاعت 
الثالث وما  باملركز  امل�سابقة كذلك 
ثقافة  م��ن  ال���س��رت��ان  بهما  حتلت 

اأهلتهما للمناف�سة واإثراء اجلمهور 
ق���دم���ت طيلة  ال���ت���ي  ب���امل���ع���ل���وم���ات 

الربنامج.
الغاوي  اأحمد  �سعادة حممد  واأ�ساد 
�ساحية  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي 
برنامج  وروؤي���ة  بفكرة  ال�سبيحية 
امل�سابقات الإذاعي ) جنم املجال�س 
( وال����ذي ج���رى ت��ق��دمي��ه م��ن قبل 
هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون 
ودائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يف 
امل�سرتك مع جمال�س  العمل  اإط��ار 
لتعزيز  وتكامل اجلهود  ال�سواحي 
الرتابط بني الأ�سر من خالل ملتها 

وجتمعها يف اأجواء امل�سابقة .
جمل�س  وا�سم  با�سمه  النقبي  وهناأ 
����س���اح���ي���ة ال�������س���ب���ي���ح���ي���ة واأه��������ايل 
خورفكان  م��دي��ن��ة  يف  ال�سبيحية 
بهذا التقدم الالفت لكال ال�سرتان 

يف �ساحية ال�سبيحية وح�سولهما 
الثالث  وامل��رك��ز  الأول  امل��رك��ز  على 

يف  لل�سواحي  املمثلة  الأ�سر  �سمن 
اإمارة ال�سارقة .

والتقدير  بال�سكر  النقبي  وت��ق��دم 
لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون 

على جهودها واهتمامها باملجال�س 
لي�س  متيز  يف  للم�سابقة  وطرحها 

ب��ال��غ��ري��ب ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة يف اإث�����راء 
امل�سابقات  ت���ل���ك  مب���ث���ل  امل��ج��ت��م��ع 
ت���ت���وا����س���ل بعد  ال����ه����ادف����ة وال����ت����ي 
امل��ا���س��ي معربا  ال���ع���ام  جن��اح��ه��ا يف 
�سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  تقديره  عن 
ب��ن اأح��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  ال�����س��ارق��ة 
واإدارت����ه  توجيهاته  على  ل��الإع��الم 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة واه���ت���م���ام���ه ب��ال��ب��ال��غ من 
حتملها  ال����ت����ي  ال���ر����س���ال���ة  خ�����الل 
قنوات واإذاعات الهيئة يف الهتمام 
باملجتمع وتف�سله بتتويج الفائزين 

يف نهاية م�سابقة جنم املجال�س.
مانع  اأ���س��رة  واأداء  دور  على  واأث��ن��ى 
النقبي  وال��دك��ت��ور ج��م��ال  ال��ن��ق��ب��ي 
�ساحية  اأه���������ايل  م���ث���ل���ت  وال�����ت�����ي 
تلك  يف  خ��ورف��ك��ان  يف  ال�سبيحية 
امل�����س��اب��ق��ة وت��ف��وق��ه��م��ا م���ن خالل 

م��راح��ل الأ���س��ئ��ل��ة يف ال��و���س��ول اإىل 
باملركز  وتتويجها  النهائية  الأدوار 
الأول والثالث يف ظل تنوع الأ�سئلة 
املو�سوعات  ب����ني  م����ا  امل���ط���روح���ة 
والوطنية  والجتماعية  الثقافية 

والرتاثية والريا�سية والعلمية.
اأه��داف م�سابقة  واأك��د النقبي على 
جن���م امل��ج��ال�����س وم����ا ي��ع��ك�����س��ه من 
روؤي�����ة اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة يف اآن 
واح����د وم���ا ي��خ��ل��ق��ه م���ن م��ن��اخ بني 
اأفراد الأ�سرة يف التناف�س يف جمال 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ل���س��ي��م��ا خالل 
والدعوة  ال���ك���رمي  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
ال���ق���راءة والط����الع  اإىل  امل��ت��ج��ددة 
على  مثنيا  الأ����س���رة  اأف�����راد  ل��ك��اف��ة 
امل�سرف  ومتثيلها  �سهد  اأ���س��رة  دور 
لأهايل ال�سبيحية يف تلك امل�سابقة 

النوعية واملميزة 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
من خالل قطاع عمليات البلديات 
افرتا�سيتني  ور���س��ت��ني  ال��ف��رع��ي��ة، 
العاملي،  ال��ع��م��ال  ي���وم  م���ع  ت��زام��ن��اً 
اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف 
مدينتنا  ب���ن���اء  يف  ال���ع���م���ال  ودور 
يف  الكبرية  وم�ساركتهم  اجلميلة، 
اإب��راز دور  م�سرية التنمية، وكذلك 
العمال يف تنمية املجتمع والنه�سة 
اأبوظبي،  ت�سهدها  التي  العمراني�ة 
الوعي  اإىل رفع م�ستوى  بالإ�سافة 
ال�سحي لدى العمال، وذلك �سمن 
اإطار التزام البلدية بتعزيز ال�سحة 

العامة للعمال.
التي  الأوىل،  ال��ور���س��ة  وت�����س��م��ن��ت 
م�سفح  ب���ل���دي���ة  م����رك����ز  ن���ظ���م���ه���ا 
العمالية يف  امل��دي��ن��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الطبية   vps وجم��م��وع��ة  م�سفح 
م�سابقة  م�����س��ف��ح،  ���س��رط��ة  وم��رك��ز 
جوائز  وت��وزي��ع  للعمال،  تن�سيطية 
متنوعة على العمال بهدف تثقيفهم 
واإ�سعادهم وتعزيز التوا�سل الفعال 
بني البلدية وكافة �سرائح املجتمع، 
كما حتدث يف الور�سة بلغة الأوردو 
جمموعة من الأطباء املتخ�س�سني، 
���س��ا���س��ات عر�س  ت���وف���ري  ح��ي��ث مت 

العمالية  املدن وال�سكنات  كبرية يف 
ولكي  ب��ع��د،  ع��ن  الفعالية  حل�سور 
اأكرب عدد ممكن  الفائدة على  تعم 

من العمال. 
اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت  كما 
من خالل مركز بلدية مدينة زايد 
اح��ت��ف��ال��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة ل��ل��ع��م��ال يف 
مدينة زايد، تزامناً مع يوم العمال 
املكانة  اإب���راز  بهدف  وذل��ك  العاملي، 
املحرتمة للعمال وتقدير جهودهم 
امل��ب��ذول��ة ودوره���م يف دع��م التنمية 
�سكرهم  ع���ن  وت���ع���ب���رياً  ال�����س��ام��ل��ة، 
جمتمعية  ك�����س��ري��ح��ة  وت��ق��دي��ره��م 
بكل  حت��ظ��ى  ك���ب���رية،  اأه���م���ي���ة  ذات 

اأ�سباب الرعاية والهتمام.
اإدخ������ال  و ا����س���ت���ه���دف���ت ال���ف���ع���ال���ي���ة 
البهجة وال�سرور اإىل قلوب العمال 
الفقرات،  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن خ���الل 
والتاأكيد على اأهمية هذه ال�سريحة 

املجتمعية الفعالة .
ك���م���ا ا����س���ت���ث���م���رت ال���ب���ل���دي���ة ه���ذه 
الفعالية لتعزيز الوعي العام لدى 
ب��اأه��م��ي��ة و����س���رورة اتخاذ  ال��ع��م��ال 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة ال��ت��ي من 
و�سالمتهم  �سحتهم  حماية  �ساأنها 
كل  ويف  الإن�������س���ائ���ي���ة  امل�����واق�����ع  يف 
مكان م��ن خ��الل ات��ب��اع الإج���راءات 
لوقوع  الوقائية والحرتازية منعاً 

اأي حوادث قد تلحق ال�سرر بهم.
ودعت البلدية العمال اإىل اللتزام 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
والإن�ساء  العمل  م��واق��ع  يف  املهنية 
�سالمتهم  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 

وحر�ساً على �سحتهم العامة.
بلدية  ت��ق��دم��ت  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
التهاين  ب��اأج��م��ل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
العمال  ج��م��ي��ع  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
جهودهم  الح������رتام  ب��ك��ل  م���ق���درة 
على  واج��ب��ات��ه��م  لأداء  وت��ف��ان��ي��ه��م 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل مثالية  اأك��م��ل وج���ه يف 
وحتقق  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ت�����راع�����ي 

متطلبات �سالمتهم .

جمل�س �ساحية �ل�سبيحية يف خورفكان يهنئ �أ�سرتي مانع �لنقبي و�لدكتور جمال �لنقبي بح�سولهما على �ملركز �لأول و�لثالث  يف برنامج جنم �ملجال�س 

•• الفجرية - وام: 

ا�ستعداداتها  ال��ف��ج��رية  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأك�����دت 
تكثيف  خ��الل  م��ن  ال�سعيد،  الفطر  عيد  عطلة  ل�ستقبال 
والأم��ن��ي��ة على جميع  امل��روري��ة  ال��دوري��ات  وانت�سار  ت��واج��د 
طرق الإمارة الداخلية واخلارجية مع الرتكيز على املناطق 
عليها  التوافد  يتزايد  التي  الإم���ارة  يف  ال�سياحية  وامل��راف��ق 
حركة  وان�سيابية  ال�سري  حركة  لت�سهيل  العيد،  اأي��ام  اأث��ن��اء 

املرور.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ال��ق��ي��ادة ب��رئ��ا���س��ة �سعادة 
العام ل�سرطة  القائد  الكعبي  اأحمد بن غامن  اللواء حممد 

الفجرية، لبحث ومناق�سة الإج��راءات والرتتيبات الالزمة 
القائد  ن��ائ��ب  بح�سور  ال�سعيد  الفطر  عيد  اإج����ازة  خ��الل 
الإدارات وروؤ����س���اء مراكز  ال��ع��ام��ني وم����دراء  وامل����دراء  ال��ع��ام 
ال�سرطة ال�ساملة. ودعا القائد العام ل�سرطة الفجرية اأفراد 
املجتمع اإىل اللتزام بالإجراءات الحرتازية ، والبتعاد عن 

التجمعات يف الأماكن العامة.
ودعت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية ال�سائقني والزائرين 
لالإمارة خالل اإجازة عيد الفطر ال�سعيد اإىل اتخاذ احليطة 
واحلذر، اأثناء القيادة يف املناطق اجلبلية والأودية واملناطق 
املنخف�سة موؤكدة اأن غرفة العمليات على ا�ستعداد تام لتلقي 

اأي مكاملات اأو ا�ستف�سارات اأو بالغات على الرقم 999.

•• اأبوظبي-الفجر:

الدكتور مغري اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية  اأكد معايل   
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املجتمع 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأ�سر  لأطفال  عيدية  ب�سرف  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن امل�����س��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 
الدولة مبنا�سبة حلول عيد الفطر، ت�ساعف فرحة العيد 

التي  �سعبه،  �سموه جتاه  بها  التي يتحلى  ال��روح  وتعك�س 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  ع��ن  ورث��ه��ا 

نهيان "طيب اهلل ثراه".
ال�سخية  ال��روح  جت�ّسد  العيدية  ه��ذه  اأن  اخلييلي،  وق��ال 
خا�سة  وال�سعب،  القيادة  بني  القوي  والرتابط  بالعطاء 
ع��ام��اً، مما   18 ال���  دون  العيدية موجهة لالأطفال  ه��ذه 
يوؤكد الإدراك العايل ل�سموه جتاه هذه الفئة كونها اأكر 
الفرحة  ي�سفي  مم��ا  واأج��وائ��ه،  بالعيد  ارت��ب��اط��اً  الفئات 

واأ�سرهم  الأط��ف��ال  ه��وؤلء  نفو�س  يف  وال�سعادة  وال�سرور 
املبادرة جتعلنا  اإن هذه  واأ�ساف معاليه،  ذات��ه.  الوقت  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نتخذ  اأن  معنية،  كجهات  جميعاً، 
حممد بن زايد اآل نهيان، منوذجاً لالأب يف تقدمي املزيد 
الدعم والهتمام بالأ�سر امل�ستفيدة، واتباعه نهجاً را�سخاً 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  واإن  قلوبهم،  ال�سرور يف  اإدخ��ال  يف 
ر�سالتها  ع��ل��ى  امل�ستمر  ح��ر���س��ه��ا  ت��وؤك��د  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 

وم�سريتها بتوفري حياة كرمية لكافة اأفراد املجتمع.

مغري �خلييلي: عيدية حممد بن ز�يد لأبنائه �سرطة �لفجرية ت�ستكمل ��ستعد�د�تها لعطلة عيد �لفطر �ل�سعيد
من �لأ�سر �مل�ستفيدة ت�ساعف فرحة �لعيد 

برعاية �ضامل بن ركا�ض

ز�يد   �ل�سيخ  لروح  و�لدعاء  �لقر�آن  تالوة  م�سابقة  يف  �ساركو�  فائزً�    16

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�ستني �فرت��سيتني 
توعويتني تز�منًا مع يوم �لعمال �لعاملي 

بلدية �حلمرية ت�سدل �ل�ستار عن من�سة �ملجل�س �لرم�ساين 
بعد فعاليات متعددة وتكرم �لفائزين بامل�سابقات

••  ال�صارقة - احلمرية -الفجر:

اإطار  يف  نظمتها  التي  فعالياتها  اأب��رز  عن  ال�ستار  احلمرية  بلدية  اأ�سدلت 
من�سة املجل�س الرم�ساين وحظيت مبتابعة كثيفة وتفاعل لفت طيلة اأيام 

�سهر رم�سان الكرمي.
التوا�سل  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ع  ل��ل��ع��ام  تنظيمها  ع��ل��ى  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  وح��ر���س��ت 
التوا�سل الر�سمية  التفاعلية، عرب و�سائل  املن�سة الرم�سانية  وجاءت تلك 
للبلدية، واملت�سمنًة للعديد من املبادرات والفعاليات والربامج التي ركزت 
الثقافية  والن�سائح  وال�سحية  والرتاثية  والوطنية  العامة  املعلومات  على 

وامل�سابقات طيلة اأيام ال�سهر الف�سيل.
را�سد  مبارك  �سعادة  كرم  الرم�ساين،  املجل�س  من�سة  اختتام  هام�س  وعلى 
ملوظفي  الداخلية  امل�سابقة  يف  الفائزين  احلمرية،  بلدية  مدير  ال�سام�سي 
البلدية،  يف  الداخلية  التقنية  و�سائل  ع��رب  اأقيمت  التي  احلمرية،  بلدية 
موظفني  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  والتناف�س  التفاعل  تعزيز  اإىل  امل�سابقة  وه��دف��ت 
قد  امل�سابقة  اأ�سئلة  اأن  اإىل  لفتاً  والأق�����س��ام،  الإدارات  خمتلف  من  البلدية 
الثقافة  ميادين  من  وغريها  واجلغرافية  والدينية  الوطنية  بني  تنوعت 
املوظفني  نفو�س  والبهجة يف  ال�سرور  اإدخ��ال  بهدف  وذل��ك  والعلم،  والأدب 

واإثراء املعلومات العامة والثقافية لديهم و�سقل مواهبهم وت�سجيعهم على 
التفاعل وتقدمي كافة املعلومات والربامج وامل�سابقات التي حتفز الإيجابية 

لديهم. 
وبهذه املنا�سبة اأ�سار �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية اإىل 
اأهمية طرح وموا�سلة بلدية احلمرية لتنظيمها هذه املن�سة نظرا لدورها 
اأع��وام، كحدث  �سبعة  ا�ستمراريتها على مدار  فيه من�سة تفاعلية تكمن يف 

�سنوي جمتمعي هام.
واأفاد باأن هذه املن�سة اأتاحت اإدراج الربامج واملبادرات التي تلبي اهتمامات 
وموظفي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ومتابعي  املنطقة  اأه��ايل  وتطلعات 

البلدية.
واأو�سح ال�سام�سي باأن جناح  التفاعل واملتابعة لربامج وفعاليات وم�سابقات 
من�سة املجل�س الرم�ساين انعك�س من خالل ارتفاع ن�سبة اإىل عدد املتابعني 
ب�سورة يومية للباقات املنوعة التي ت�سمنتها املن�سة والتي �سملت جمموعة 
والرتاثية  والوطنية  الثقافية  واملعلومات  وامل�سابقات  املبادرات  من  وا�سعة 
وال�����س��ح��ي��ة، واأ����س���اد يف ه���ذا ال�����س��دد ب��ح��ر���س ف��ري��ق ع��م��ل ال��ق��ائ��م��ني على 
املن�سة ومتابعتهم اليومية لإطالق كل ما هو جديد والتنويع يف املبادرات 

والفعاليات طيلة فرتة اإقامة املن�سة التفاعلية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ان�سجاماً مع روؤيتها املتمثلة بتحقيق 
الريادة يف بناء جيل واعد من الفتيات 
وال�سابات؛ نّظمت مفو�سية مر�سدات 
ال�سارقة خالل �سهر رم�سان املبارك 
ع�����دداً م���ن ور�����س ال��ع��م��ل وامل���ب���ادرات 
الطابع  ذات  والأن�����س��ط��ة  الإب��داع��ي��ة 
الإن�ساين، وامل�سابقات التي ا�ستهدفت 
اإبراز مهارات منت�سباتها وحتفيزهّن 
على خدمة املجتمع، وت�سجيعهّن على 
ون�سر  املحتاجني  دع��م  ال���س��رتاك يف 
يف  اخلريية  لالأعمال  امل��ب��ادرة  ثقافة 

اأو�ساطهّن.
ال�����س��ام�����س��ي، مديرة  ���س��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
م���ف���و����س���ي���ة م����ر�����س����دات ال�������س���ارق���ة: 
با�ستمرار  امل��ف��و���س��ّي��ة  يف  "نحر�س 
للفتيات  منا�سبة  من�سة  توفري  على 
اإىل  اإمكاناتهن  تطوير  من  متكنهّن 
ك����ّل مو�سم  اأق�������س���ى احل�������دود. وم����ع 
اأن�سطتنا  ن��ك��ّث��ف  م���ب���ارك  رم�����س��اين 
منت�سبات  ل��ت��ح��ف��ي��ز  وم����ب����ادرات����ن����ا 
�سهر  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  على  املفو�سّية 
وخدمة  مهاراتهن  تنمية  يف  العطاء 
جم��ت��م��ع��ه��ن، وي��ن�����س��ّب ت��رك��ي��زن��ا يف 
رم�������س���ان ع��ل��ى امل�����ب�����ادرات وال���ور����س 

اإلهام  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
لديهّن  ال�����س��ع��ور  وت��ع��زي��ز  املنت�سبات 
التطوعية  بالأعمال  القيام  باأهمية 
اأ���س��ا���س��ي��ات احلركة  ت��ع��د م���ن  ال���ت���ي 
بدورها  تتما�سى  وال��ت��ي  الإر���س��ادي��ة، 
والتقاليد  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق��ي��م  م���ع 

الرا�سخة يف دولة الإمارات".

حملة �ملري �لرم�ضاين
نّظمتها  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات  و���س��م��ل��ت 

ال�سهر  هذا  يف  ال�سارقة"  "مر�سدات 
ال���ف�������س���ي���ل؛ اإط����������الق ح���م���ل���ة امل����ري 
تندرج  وال��ت��ي  ال�سنوية،  الرم�ساين 
�سمن حمالت "بادر لت�سعد" التابعة 
للمفو�سّية، �ساهمت خاللها املنت�سبات 
الحتياجات  م����ن  ك���م���ي���ة  ج���م���ع  يف 
امل��ت��ع��ف��ف��ة، ليتم  ل���الأ����س���ر  ال���غ���ذائ���ي���ة 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ���س��ك��ل ���س��الل غذائية 
مل�ستحقيها يف 42 �سندوقاً، بالتعاون 

مع جمعية ال�سارقة اخلريية.

امل��ف��و���س��ي��ة م���ن حملة  وا���س��ت��ه��دف��ت 
الع�سوات  ت��دري��ب  ال��رم�����س��اين  امل��ري 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  �سمن  امل��ن��ت�����س��ب��ات، 
بني 7 و 25 عاماً على ثقافة العطاء 
وزيادة  الآخ��ري��ن،  م�ساعدة  واأه��م��ي��ة 
وع���ي امل���ر����س���دات ح���ول ق��ي��م��ة العمل 
ف���ر����س تطوع  ال���ت���ط���وع���ي، وت���وف���ري 
الفعال  دوره����ّن  لإب����راز  للمنت�سبات 
ال�سهر  اأج��واء  مع  تزامناً  املجتمع  يف 

الكرمي.

�مل�ضاهمة يف حملة "من �أنا"
التي  اأنا"  "من  ح���م���ل���ة  و����س���م���ن 
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
امل��ب��ارك بهدف  خ��الل �سهر رم�����س��ان 
دع���م امل��ح��ت��اج��ني ع��رب ال��و���س��ول اإىل 
خالل  م��ن  الأ���س��ا���س��ي��ة،  احتياجاتهم 
ت��ق��دمي م��ن��ح درا���س��ي��ة ودف���ع تكاليف 
عمليات جراحية لإنقاذ حياة املر�سى 
التدخل  ح���الت���ه���م  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ذي���ن 
ية "مر�سدات  العاجل؛ �ساهمت مفو�سّ
ال�سارقة" بور�سة عمل حملت عنوان 
املر�سدة  قدمتها  املميزة"،  "هويتي 
املتقدمة علياء را�سد دعيف�س، �سّممت 
فوا�سل  امل��ف��و���س��ي��ة  ف��ت��ي��ات  خ��الل��ه��ا 
للقراآن الكرمي، ليعود ريع بيع املنتج 
ل�سالح حملة "من اأنا"، وقد �ساركت 
يف الور�سة 17 منت�سبة من املر�سدات 
املتقدمات اللواتي تدربن على كيفية 
ت�����س��م��ي��م ف���ا����س���ل ك���ت���اب م����ن خالل 
واكت�ساف  اجل��راف��ي��ك��ي،  ال��ت�����س��م��ي��م 
الإبداعي اخلا�س  الب�سري  الأ�سلوب 

بكل مر�سدة متقدمة.

برنامج �ضفري�ت �لعطاء
ب���داي���ة �سهر  امل��ف��و���س��ّي��ة يف  وع���ق���دت 
العطاء،  �سفريات  برنامج  رم�����س��ان، 

املر�سدات  م���ن   10 ت���اأه���ي���ل  ب���ه���دف 
املتقدمات لتمكينهّن من اإبراز اأهمية 
املجتمع،  تنمية  يف  امل��ر���س��دات  ح��رك��ة 
ن�ساطات  تنظيم  الفاعل يف  والإ�سهام 
جم��ت��م��ع��ي��ة يف ع�����دد م����ن امل����ج����الت، 
وتعزيز  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ئ��ات  لإ����س���ع���اد 
التوا�سل بني الأجيال وتوفري فر�س 
املجتمع  خل��دم��ة  للفتيات،  تطوعية 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح�����ّس  وتنمية 

لديهّن.
من�سة  على  الر�سمي  ح�سابها  وعلى 
"ان�ستجرام"؛  الجتماعي  التوا�سل 
"مر�سدات ال�سارقة" م�سابقة  نظمت 
وذل��ك كل يوم  – جيم،  بعنوان �سني 
اأح����د خ����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان، بحيث 
على  يح�سل  واح��د  فائز  اختيار  يتّم 
اأ�سئلة  ج��ائ��زة خ��ا���س��ة، وق���د ت��ن��اول��ت 
امل�سابقة تقاليد احلركات الإر�سادية، 
واحلمالت  اخلريية،  امل�ساريع  واأب��رز 
املفو�سية،  نفذتها  ال��ت��ي  التطوعية 
املاأكولت  اإىل جانب ت�سوير و�سفات 

الرم�سانية وو�سفات العيد.

�أطباق حلوى رم�ضان
اختيار  ال��ط��ب��خ مت  ب��رن��ام��ج  و���س��م��ن 
الربنامج،  اجتزن  الالتي  املر�سدات 

م��ن خ���الل ت�����س��وي��ر م��ق��اط��ع فيديو 
اختياراتهن  م����ن  ح���ل���وى  لأط����ب����اق 
كمخرجات لربنامج الطبخ، وعر�ست 
املقاطع امل�سورة على ح�ساب املفو�سية 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م��ن�����س��ة  يف 

رم�سان  �سهر  خ��الل  "ان�ستجرام"، 
املفو�سية  ملنت�سبات  ت�سجيعا  املبارك، 
اأهاليهن يف  على دوره��ن يف م�ساعدة 
يف  احللويات  و�سناعة  املنزل  اأع��م��ال 

ال�سهر الف�سيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  م��ع  بال�سراكة  ميل"  ديلي  "ذا  اأعلنت 
وموؤ�س�سة  الإم��ارات��ي��ة  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  وب��دع��م  "اأدنوك" 
الإم��ارات للتعليم املدر�سي، عن تنظيم "ذا ديلي ميل الإمارات" احتفال 
يوم  لتاأ�سي�س احلملة عاملياً  العا�سرة  ال�سنوية  جماين مبنا�سبة الذكرى 

اخلمي�س املا�سي املوافق 28 اأبريل 2022.  
و�سكل الحتفال الذي ت�سمن م�سرية جمتمعية كبرية، جزًءا من الأحداث 
العامل.  اأنحاء  واملدار�س حول  املجتمعات  اليوم يف  م��دار  على  تقام  التي 
وقد اأقيم احتفال "ذا ديلي ميل" يف اأكر من 80 دولة مبا يف ذلك دولة 
الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة 

وفرن�سا واأملانيا واإ�سبانيا واأ�سرتاليا وجنوب اأفريقيا وكندا. 
ح�سر احلفل الذي اأقيم اأم�س يف نادي اأبوظبي للكريكيت عدد من كبار 

ال�سخ�سيات واأكر من 250 �سخ�س، وقد مت توفري الطعام واملاء لوجبة 
الإفطار قبل بدء الحتفال يف متام ال�ساعة7:30  م�ساًء. 

املوارد  م��دي��ر  ال��ن��ا���س��ري،  �سلطان  �سيف  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
دعم  "يعك�س  "اأدنوك":  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �سركة  يف  الب�سرية 
اأدنوك ل� "ذا ديلي ميل" التزامنا نحو ال�ستثمار يف املجتمعات والأفراد 
فاإّن  وبالتاأكيد  ورفاهيتها.  احل��ي��اة  نوعية  وحت�سني  الإم�����ارات،  ب��دول��ة 
ال�سباب  حياة  منط  على  اإيجابياً  تاأثرياً  �سترتك  املتميزة  الفعالية  هذه 
حياة  اأ�سلوب  اتّباع  على  العمرية  الفئات  كافة  من  الأط��ف��ال  و�ست�ساعد 

مفعم باحليوية والن�ساط يجعلهم اأكر لياقة و�سحة و�سعادة".
وتعد "ذا ديلي ميل" مبادرة عاملية اأ�س�سها اإيلني ويلي اإم بي اإي يف اململكة 
املتحدة. وي�سارك فيها يومياً اأكر من 3.1 مليون طفل حول العامل يف 
اأكر من 14،000 مدر�سة للقيام بامل�سي اأو الهرولة اأو اجلري لأكر 
من 15 دقيقة خالل الوقت الذي يختاره معلميهم. وي�سارك يف احلركة 

بدولة الإمارات اأكر من 49،000 طالب يف 129 مدر�سة بانتظام.  
ديلي ميل" قد  "ذا  اأن�سطة  ب���اأّن  الإم����ارات  دول��ة  ال��درا���س��ات يف  وك�سفت 
الأ�سابيع  %17.6 خالل  الطالب مبتو�سط  لياقة  اأ�سهمت يف حت�سني 
الثمانية الأوىل، كما اأّنها تعّزز ال�سحة والعافية الإجمالية والقدرة على 

الرتكيز يف الف�سول الدرا�سية. 
بالإنابة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي،  لبنى  �سعادة  قالت  جانبها  وم��ن 
للتعليم  الإم���ارات  موؤ�س�سة  – يف  – اأبوظبي  املدر�سية  العمليات  لقطاع 
اأولوية كبرية للعناية ب�سحة الأطفال اإىل جانب  "نحن ن�سع  املدر�سي، 
حت�سني جودة التعليم يف دولة الإمارات. وت�ساعد الربامج مثل "ذا ديلي 
واإنتاجية يف  اإيجابية  اأكر  اأكادميية  ميل" الطالب على خو�س جتارب 

مدار�سنا، ويعترب ذلك بالغ اأهمية لتميز نظامنا التعليمي".
ديلي ميل"  "ذا  لتجربة  العائلة  اف��راد  الفر�سة جلميع  واأت��اح الحتفال 
امل�سمار  دقيقة حول   15 اأو اجلري" ملدة  "الهرولة  اأو  امل�سي  معاً، عرب 

الدائري وفق ال�سرعة التي يف�سلها امل�ساركون. وح�سل جميع امل�ساركني 
على وجبة اإفطار جمانية قبل البدء يف امل�سي، كما ح�سل الأطفال اأي�ساً 

على قمي�س "ذا ديلي ميل" جماين.
وبالإ�سافة اإىل وجبة الإفطار وامل�سي، ا�ستمتعت العائالت بلعبة القالع 
املطاطية واجلوائز الفورية والأن�سطة الأخرى، والتي التزمت جميعها 
كوفيد- من  والوقاية  ال�سالمة  على  للحفاظ  احلكومية  ب��الإر���س��ادات 
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اأبوظبي  اأقيمت هذه الفعالية وجميع الأن�سطة الريا�سية يف نادي  وقد 
�سركائه جمموعة من  العديد من  بالتعاون مع  يقدم  الذي  للكريكيت، 
الريا�سات مثل كرة القدم، واجلمباز وكرة ال�سبكة وتن�س البادل والألعاب 
اأبوظبي لال�ستمتاع  �سكان  الأخ��رى جلميع  الريا�سات  وعدد من  املائية 
ال��ف��رتة املا�سية لي�سبح  ك��ب��رياً خ��الل  ت��ط��وراً  ال��ن��ادي  ب��ه��ا. ول��ق��د �سهد 

الوجهة الريا�سية املجتمعية الرائدة يف اأبوظبي. 

متا�ضيًا مع روؤيتها لبناء جيل و�عد من �ل�ضابات

»مر�سد�ت �ل�سارقة« تعّزز قيم �لعطاء و�لإبد�ع لدى منت�سباتها بعدد من �لور�س و�ملبادر�ت

•• دبي -وام:

ل�ستقبال  جاهزيتها  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأك���دت 
على  ال���دوري���ات  ون�����س��ر  تكثيف  ع��رب  ال�سعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
الطرق الداخلية واخلارجية لالإمارة ويف الأ�سواق واملناطق 

التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.
العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  وتقدم 
والتربيكات  التهاين  باأ�سدق  املنا�سبة  بهذه  دب��ي  ل�سرطة 
اآل نهيان رئي�س  اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  را�سد 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأع�ساء املجل�س  اأ�سحاب ال�سمو  للقوات امل�سلحة، واإخوانهم 
الأعلى حكام الإمارات، واأولياء العهود، واإىل كافة املواطنني 

واملقيمني يف دولة الإمارات.
ودعا معاليه كافة اأفراد اجلمهور اإىل اللتزام بنهج القيادة 
التواجد  خ��الل  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  بتطبيق  الر�سيدة 

يف الأماكن ال�سياحية وال�سواطئ واملراكز التجارية، واتباع 
حفاظا  ال�سلة،  ذات  والتعليمات  العامة  ال�سالمة  اإر�سادات 
على  ال�سيطرة  يف  ال��دول��ة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  ع��ل��ى 

اجلائحة.
وثمن جهود �سباط �سرطة دبي وكافة موظفيها يف ال�سهر 
اإج���ازة عيد  على راح��ة املواطنني واملقيمني وال���زوار خ��الل 
الإمارة  مناطق  تاأمني  على  منهم  حر�سا  ال�سعيد،  الفطر 
بال�سعادة  النا�س  لينعم  الأماكن  وكافة  والطرق  والأ���س��واق 
والأمان، وا�ستجابتهم ال�سريعة لكافة البالغات على مدار 

الإجازات  يف  حتى  ملل  اأو  كلل  دون  والعمل  �ساعة،   24
الطريق  م�ستخدمي  وحث  والوطنية.  الدينية  واملنا�سبات 
احلوادث  لتجنب  القيادة  اأثناء  واحل��ذر  اأخ��ذ احليطة  على 
املرورية وارتكاب بع�س املخالفات اخلطرة كال�سرعة الزائدة 
كما  الطريق،  كتف  من  والتجاوز  وتهور  بطي�س  والقيادة 
العامة،  اأبنائهم يف الأماكن  اإىل مراقبة  الأم��ور  اأولياء  دعا 
ركوب  وع��دم  الده�س،  ح��وادث  لتجنب  للطرقات  والنتباه 
الدراجات يف ال�سوارع العامة، متمنيا للجميع ق�ساء اإجازة 

�سعيدة مبنا�سبة عيد الفطر.

10 مر�ضد�ت عرب برنامج »�ضفري�ت �لعطاء« لتمكينهّن من �إبر�ز حركة �ملر�ضد�ت يف �لتنمية   • تاأهيل 
تقاليد �حلركات �لإر�ضادية وم�ضاريع �ملفو�ضّية تناولت  �ن�ضتقر�م  على  – جيم«  »�ضني  م�ضابقة  • تنظيم 

�سرطة دبي توؤكد جاهزيتها ل�ستقبال عيد �لفطر

بالتعاون مع �أدنوك 

»ذ� ديلي ميل« حتتفل بالذكرى �ل�سنوية �لعا�سرة لتاأ�سي�سها على م�ستوى �لعامل
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•• طهران-اأ ف ب

رف�س رئي�س جمل�س ال�سورى الإيراين حممد باقر قاليباف النتقادات 
ع اأفراد من عائلته يف اخلارج بينما تعي�س  املوّجهة اإليه على خلفية تب�سّ

بالدهم ظروًفا اقت�سادية �سعبة.
مواقع  على  انتقادات  اأ�سبوعني، حمط  نحو  منذ  نف�سه  قاليباف  وجد 
التوا�سل الجتماعي اإثر تداول �سور تظهر عودة زوجته وابنته احلاِمل 
و�سهره من زيارة اىل تركيا، وهم يحملون معهم كمية كبرية من لوازم 
الأطفال. وزاد من انت�سار هذه امل�ساألة اأن قاليباف نف�سه كان قد انتقد 

خالل حملته لالنتخابات الرئا�سية الإيرانية 2017، امل�سوؤولني الذين 
ع عو�سا عن دعم املنتجات املحلية،  لون الذهاب اىل اخلارج للتب�سّ يف�سّ

بح�سب �سريط م�سّور تداوله م�ستخدمو مواقع التوا�سل.
تعود  ومعي�سية حادة  اقت�سادية  اأزمة  الإيرانية من  تعاين اجلمهورية 
ب�سكل اأ�سا�سي اىل العقوبات التي اأعادت الوليات املتحدة فر�سها عليها 
التفاق  من  اأح��ادي��ا  الن�سحاب  وا�سنطن  ق��رار  بعد   ،2018 ع��ام  منذ 

ب�ساأن الربنامج النووي الإيراين املربم يف 2015.
باأ�سكال خمتلفة منها ت�سّخم تناهز  الأزمة على اليرانيني  وانعك�ست 

ن�سبته نحو 40 باملئة وفق الح�ساءات الر�سمية.

للمرة  للم�ساألة  قاليباف  تطرق  ال��ي��وم،  برملانية  جل�سة  هام�س  وعلى 
الأوىل.

واعترب اأن منتقديه "ن�سجوا روايات عن التب�سع، واأن )العائلة( ابتاعت 
كميات كبرية من اللوازم لدرجة اأن ذلك ت�سبب باإ�سكال يف املطار، لكن 

كل ذلك كذب"، وفق ما نقلت عنه وكالة "اإي�سنا".
واأ�ساف "قالوا يف مّرة اإن الرحلة كانت بغر�س التب�سع، ثم قالوا اإنها 
ليظهر  م�ستند  بتزوير  ق��ام��وا  وحتى  ت��رك��ي��ا(،  )يف  عقار  ل�سراء  كانت 
ذلك". وو�سع النتقادات يف �سياق �سيا�سي بقوله "الربملان اأجنز اأمورا 
عظيمة خالل هذين العامني وهم يحاولون" النتقا�س من "العنوان 

الثوري لهذا املجل�س".
ي�سغل قاليباف من�سبه منذ مطلع 2020 بعيد النتخابات الت�سريعية 
املحافظ  ال�سيا�سي  وينت�سب  للمحافظني.  وا���س��ع  ب��ف��وز  انتهت  ال��ت��ي 
ال�سرطة  ق��ي��ادة  منها  ع��دة  منا�سب  �سغل  ل��ه  و�سبق  ال��ث��وري،  للحر�س 

الإيرانية ورئا�سة بلدية طهران.
وو�سف جنله اإليا�س بعيد ال�سجة ب�ساأن ما قام به اأقرباوؤه، الزيارة اإىل 

تركيا باأنها "خطاأ ل يغتفر".
كانت  اخلطوة  اأن  ال�سهر  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  ان�ستاغرام  عرب  واأ���س��اف 

القت�سادية". الظروف  هذه  يف  بالتاأكيد  "خطاأ 

رئي�س �لربملان �لإير�ين يرف�س �نتقاد�ت بعد رحلة لعائلته للخارج 

باعتباره قارب �لنجاة �لأخري

�حتاد �ل�سغل يدعو �سعّيد �إىل �لإطالق �لفوري للحو�ر �لوطني

•• الفجر -تون�س

   جدد نور الدين الطبوبي، الأمني العام لالحتاد العام التون�سي 
 25 ق��رارات  البداية  منذ  �ساند  قد  الحت��اد  اأن  تاأكيده  لل�سغل، 
يوليو على اأمل اأن يكون هذا امل�سار فر�سة اأخرية لتون�س و�سعبها 

للخروج من حالة تردي الو�ساع. 
اأم�س  ال�سغل  عيد  مبنا�سبة  األقاها  كلمة  يف  الطبوبي،  و�سدد     
الرئي�س قي�س  باإ�سراف  الأح��د على �سرورة تنظيم حوار وطني 
�سيا�سيا  فيها  نتخبط  ال��ت��ي  الزم���ة  مظاهر  ك��ل  يعالج  �سعيد، 

واقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
ال�ستثنائية  باإنهاء احلالة  دع��ا لالإ�سراع  اأن الحت��اد  واأ���س��اف     
انتخابي  ول��ق��ان��ون  �سيا�سي  ل��ن��ظ��ام  ت�����س��ارك��ي��ة  �سيا�سة  وت��وخ��ي 
مع  اخل���ارج،  م��ن  علينا  م�سقطني  وغ��ري  و�سعنا  م��ع  متالئمني 

والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��ق��وق  ب�سمان  ال��ك��ام��ل  الل��ت��زام 
ال�سلطات  ف�سل  مب��ب��داأ  والت�سبث  وال��ف��ردي��ة  العامة  واحل��ري��ات 
موؤ�س�سات  وحتييد  الق�ساء  ا�ستقاللية  واح��رتام  بينها  والتوازن 

الدولة والناأي بها عن التجاذبات ال�سيا�سية.
اأك��د على �سرورة م�ساركة كل الح��زاب الوطنية امللتزمة     كما 
مبدنية الدولة و�سيادتها ورف�س العودة اىل ما قبل 25 يوليو، 
يف احل����وار ال��وط��ن��ي، وان ت��ك��ون ه��ن��اك م�����س��ارك��ة ف��اع��ل��ة للقوى 
وان  وا�سعا،  احل���وار  يكون  حتى  الوطنية  واملدنية  الجتماعية 
يتناول كل عنا�سر الزمة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 

والبيئية وغريها.
   ولفت اإىل اأن املن�سات اللكرتونية يجب ان تكون فقط عامال 
م�ساعدا على اثراء احلوار ل قاعدة له، قائال "نريد حوار �سادقا 

عميقا دون قرارات م�سبقة ل غلبة فيه �سوى لتون�س و�سعبها".

   ودعا اأمني عام احتاد ال�سغل الرئي�س قي�س �سعيد اإىل جت�سيم 
ما عرّب عنه من ا�ستعداد لالإ�سراف على احلوار الوطني، وذلك 
بال�سروع الفوري يف اإطالقه قبل فوات الأوان، بعد التوافق على 
اأه��داف��ه واأط��راف��ه وحم���اوره واأ���س��ك��ال اإجن���ازه واأج��ن��دات نقا�سه، 

باعتباره قارب النجاة الأخري، وفق تعبريه.
   و�سدد نور الدين الطبوبي، عن رف�سهم بقوة الدعوات املغامرة 
لتفتيت الدولة وخلق كيانات موازية، قال اإنها �ستدفع البالد اإىل 

املجهول. 
والتفّرد  ال�سلطات  جتميع  رف�سهم  ال��وق��ت،  نف�س  يف  اأّك���د  كما   
"انه  واأردف  والت�سريعات.  للقوانني  الح��ادي  والتغيري  باحلكم 
من غري امل�سموح اأي�سا ا�ستمرار حالة ال�سبابية والتفّرد ال�سائدة 
حاليا التي لن توؤدي ال للتعتيم عن امل�ساكل احلقيقية" على حد 

تقديره.

�لدولة مبدنّية  �مللتزمة  �لوطنية  �لأحز�ب  مب�ساركة  يكون  �أن  يجب  �لوطني  �حلو�ر  • �لطبوبي: 

نورالدين الطبوبي يدعو حلوار وطني

�ضيطرة مو�ضكو على �ملدينة متكنها من ربط �لأر��ضي يف �جلنوب

�أول عملية �إجالء ملدنيني يف ماريوبول �لأوكر�نية 
•• كييف-اأ ف ب

اأُخرجت جمموعة اأوىل من املدنيني ليل ال�سبت الأحد من 
م�سنع اآزوف�ستال لل�سلب، اآخر جيب للمقاومة الأوكرانية 
يف ماريوبول ب�سرق اأوكرانيا، وهي املنطقة التي يركز فيها 

اجلي�س الرو�سي معظم قوته.
م��ن حت��ت الأر����س م��ن هذا  ومي��ث��ل خ���روج ع�سرين مدنياً 
املجمع ال�سناعي ال�سخم خطوة اأوىل من نوعها، اإذ ف�سلت 
ال�ساحلية  املدينة  ه��ذه  ال�سابقة يف  الإج��الء  كل حم��اولت 
�سبه  ب�سكل  وال��ت��ي دم��رت  ال��ب��الد  �سرق  ال��واق��ع��ة يف جنوب 

كامل بعد اأ�سابيع من احل�سار.
اآزوف  ق��ائ��د كتيبة  ن��ائ��ب  ب���الم���ار،  ���س��ف��ي��ات��و���س��الف  وق����ال 
"ع�سرين  اإن  ال�سناعية،  املنطقة  ه��ذه  حماية  توؤمن  التي 
وناأمل  منا�سب،  مكان  اإىل  ُنقلوا  واأط��ف��ال  ن�ساء  هم  مدنيا 
اإىل زابوريجيا الواقعة يف الأرا�سي اخلا�سعة  اإجالئهم  يف 

ل�سيطرة اأوكرانيا".
اأن  اأف��ادت  للنباء  الرو�سية  تا�س  وكالة  كانت  �ساعات،  وقبل 
اآزوف�ستال  جممع  غ��ادروا  اأطفال  �ستة  بينهم  مدنيا   25
ال�سناعي حيث تقول كييف اإن مئات من املقاتلني واملدنيني 
اإىل  تعود  اأنفاق  �سبكة  يف  يحتمون  يزالون  ل  الأوكرانيني 

احلقبة ال�سوفياتية.
واأ�سار بالمار اإىل اأن "كتيبة اآزوف توا�سل اإزالة الأنقا�س 
لإخراج املدنيني. ناأمل باأن ي�ستمر هذا الإجراء حتى نتمكن 

من اإجالء جميع املدنيني".
اإىل  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س  وت��ط��رق 
هذا املو�سوع يف كلمة له عرب الفيديو م�ساء ال�سبت، قائال 
الإجالء من  تنفيذ مهمة  ل�سمان  ق�سارى جهدنا  "نبذل 

ماريوبول".
ُتظهر �سور حديثة ل�سركة "ماك�سار تكنولوجيز" التقطت 
دم��ارا يف كل  ني�سان/اأبريل،   29 بالأقمار ال�سطناعية يف 

مباين جممع م�سانع ال�سلب يف اآزوف�ستال تقريبا.
انطونيو غوتريي�س  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  واأك���د 
تبذل  الدولية  املنظمة  اأن  اخلمي�س  كييف  زي��ارت��ه  خ��الل 
مدينة  يف  املحا�سرين  املدنيني  لإج��الء  و�سعها"  يف  "ما 

ماريوبول يف جنوب �سرق اأوكرانيا والتي كان عدد �سكانها 
نهاية  الرو�سي  ال��غ��زو  ب��دء  قبل  ن�سمة  مليون  ن�سف  يبلغ 

�سباط/فرباير.
ملو�سكو بربط  املدينة  الكاملة على هذه  ال�سيطرة  و�ستتيح 
جزيرة  �سبه  �سيما  ل  اجل��ن��وب،  يف  حتتلها  التي  الأرا���س��ي 
دونيت�سك  بجمهوريتي   ،2014 يف  �سمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم 

ولوغان�سك النف�ساليتني املواليتني لها يف ال�سرق.
الرو�سي  اجل��ي�����س  ي�سعى  حت��دي��دا،  الأوك�����راين  ال�����س��رق  يف 
املتفوق عديدا على خ�سمه الأوكراين وامل�سلح ب�سكل اأف�سل، 
اإىل حما�سرة القوات الأوكرانية من ال�سمال واجلنوب، من 

اأجل اإحكام �سيطرته على دونبا�س.
الع�سكرية  "العملية  الثانية" من  ب�"املرحلة  الأمر  ويتعلق 
اأطلقها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني  اخلا�سة" التي 
الرو�سية من  القوات  ان�سحاب  بعد  �سباط/فرباير   24 يف 
بال�سيطرة  ف�سلها  بعد  كييف  اأوكرانيا ومن منطقة  �سمال 

عليها.
وق��ال��ت اإي��ري��ن��ا ري��ب��اك��وف��ا امل�����س��وؤول��ة الع��الم��ي��ة يف اللواء 
كان  كما  لي�س  "الأمر  اإن  الأوكرانية  للقوات  التابع   93
2014، ل توجد جبهة حم��ددة على ط��ول حمور"،  ع��ام 
مع  كييف  فيها  تواجهت  التي  احل��رب  اإىل  منها  اإ���س��ارة  يف 
ثماين  منذ  املنطقة  ه��ذه  يف  لرو�سيا  م��وال��ني  انف�ساليني 

�سنوات ومل تتوقف ب�سكل نهائي.
ت�����س��ّور رقعة  ي��ج��ب  ل��ن��ا:  ل��ه��م وق���ري���ة  "قرية  واأ����س���اف���ت 
اأن ُنبعد  "لي�س مبقدورنا الآن  اأنه  �سطرجن"، م�سددة على 

العدّو".
وحذر زيلين�سكي ال�سبت من اأن الرو�س "�سّكلوا تعزيزات يف 

منطقة خاركيف، حماولني زيادة ال�سغط يف دونبا�س".
"اأر�سلوا  الرو�س  اأن  من  ال�سبت  زيلين�سكي  الرئي�س  وح��ذر 
اإىل منطقة خاركيف حماولني تكثيف ال�سغوط  تعزيزات 

على دونبا�س".
توازيا، قال م�سوؤول ع�سكري اأوكراين كبري م�ساء ال�سبت اإنه 
اأبلغ رئي�س اأركان اجلي�س الأمريكي مارك ميلي "بالو�سع 
اإيزيوم  منطقتي  يف  ا  خ�سو�سً ب��الدن��ا،  ���س��رق  يف  ال�سعب 
و�سييفريودونيت�سك، حيث ركز العدو معظم جهوده وقواته 

الأكر ا�ستعداًدا للقتال"، يف اإ�سارة اإىل املدينتني الواقعتني 
ت��ق��ري��ًب��ا يف حم���ور خ��ارك��ي��ف ول��وغ��ان�����س��ك. وق���ال اجلرال 
باأركان  اخلا�سة  في�سبوك  �سفحة  على  زالوجني  فالريي 
اجلي�س الأوكراين "رغم الو�سع املعقد، فاإننا نوؤّمن الدفاع 

ونحافظ على خطوط املواجهة واملواقع التي نّتخذها".
ثاين  خاركيف،  �سرق  �سمال  يف  الواقعة  املناطق  وتتعر�س 
مدن البالد التي كان عدد �سكانها نحو 1،5 مليون ن�سمة 
قبل احلرب، لق�سف ب�سواريخ رو�سية يوميا، ما يت�سبب يف 

مقتل مدنيني.
ا�ستعادت  فقد  الأح��ي��ان.  بع�س  يف  يتغري  الو�سع  اأن  غ��ري 
التي ت�سم  بلدة رو�سكا لوزوفا  الأوكرانية اجلمعة  القوات 
ال�سكان وتقع على م�سافة حواىل ع�سرين كيلومرتا  اآلف 
القوات  �سيطرة  حت��ت  ك��ان��ت  بعدما  خ��ارك��ي��ف،  مدينة  م��ن 

الرو�سية ل�سهرين.
وقال رجل من �سكان البلدة يبلغ 40 عاما لوكالة فران�س 
بر�س وقد بدت عيناه حمراوين من �سدة التعب "بقينا يف 
مما  ن��اأك��ل  وكنا  �سهرين  مل��دة  طعام  ب��ال  ال�سفلية  الطوابق 
واملدن  ال�سهول  و���س��ط  ويف  الت�سلح،  �سعيد  على  لدينا". 
"الهة  باملدفعية،  اأ�سا�سي  ب�سكل  املواجهة  تتّم  ال�سناعية، 

احلرب" وفق تعبري �ستالني.
لكن ميزان القوى ما زال ي�سّب يف م�سلحة الرو�س حتى 
اإيرينا  العتاد" وف��ق  م��رات على �سعيد  "اأعلى بخم�س  اأن��ه 

ترييهوفيت�س، ال�سرجنت يف اللواء الأوكراين 123.
ل��ذل��ك ف����اإن ال��دع��م ال��غ��رب��ي ق��د ي��غ��ري ق��واع��د ال��ل��ع��ب��ة مع 
الوليات املتحدة يف املقدمة، مع طلب الرئي�س جو بايدن 
تبلغ  ح��زم��ة  على  امل��واف��ق��ة  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  الكونغر�س  م��ن 
الع�سكرية  امل�ساعدات  من  املزيد  لتقدمي  دولر  مليار   33

لكييف.
رئي�س  وكتب  امل�ساعدة  تقدمي  بريطانيا  عر�ست  ك��ذل��ك، 
"لقد  ال�سبت  م�ساء  تويرت  على  جون�سون  بوري�س  ال��وزراء 
لتو�سيح  زيلين�سكي  )ف��ول��ودمي��ري(  الرئي�س  م��ع  حت��دث��ت 
كيف �ست�ستمر اململكة املتحدة يف تقدمي م�ساعدات ع�سكرية 
اإليها  يحتاجون  التي  امل��ع��دات  الأوك��ران��ي��ني  ملنح  واإن�سانية 
من اأجل الدفاع عن اأنف�سهم. اأنا م�سمم اأكر من اأي وقت 

م�سى على تقوية اأوكرانيا وجعل بوتني يخ�سر".
وقبيل ذلك، قال اإميانويل ماكرون لنظريه الأوك��راين يف 
املعدات  م��ن  �سحناتها  �ستعزز  فرن�سا  اإن  هاتفية  حم��ادث��ة 
الع�سكرية اإىل اأوكرانيا من اأجل "ا�ستعادة �سيادتها ووحدة 

اأرا�سيها".
اخلرباء  مهمة  "متديد  اأي�����س��ا  الفرن�سي  الرئي�س  واأك���د 
الفرن�سيني امل�ساهمني يف جمع الأدلة ملحاربة الفالت من 
باجلرائم  املتعلق  ال���دويل  الق�ساء  عمل  وت�سهيل  العقاب 

املرتكبة يف اطار العدوان الرو�سي".
العثور على  كييف  �سرطة منطقة  اإع��الن  بعد  ذلك  وياأتي 
ثالث جثث يف حفرة يف بلدة مريوت�سكي قرب بوت�سا التي 
اكت�ساف  بعد  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل��رب  لفظائع  رم��زا  اأ�سبحت 

الكثري من جثث املدنيني فيها.
واأو�سح اأندريه نيبيتوف قائد �سرطة كييف يف بيان "تعر�س 

املطاف  نهاية  ويف   ... طويلة  ل��ف��رتة  للتعذيب  ال�سحايا 
اأ�سيب كل منهم بر�سا�سة يف الراأ�س" م�سيفا اأنه مت تكبيل 

اأيديهم وع�سب عيونهم وبع�سهم كممت اأفواههم.
ال�سحافة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  اجل���م���ع���ة،  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وق�����در 
البولندية، عدد اجلثث املكت�سفة يف منطقة بوت�سا ب� 900 
التهمة  وجه  الأوكرانية  العامة  املدعية  مكتب  وكان  جثة. 
بارتكاب جرائم حمتملة يف بوت�سا،  اإىل ع�سرة جنود رو�س 

واأح�سى اأكر من 8000 جرمية حرب يف اأوكرانيا.
ودعا الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س الذي 
حتقيق  م��ع  "التعاون"  اإىل  مو�سكو  اخلمي�س  بوت�سا  زار 
املحكمة اجلنائية الدولية. لكن مو�سكو نفت اأي م�سوؤولية 
الرو�سي  اجلي�س  وذه��ب  "مفربكة".  امل�ساهد  اأن  واعتربت 
اإىل حد ق�سف كييف اأثناء وجود غوتريي�س فيها، ما اأ�سفر 

عن مقتل �سحفي واأثار تنديدا دوليا.

�إنذ�ر �سيا�سي يف �لعر�ق.. مهلة �ل�سدر تقرتب من �لنهاية
•• بغداد-وكاالت

اأطلقت الكتل ال�سيا�سية يف العراق اإنذاًرا مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار 
لقوى  اأعطاها  التي  احلكومة  ت�سكيل  ب�ساأن  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري 
الإطار التن�سيقي، بينما توا�سل بع�س الأطراف حماولتها الأخرية قبل 

النفتاح على �سيناريوهات متعددة.
حتى  مهلة  الإط��ار  ق��وى  ال�سدر،  من����ح  رم�س�����ان،  �س������هر  حل����ول  وم����ع 
قوى  اإح���راج  منها  اأراد  خطوٍة  يف  احلكومة  لت�سكيل  ���س��وال،  من  العا�سر 

الإطار.
ال��ق��ل��ق ع��ل��ى التحركات  اأج����واء  امل��ه��ل��ة، �سيطرت  ت��ل��ك  ان��ت��ه��اء  وم���ع ق���رب 
ت�سري  ال�سيا�سية  الأزم��ة  بدت  بل  تقدم ملمو�س،  دون حتقيق  ال�سيا�سية، 
الإطار  ق��وى  متار�سها  التي  ال�سغوط  ب�سبب  التعقيد  م��ن  م��زي��ٍد  نحو 

التن�سيقي، على خمتلف اأطراف التحالف الثالثي، الذي يقوده ال�سدر.
الركابي )�سمن  وائل  القانون  دولة  ائتالف  يقول ع�سو  ال�ساأن،  يف هذا 
ا، ول ميكن اأن يبقى  الإطار التن�سيقي(، اإن "النفراج ال�سيا�سي وارد جدًّ
العراقي  ال�سعب  ال�سيا�سية، ويبقى  العملية  هذا الن�سداد م�سيطًرا على 
م��ن دون م��وازن��ة وم���ن دون رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة وم���ن دون رئ��ا���س��ة وزراء 
اأ�سيلة، فاحلكومة احلالية هي حكومة ت�سريف اأعمال، ول ميكن القبول 

با�ستمرار هذا الو�سع".
"ال�ساحة  اأن  ل�"�سكاي نيوز عربية"،  الركابي، يف ت�سريح خا�س  واأ�ساف 
التي  الأط����راف  بع�س  فهناك  امل��ت��غ��ريات،  بع�س  ت�سهد  رمب��ا  ال�سيا�سية 
اإىل الأطراف  اأن تتفق مع مبادرة الإط��ار التن�سيقي التي و�سلت  حتاول 

ا اأن تكون هناك عملية انفراج خالل  ال�سيا�سية، وبالتايل من املمكن جدًّ
الفرتة املقبلة".

ولفت اإىل اأن "التفاهمات بني تلك الأطراف لي�س بال�سرورة اأن تكون بعد 
انتهاء مهلة ال�سدر، فهي حتتاج اإىل ما بعد هذه املدة".

ال��ق��وان��ني اإىل الربملان  ت��ق��دمي م�����س��اري��ع  ال�����س��ي��ا���س��ي  وع��ّط��ل الن�����س��داد 
لت�سريعها، ومنها قانون املوازنة العامة، رغم مرور اأكر من �ستة اأ�سهر 

على اإجراء النتخابات.
ورغم اأن قوى الإطار التن�سيقي مل تتمكن من تفكيك التحالف الثالثي 
��ًة رئي�س ال��ربمل��ان حممد  ف��اإن��ه��ا وّج��ه��ت ع��دة ���س��رب��ات لأع�����س��ائ��ه، خ��ا���سّ
وازن��ة يف معقله )حمافظة  �ُسّنية  ق��ي��ادات  فجاأة  وج��د  ال��ذي  احللبو�سي، 
اتهامها  ِم��ن  ���س��ن��وات  بعد  �سيعّية،  بت�سوية  املنفى  م��ن  ع���ادت  الأن���ب���ار(، 

بالإرهاب.
الآن يف  التن�سيقي جنح حتى  الإط��ار  اأن  العراقي  لل�ساأن  وراأى مراقبون 
ال�سعب جتاوزها،  يكون من  قد  ع��دة  عراقيل  احللبو�سي  اأم��ام  ي�سع  اأن 
ومل يُعد يراهن على وقوف حليفه ال�سدر اإىل جانبه، بينما راأى اآخرون 
اأطراف  ت�سبث  م��ن  ت��زي��د  عك�سية،  فعل  ردة  �ستولد  ال�سغوط  تلك  اأن 

التحالف. "الثالثي" بهذا 

مهلة �ل�ضدر
يف هذا اجلانب، يقول املحلل ال�سيا�سي ه�سام اجلبوري، اإن "ال�سدر و�سع 
الإطار بني خيارين اأحالهما ّمر؛ ب�سبب رغبته بت�سكيل احلكومة، وعدم 
ا�ستطاعتهم فعل ذلك، وما عّمق الأزمة بني الطرفني هو جلان الربملان 

املهمة التي اأ�سبحت من ح�سة ال�سدر، بفعل غياب الأطراف الأخرى عن 
جل�سات املجل�س، وهذا ما عقد الأزمة اأكر بني الطرفني، وبالتايل اأ�سبح 

التوافق �سعًبا"، م�سرًيا اإىل "غياب التوافق لغاية الآن".
"لي�ست هناك  اأنه  نيوز عربية"،  ل�"�سكاي  ت�سريح  واأ�ساف اجلبوري، يف 
اأن تكون حالًّ لالن�سداد ال�سيا�سي احلا�سل،  مبادرات حقيقية ترقى اإىل 
وهو ما يعني اأن حكومة ت�سريف الأعمال �ست�ستمر ملدة طويلة، كون اأن 

الطرفني متم�سكان باجتاه الأغلبية التي ل ي�ستطيعان حتقيقها".
الذي  الن�سداد  من  للخروج  م��ب��ادرة  ط��رح  التن�سيقي" قد  "الإطار  ك��ان 
اإمهال  على  فعل  رد  اأول  يف  اأ�سهر،  منذ  ال�سيا�سية  العملية  منه  تعاين 
40 يوًما لت�سكيل حكومٍة من دون م�ساركة تياره  الإط��ار  ال�سدر، قوى 
ال�سيادة،  حتالف  ال�سدرية،  )الكتلة  الثالثي  التحالف  �سمن  املن�سوي 
حكومة  بت�سكيل  يطالب  ك��ان  ال��ذي  الكرد�ستاين(  الدميقراطي  احل��زب 

اأغلبية ل ت�سم "الإطار التن�سيقي".
"العملي������ة  اأن  الرك�������ابي  وائ������ل  القان�����ون  دول��ة  ع�س�������و  ي��رى  هن������ا، 
ت�سكيل  اإّن  اإذ  ائتالفية،  توافقية  حكومة  بت�سكيل  �ستم�سي  ال�سيا�سية 
اأة  حكومة اأغلبية وطنية غري متاح حاليًّا، ف�ساًل عن الظروف غري مهيَّ

لها".
العراق خالل  �سي�سهدها  �سيناريوهات   4 ويتحدث خمت�سون عن وجود 
مقتدى  بقيادة  �سيا�سية  اأغلبية  حكومة  ت�سكيل  ف��اإّم��ا  املقبلة،  ال��ف��رتة 
اأو ت�سكيل حكومة من قبل قوى الإط��ار مقابل  اأو حل الربملان،  ال�سدر، 
وت�سكيل  اجلانبني  بني  التوافق  �سيناريو  ي��ربز  بينما  ال�سدر،  ان�سحاب 

حكومة ائتالفية من بني اخليارات املرجحة.

وزير �لد�خلية �للبناين: جاهزون على 
كل �مل�ستويات لعقد �لنتخابات

•• بريوت-وكاالت

جهوزية  مولوي،  ب�سام  القا�سي  اللبناين  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  اأك��د 
القوى الأمنية على كل امل�ستويات الأمنية واللوج�ستية لالنتخابات النيابية 

املقررة يف 15 مايو -اأيار اجلاري.
اجتماع   خ���الل  ق��ول��ه  م��ول��وي  لالإعالم" ع��ن  ال��وط��ن��ي��ة  "الوكالة  ون��ق��ل��ت 
ملجل�س المن املركزي يف الوزارة: "جنتمع اليوم قبل 15 يوماً من موعد 
النتخابات النيابية لو�سع الرتتيبات واخلطة الأمنية لجناحها"، م�سرياً 

اإىل اأن هناك اإ�سراراً وجهوزية على اإجناح العملية النتخابية.
اخلطة  لتن�سيق  الأمنية  الأج��ه��زة  كل  مع  ثنائية  ل��ق��اءات  عقد  اإىل  ولفت 
ال�ستعداد واجلهوزية قائمان ليوم  اأن  الأمنية، مو�سحاً  الأجهزة  بني كل 

النتخاب وما قبله.
الأمنية  ل��ل��م��واط��ن��ني ج��ه��وزي��ة اخل��ط��ة  "نوؤكد  م��ول��وي  ال���وزي���ر  واأ����س���اف 
لو�سع  ال��ي��وم  الج��ت��م��اع  عنها،  الإع���الن  ال�����س��رورة  م��ن  لي�س  وتفا�سيلها، 
خطة م�سرتكة بني الأجهزة الأمنية واأكد لنا اجلميع الإ�سرار على اإجناح 

النتخابات".
واأ�سار اإىل اأن الجتماع اأكد �سرورة منع التجمعات الكبرية التي قد توؤدي 
اإىل خلل اأمني ووقف الأن�سطة الريا�سية واملباريات ابتداء من غد، موؤكداً 
اأن كل الأجهزة والقوى الع�سكرية �ستكون جاهزة ليوم النتخاب مبهمات 

موزعة ومن�سقة.
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عاد الرئي�س البريويف بيدرو كا�ستيو على وجه ال�سرعة من الكوادور 
بال�سيارة جتنبا لإجراء عزل جديد حمتمل بعدما حال �سوء الأحوال 
ي��واج��ه احتمال  ال��ب��الد  اق���الع ط��ائ��رت��ه. وك���ان رئي�س  اجل��وي��ة دون 
خمالفة الد�ستور يف حال عدم عودته اإىل البريو التي تعاين من عدم 
ا�ستقرار موؤ�س�ساتي مزمن، قبل منت�سف ليل اجلمعة )ال�سبت عند 

ال�ساعة اخلام�سة بتوقيت غرينت�س(.
للرئي�س  ال��ربمل��ان  ح��دده��ا  التي  املهلة  تنتهي  الليل  منت�سف  فعند 
الي�ساري لزيارته اإىل الكوادور حيث تراأ�س مع نظريه غيريمو ل�سو 
اجتماع جمل�س وزراء بني البلدين يف مدينة لوخا على م�سافة 264 

كيلومرتا من احلدود البريوفية.
وجتاوز هذه املهلة كان لي�سكل ذريعة للمعار�سة التي تتمتع بالغالبية 
لبدء اإجراء عزل جديد بحجة وجود "فراغ رئا�سي" اإذ ان الد�ستور ل 

ين�س على ا�ستثناء ب�سبب رداءة الأحوال اجلوية.
وب�سبب تعذر اقالع الطائرة، قطع الرئي�س بال�سيارة امل�سافة يف رحلة 
البريوفية عند معرب  اإىل احلدود  ت�ستغرق خم�س �ساعات للو�سول 
ذكرت  م��ا  على  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  عند  و�سله  ال��ذي  تومبي�س 

و�سائل اإعالم حملية.

باأن  انتقادات  الأح��د  اأم�س  �سولت�س  اأولف  الأمل��اين  امل�ست�سار  رف�س 
بالده ل تلعب دورا قياديا يف جهود الغرب لتزويد اأوكرانيا باأ�سلحة 
ثقيلة مل�ساعدتها يف �سد الغزو الرو�سي، وقال اإنه يف�سل توخي احلذر 
على اتخاذ قرارات مت�سرعة. ويتعر�س �سولت�س ل�سغوط يف الداخل 
واخلارج لإمداد اأوكرانيا باأ�سلحة ثقيلة مثل دبابات ومدافع هاوتزر 
ودعم فر�س الحتاد الأوروبي حظرا فوريا على واردات الطاقة من 
رو�سيا حلرمان الرئي�س فالدميري بوتني من العملة ال�سعبة التي 
ت�ساعده يف متويل احلرب وقال �سولت�س ل�سحيفة بيلد اأم زونتاج يف 
اأن  اأعترب  "اأتخذ قراراتي ب�سرعة وبالت�ساق مع �سركائنا...  مقابلة 
التحركات املت�سرعة اأو بذل جهود اأملانية غري معتادة م�ساألة جدلية". 
اإر�سال  على  ني�سان  اأبريل   26 يف  اأملانيا  وافقت  لنهجها،  تغيري  ويف 
يدعمها  لأوكرانيا وهي خطوة  للطائرات  امل�سادة  دبابات )جيبارد( 
55 يف املئة من الأملان الذين قالوا يف ا�ستطالع راأى اإن اأكرب اقت�ساد 

يف اأوروبا يجب اأن يزود اأوكرانيا مبثل هذه الأ�سلحة.
لكن القرار مل ي�ساعد يف تغيري ال�سورة العامة ل�سولت�س باأنه غري 
حا�سم ويفتقر للقيادة. واأظهر ا�ستطالع للراأي ن�سرته ال�سحيفة اأن 
54 باملئة غري را�سني عن تعامله مع الأزمة وتراجعت ن�سبة التاأييد 

له اإىل 32 باملئة.

ال�سيا�سي كرمي طابو  املعار�س  اجلمعة  اجلزائرّية  ال�سرطة  اأوقفت 
ال�سعبي  اأبرز وجوه احلراك  اأحد  باعتباره  �سجنه مرارا  �سبق  الذي 

املناه�س للنظام، بح�سب ما اأفادت منّظمتان حقوقّيتان.
واأعلنت اللجنة الوطنّية لالإفراج عن املعتقلني على في�سبوك اأّنه "مّت 

توقيف كرمي طابو مبنزله من مطرف ال�سرطة".
واأّكدت الرابطة اجلزائرّية للدفاع عن حقوق الإن�سان اخلرب، قائلًة 

اإّنها "ل تعرف حاليا �سبب توقيفه".
اآخر ن�ساط لطابو، املو�سوع حتت الرقابة الق�سائّية، م�ساركته  كان 
ت��ويّف خالل  ال��ذي  دب��ازي  املنا�سل حكيم  ت�سييع جنازة  اخلمي�س يف 

�سجنه الأ�سبوع املا�سي وهو ما اأثار ا�ستنكار املنا�سلني احلقوقّيني.
ونّدد طابو ب�سّدة باعتقال نا�سطي احلراك وب�"الُتهم الثقيلة" التي 

توّجه اإليهم.
وكتب على �سفحته يف فاي�سبوك "اإّن ال�سلطة تتحّمل كّل امل�سوؤولّية يف 

وفاة دبازي املنا�سل الب�سيط املُحّب لوطنه والأب لثالثة اأطفال".
 47( وطابو  ال�سجني.  وف��اة  على  تعليق  اأّي  ال�سلطات  ُت�سدر  ومل 
عاما( رئي�س "الحّتاد الدميوقراطي الجتماعي"، احلزب ال�سغري 
املعار�س غري املرّخ�س له، هو من اأبرز وجوه التظاهرات الحتجاجّية 

املناه�سة للنظام منذ انطلق احلراك يف �سباط/فرباير 2019.
و�سبق اأن ُحكم على طابو بال�سجن وق�سى اأ�سهرا عّدة بني الق�سبان. 

عوا�صم

ليما

برلني

اجلزائر

•• وا�صنطن-وكاالت

على  الرو�سية-الأوكرانية  احلرب  انعكا�سات  غو�س  بوبي  الكاتب  تناول 
اأفريقيا، معترباً اأن القارة ت�سكل اأحد الأ�سرار اجلانبية للنزاع.

اأف��ري��ق��ي. ففي  الأق���وى م��ن  الإدان���ة  اأت��ت  الرو�سية،  العملية  ب��داي��ة  عند 
خطاب انت�سر يف اأنحاء العامل، اأ�سقط املندوب الكيني لدى الأمم املتحدة 
نزعة  على  لأف��ري��ق��ي��ا،  ال�سادمة  الإ�ستعمارية  امل��ع��ان��اة  كيماين،  م��ارت��ن 
اإن الدول الأفريقية رف�ست التو�سع لأي �سبٍب  النتقام الرو�سية. وقال 

كان، عن�سرياً اأو عرقياً اأو ثقافياً "ونرف�سه يف الوقت احلا�سر".
داخل الأمم  ومذذاك، تراجعت النتقادات الأفريقية لرو�سيا، خ�سو�ساً 
و�سوت  الت�سويت.  نتائج  على  اأفريقية  دول��ة   54 توؤثر  حيث  املتحدة، 

باإدانة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مل�سلحة  ال���دول  ه��ذه  ن�سف  م��ن  اأك��ر 
الت�سويت  دول عدم   8 واختارت  دول��ة،   17 ورف�سته  الرو�سية،  العملية 
و�سوريا  ال�سمالية  وكوريا  بيالرو�سيا  مع   - اإريرتيا  و�سوتت  �سكل.  باأي 
الديبلوما�سية  النظر عن اجلهود  القرار. وب�سرف  نف�سها �سد  ورو�سيا 
رو�سيا،  �سد  الأفريقي  التاأييد  حل�سد  وحلفائها  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
فاإن 33 دولة امتنعت اأو مل ت�سوت يف 7 اأبري )ني�سان( على قرار بطرد 

رو�سيا من جمل�س حقوق الإن�سان.
وترتاوح التف�سريات للرتدد يف اإدانة رو�سيا بني الأ�سباب التاريخية وتلك 
على  وردت  التي  ال�ستعمارية  بالفرتة  التذكري  وي�سكل  الرباغماتية. 
ل�سان كيماين، قلقاً وا�سعاً حيال ممار�سات الغرب، فيما ي�سجع التذكري 
الناعم بامل�ساعدة ال�سوفياتية لدول عدم الإنحياز الأفريقية يف ال�ستينات 

وال�سبعينات على قدر معني من التعاطف مع مو�سكو. كما يلعب التعزيز 
امل�ستجد للعالقات املالية دوراً اأي�ساً. فعلى رغم اأن رو�سيا لي�ست م�ساهماً 
رئي�سي  م��زود  اإىل  حتولت  فاإنها  لأفريقيا،  امل�ساعدات  تقدمي  يف  كبرياً 
بالغذاء، وحتى �سنوات خلت، كانت مزوداً رئي�سياً بامل�ساعدات الع�سكرية. 
ورغم ذلك، فاإن هذه العالقات و�سعت اأفريقيا يف ماأزق. ذلك اأن رف�س 
اأ�سداء احلرب.  اأماناً من  اأخالقياً، ول يوفر  اتخاذ موقف ميثل خطراً 
ال���دول الأف��ري��ق��ي��ة ف��ع��اًل م��ن الناحية الإق��ت�����س��ادي��ة كنتيجة  وت�����س��ررت 
�سرتافقها  ال�سيا�سة  الأ�سرار  اأن  كما  لأوكرانيا،  الرو�سي  للغزو  مبا�سرة 
حتماً. ويذكر غو�س باأن احلرب  حرمت اأفريقيا من م�سدرين اأ�سا�سيني 
للحبوب. ووفقاً ملجموعة الغذاء والزراعة، فاإن 14 دولة اأفريقية تعتمد 
على رو�سيا واأوكرانيا يف ن�سف احتياجاتها من احلبوب، بينما ت�سل ن�سبة 

املئة،  يف   90 تفوق  بن�سبة  وال�سومال  املئة،  يف  مئة  اإىل  اإريرتيا  اعتماد 
وم�سر بن�سبة 75 يف املئة. وت�سكل احلبوب ن�سبة 90 يف املئة من التجارة 
من  املئة  يف   50 ون�سبة  اأفريقيا،  مع  دولر  مليارات   4 قيمتها  البالغة 
اإىل موؤ�س�سة  ا�ستناداً  4.5 مليارات دولر،  البالغة  اأوكرانيا  جتارتها مع 
النمو املايل الأفريقي. وحذر رئي�س املوؤ�س�سة اأكينومي اأدي�سنا يف مقابلة 
تلفزيونية من ت�ساعد كارثي لأزمة غذائية "�ستزعزع ا�ستقرار القارة". 
واإىل تقل�س واردات احلبوب، فاإن احلرب اأدت اإىل اإرتفاع كبري يف اأ�سعار 
ال��دول للخروج  م��واد خمتلفة، مما ت�سبب بت�سخم يف وقت تكافح هذه 
من ركود مايل ا�ستمر لعامني ب�سبب وباء كورونا. وهذا ما ي�سكل خطراً 
انكما�ساً يف  تعاين  التي  اأفريقيا،  يف  النامي، وخ�سو�ساً  العامل  اأنحاء  يف 

الدميقراطية وازدهاراً لالنقالبات الع�سكرية.

بلومربغ: �أفريقيا �أحد �لأ�سر�ر �جلانبية للحرب �لرو�سية-�لأوكر�نية

يف خ�ضّم �نهيار �قت�ضادي غري م�ضبوق وترّد يف �خلدمات  

طالب فرو� من غزو �أوكر�نيا عالقون يف جحيم لبنان 

قلق عاملي من �قتحامات �ل�ضرطة �لإ�ضر�ئيلية لباحات �لأق�ضى 

�نت�سار �إ�سر�ئيلي يف �لغربية غد�ة هجوم فل�سطيني

•• بريوت-اأ ف ب

يف  درا�ستهم  مقاعد  لبنانيون  ط��الب  ت��رك  عجل،  على 
م�ستقبلهم  ليجدوا  الرو�سي،  الغزو  من  هرباً  اأوكرانيا 
يف  تعليمهم  ملوا�سلة  يكافحون  حيث  لبنان  يف  م��ه��دداً 
خ�سّم انهيار اقت�سادي غري م�سبوق وترّد يف اخلدمات 

كالكهرباء.
يا�سر حرب )25 عاماً( م�سريته  بداأ  �سنوات،  قبل �ست 
و�سك  ك��ان على  وبعدما  اأوك��ران��ي��ا.  الطب يف  درا���س��ة  يف 
م�سرعاً  غ��ادره��ا  العامة،  ال�سحة  مرحلة  م��ن  النتهاء 
�سباط/فرباير،  الرو�سي يف  الغزو  بدء  قبل يومني من 

ليبداأ يف لبنان معاناة من نوع اآخر.
من  اأف�سل  هناك  "احلرب  بر�س  فرن�س  لوكالة  ويقول 

البقاء هنا".
ملتابعة �سفوفه عن  ال�ساب الذي بات م�سطراً  وي�سيف 
ال�ستماع  م��ن  لنتمكن  ن��ع��اين  ب��ط��يء،  "الإنرتنت  بعد 
ينعك�س على  اأن  ذل��ك  ���س��اأن  وم��ن  الأ���س��ات��ذة،  ل�سروحات 
درجاتنا". يقطن يا�سر اليوم يف منزل والديه يف مدينة 
النبطية يف جنوب لبنان، لكن جتربته الق�سرية تدفعه 
للتفكري بالعودة اإىل اأوكرانيا مبجرد ا�ستئناف الرحالت 
تتوافر  كييف،  الأق���ل يف  "على  وي��ق��ول  اإل��ي��ه��ا.  اجل��وي��ة 

اخلدمات الرئي�سية".
بعد اأكر من �سهرين على بدء الغزو الرو�سي وتعر�س 
كييف ل�سربات عدة، عاد الهدوء اىل العا�سمة الأوكرانية 
وحتى  البالد.  �سرق  يف  الرو�سية  العمليات  ترتكز  فيما 
يوماً  الكهرباء  تنقطع  دائ��رة اخلطر، مل  كانت يف  حني 

عن املدينة ومل تتوقف خدمة املوا�سالت.
ال�سيف  م��ن��ذ  مت��ام��اً.  خمتلف  فامل�سهد  ل��ب��ن��ان،  يف  اأم���ا 
امل��ا���س��ي، ت�سهد ال��ب��الد اأزم���ة ك��ه��رب��اء ح���ادة م��ع تخطي 
�ساعات التقنني 22 �ساعة يومياً، و�سط عجز ال�سلطات 
يف خ�سم النهيار القت�سادي امل�ستمر منذ 2019 عن 
رفع  وف��اق��م  الإن��ت��اج.  معامل  لت�سغيل  الفيول  ا�سترياد 
الدعم عن ا�سترياد املازوت ال�سروري لت�سغيل املولدات 

اخلا�سة، الو�سع �سوءاً.
جراء انقطاع الكهرباء ل�ساعات طويلة، و�سعف خدمات 

الطالب  متابعة  باتت  التنّقل،  كلفة  وارت��ف��اع  النرتنت 
اأم  ب��ع��د  ع���ن  اأك�����ان  اجل��ام��ع��ي  لتح�سيلهم  ع����ام  ب�����س��ك��ل 

ح�سورياً، ن�ساًل يومياً مرهقاً.
غالبية مواطنيه  اأن  لبنان  اأعلن  اآذار/م��ار���س،  نهاية  يف 
غادروا اأوكرانيا بينهم األف طالب. فور عودتهم، طلبت 
وزارة الرتبية من الطالب تعبئة ا�ستمارات بغية توفري 
اإكمال  لهم  يتيح  اللبنانية ما  مقاعد لهم يف اجلامعات 
مع  بياناتهم  ط��ال��ب��اً   340 م�ساركة  ورغ���م  درا���س��ت��ه��م. 
ال�����وزارة، وف��ق م��ا ي��ق��ول وزي���ر ال��رتب��ي��ة عبا�س احللبي 
لفران�س بر�س، اإل اأّن اأياً منهم مل يتمكن من اللتحاق 
الطالب  يحمل  "ل  وي�سرح  لبنان.  يف  خا�سة  بجامعة 
ملفاتهم لأن بع�سهم غادروا" على عجل، بينما "تعر�ست 

اجلامعات للق�سف ومل تعد لديها م�ستندات".
اأما يف اجلامعة اللبنانية، اجلامعة الوحيدة الر�سمية يف 
املنخف�سة، فيو�سح رئي�سها  الت�سجيل  لبنان وذات كلفة 
ب�سام بدران لفران�س بر�س اأّنه يتعني على كل طالب يود 
دخول،  لمتحانات  اخل�سوع  العلمي  حت�سيله  متابعة 

وفق ما تقت�سي قوانني اجلامعة.
اأوكرانيا يف وقت  العائدين من  الطالب  وجاءت معاناة 
اآذار/مار�س،  يعاين قطاع التعليم من حتديات عدة. يف 
حّذر برنامج الرتبية يف مكتب اليون�سكو يف بريوت من 

اأن لبنان يواجه "حالة طوارئ" يف قطاع التعليم.
العامة  بال�سحة  الأخ��ري  عامه  اإنهاء  بعد  يا�سر  وياأمل 
اأوًل  اأملانيا. لكن عليه  اأوكرانيا متابعة اخت�سا�سه يف  يف 
اأن يدفع كامل ق�سطه للجامعة يف اأوكرانيا، وذلك لي�س 
�سهاًل جراء القيود التي تفر�سها امل�سارف اللبنانية على 

التحويالت اإىل اخلارج.
من خاركيف حيث كان يتابع درا�سته يف كلية الطب، عاد 
�سامر دقدوق )23 عاماً(، اىل بريوت. ويكتفي مبتابعة 

درا�سته عن بعد.
بريوت  يف  م�ست�سفى  يف  العمل  من  قليلة  مل��رات  ومتّكن 
كون  دائ����م  ب�سكل  م��ت��اح��اً  ل��ي�����س  ذل���ك  اأن  اإل  ك��م��ت��درب، 
اأ�سا�ساً.  اللبنانية  اجلامعات  بطلبة  تكتظ  امل�ست�سفيات 
واإن  هباء،  الدرا�سة  من  العملي  اجل��زء  "يذهب  ويقول 

مل نقم به ينتهي الأم��ر بنا +اأط��ب��اء اأون��الي��ن+ وه��ذا ل 
ينفع".

دولة  اإىل  لل�سفر  �سامر  يطمح  ك��ر،  ط��الب  غ��رار  على 
اأوروب����ي����ة اأخ�����رى لإمت�����ام ت��ع��ل��ي��م��ه، ل��ك��ن و���س��ع عائلته 

القت�سادي جراء الأزمة ل ي�سمح بذلك.
وح��ال��ف احل���ظ ن��ات��ايل دي���ب )24 ع���ام���اً( ال��ت��ي، بدًل 
اأملانيا  وت��ع��د  اأمل��ان��ي��ا.  اإىل  ذه��ب��ت  لبنان،  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن 
باإكمال  الراغبني  اأوكرانيا  يف  للطالب  اأ�سا�سية  وجهة 

اخت�سا�ساتهم يف الطب.
وتاأمل احل�سول  النرتنت،  درو�سها عرب  توا�سل حالياً 
اجلزء  ملتابعة  الأملانية  امل�ست�سفيات  احدى  موافقة  على 

العملي.
اإىل  اأعد  "مل  وتقول ناتايل لفران�س بر�س عرب الهاتف 
لبنان لأن اأملانيا تقدم فر�ساً اأكر من دون اأن اأ�سّكل عبئاً 

اإ�سافياً على عائلتي".
اأكر  اللبنانية  ال��ل��رية  اأك��ر م��ن ع��ام��ني، فقدت  خ��الل 
من ت�سعني يف املئة من قيمتها اأمام الدولر، وبات اأكر 
ول  الفقر.  خط  حتت  ال�سكان  من  املئة  يف  ثمانني  من 
يتخطى احلد الأدنى لالأجور 30 دولراً، بح�سب �سعر 

ال�سرف يف ال�سوق ال�سوداء.
ن���ات���ايل اإىل ب��ي��ع م��ن��زل��ه يف بريوت  وق���د ا���س��ط��ر وال����د 
ابنته  م�ستقبل  لي�سمن  ق��ري��ت��ه  يف  للعي�س  والن��ت��ق��ال 

التعليمي.
كييف،  يف  الوطنية  الطبية  بوغوموليت�س  جامعة  يف 
تدفع ناتايل 4400 دولر �سنوياً، اأي خم�س مرات اأقل 

من ق�سط غالبية اجلامعات اخلا�سة يف لبنان.
اأم���ا اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ف���رتزح حت��ت وط����اأة النهيار 
القت�سادي اإن من ناحية نق�س التمويل اأو الإ�سرابات 
من  الأك���رب  اجل���زء  خ�سروا  ال��ذي��ن  لأ�ساتذتها  امل��ت��ك��ررة 
�سعوبة  ع��ن  ع��دا  العملة،  قيمة  انهيار  ج���راء  روات��ب��ه��م 

امتحانات الدخول اىل كلياتها.
لبنان  اإىل  ع���ادوا  ال��ذي��ن  اأ�سدقائها  اإن  ن��ات��ايل  وت��ق��ول 

قرارهم". على  "نادمون 
اأوكرانيا،  ارتاحوا ملجرد فرارهم من  "بالطبع  وت�سيف 

لكنهم يف�سلون اأن يكونوا يف مكان اآخر يف اأوروبا".

•• القد�س-اأ ف ب

�سمال  ال�سبت �سخ�سني يف  الإ�سرائيلية  القوات  اعتقلت 
ال�سفة الغربية املحتلة حيث عّززت انت�سارها بحثا عن 
كتائب  وتبّنته  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  خ��الل��ه  قتل  ه��ج��وم  م��ن��ّف��ذي 

�سهداء الأق�سى.
20 ع��ام��ا كان  ُق��ت��ل م�����س��اء اجل��م��ع��ة ح��ار���س يبلغ  ف��ق��د 
متمركًزا عند مدخل م�ستوطنة اأرئيل بال�سفة الغربية 
املحتلة بر�سا�س مهاجَمني لذا بالفرار يف �سيارة. ومل 
الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  واأط��ل��ق��ت  ال��ق��ت��ي��ل.  ه��وي��ة  ُتك�سف 

عملية بحث عن املهاجمني.
حلركة  التابعة  الأق�سى  �سهداء  كتائب  اأعلنت  وال�سبت 

فتح برئا�سة حممود عبا�س، م�سوؤوليتها عن الهجوم.

القيادة  الق�سى  �سهداء  "كتائب  اأن  لها  بيان  يف  وج��اء 
الكاملة  م�سوؤوليتها  تعلن  املحتلة  الرا���س��ي  يف  العامة 
عن العملية البطولية يف م�ستوطنة ارئيل قرب �سلفيت 

والتي ادت اإىل قتل �سابط �سهيوين".
تقوم  "ما  على  ردا  تاأتي  العملية  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 
ب���ه ح��ك��وم��ة الح����ت����الل ب��ق��د���س الأق����د�����س م���ن بط�س 
اإ�سارة  يف  وامل�سيحية"،  ال�سالمية  للمقد�سات  وانتهاك 
وفل�سطينيني  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  بني  �سدامات  اإىل 
يف  فل�سطيني  جريح   300 نحو  اأ�سبوعني  منذ  اأوقعت 
باحة احلرم القد�سي وحميطه يف القد�س ال�سرقية التي 

احّتلتها اإ�سرائيل يف العام 1967 و�سّمتها لحقا.
يف �سمال ال�سفة الغربية، مت تعزيز النت�سار الع�سكري 
الإ�سرائيلي خ�سو�سا عند مداخل مدينة �سلفيت املجاورة 

مل�ستوطنة ارئيل، وفق بيان للجي�س الإ�سرائيلي.
القوات  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  با�سم  متحدث  وق���ال 
برقني  وادي  ق��ري��ة  يف  ا  �سخ�سً اع��ت��ق��ل��ت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اعتقلت  كما  وذخ����رية،  اأ�سلحة  قطع  على  ع��رت  حيث 
اآخ���ر يف خميم ب��الط��ة. وق��ال��ت اإن الع��ت��ق��ال ج��اء على 
"باأن�سطة اإرهابية". وي�ستخدم اجلي�س  خلفية ال�ستباه 
اإرهابية"  ب��اأع��م��ال  فيه  "م�ستبه  تو�سيف  الإ�سرائيلي 
لال�سارة اىل فل�سطينيني يحتمل م�ساركتهم يف هجمات 

اأو م�ساعدتهم للمنفذين.
ال�سيا�سي حلركة حما�س  املكتب  من جهته، حذر رئي�س 
الكن�س  اآلف  "ا�ستباحة"  م��ن  ال�سبت  ال�سنوار  يحيى 
عنا�سر  "تكرر" دخ���ول  ح���ال  ال��ع��امل، يف  يف  ال��ي��ه��ودي��ة 

ال�سرطة الإ�سرائيلية اىل امل�سجد الأق�سى القبلي.
وق��ال ال�سنوار يف كلمة خالل حفل مبنا�سبة م��رور عام 
على حرب اأيار/مايو يف غزة "اأقول للعامل اأجمع ولقادة 
�سورة  اإىل  ي�سري  )وك����ان  ال�����س��ورة  ه���ذه  اإن  ال�سهاينة 
الإ�سرائيلية  ال�سرطة  من  لعنا�سر  املن�سة  على  و�سعت 
ممنوع  مثيلة  �سورة  اأو  القبلي(  الأق�سى  امل�سجد  داخل 
اأن تتكرر، من �سياخذ القرار بتكرار ال�سورة فهو نف�سه 
�سياأخذ القرار ل�ستباحة اآلف الكن�س واملعابد اليهودية 

على امتداد العامل".
واأ�ساف ال�سنوار اأن "العدو يريد اأن يحول هذه املعركة 
اإىل  املعركة  ه��ذه  نحول  األ  نف�سل   ، دينية  معركة  اإىل 
اأراد ان يحولها املتطرفون ملعركة دينية  اإذا  دينية، لكن 

فنحن لها وقبلنا التحدي".
اجلمعة  ليل  ُقتل  فل�سطينيا  الع�سرات  �سّيع  وال�سبت، 
ال�سبت خالل مواجهات مع القوات الإ�سرائيلية يف �سمال 
ال�سفة الغربية املحتلة، قالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية 
يف بيان اإنه ع�سريني اأ�سيب بر�سا�سة يف ال�سدر خالل 

عملية للجي�س الإ�سرائيلي يف بلدة عزون.
وردا على �سوؤال لوكالة فران�س بر�س قال املتحدث با�سم 

اجلي�س اإن العملية التي نّفذت يف عزون كانت بحثا عن 
منفذي هجوم اأرئيل.

واندلعت بعد الت�سييع �سدامات بني فل�سطينيني وجنود 
ا�سرائيليني. وافاد الهالل الحمر الفل�سطيني اأن ثالثة 
على  احل���ي  ال��ر���س��ا���س  ب��اإط��الق  ا���س��ي��ب��وا  فل�سطينيني 

اأرجلهم ونقلوا اىل امل�ست�سفى.
واأ�سيب 42 �سخ�سا م�ساء يف ا�ستباكات بني فل�سطينيني 
وال�سرطة الإ�سرائيلية، بح�سب ما اأفادت جمعية الهالل 
البلدة  ال��ق��د���س��ي يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، يف احل����رم  الأح���م���ر 

القدمية بالقد�س ال�سرقية املحتلة.
وتنت�سر القوات الإ�سرائيلية عند مداخل احلرم القد�سي 
القبلتني وثالث احلرمني  اأوىل  الأق�سى،  امل�سجد  حيث 

ال�سريفني. وي�سمي اليهود املوقع جبل الهيكل.
وُيدير الأردن جمّمع الأق�سى، لكن الدخول اإليه يخ�سع 
ال�سرطة  اق��ت��ح��ام��ات  واأث����ارت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة.  لل�سيطرة 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ب��اح��ات الأق�����س��ى خ���الل رم�����س��ان قلًقا 
لّتخاذ  ا�سطرت  اأنها  على  اأ�سّرت  اإ�سرائيل  لكّن  عاملًيا، 
واجلهاد  حما�س  حلركتي  ينتمون  عنا�سر  �سّد  تدابري 
يف  وا�سعة  ا�سطرابات  لإث���ارة  ي�سعون  كانوا  الإ�سالمي 
 27 ُقتل  اآذار/م��ار���س،   22 منذ  القد�س.  اأنحاء  جميع 
اأو  مواجهات  خالل  مهاجمني  ثالثة  بينهم  فل�سطينيا 
عمليات خمتلفة، ي�ساف اإليهم ثالثة مهاجمني اآخرين 
من الفل�سطينيني داخل اإ�سرائيل نفذوا هجومني وقعا 
ال�سبع )ج��ن��وب( واخل�����س��رية )�سمال(  ب��ئ��ر  م��ن  ك��ل  يف 

واأعلن تنظيم  داع�س  م�سوؤوليته عنهما.
هجمات  يف  �سخ�سا   15 ُقتل  الإ�سرائيلي،  اجلانب  ويف 

خالل هذه الفرتة بح�سب ح�سيلة لفران�س بر�س.
وت�سم ال�سفة الغربية حوايل ثالثة ماليني فل�سطيني، 
بالإ�سافة اإىل نحو 475 األف م�ستوطن يف م�ستوطنات 
املجتمع  ويعتربها  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  على  اأقيمت 

الدويل غري قانونية.

رو�سيا: �أوكر�نيا ق�سفت مدنيني يف خري�سون 
•• كييف -رويرتز

قالت رو�سيا اأم�س الأحد اإن ق�سفا اأوكرانيا ت�سبب يف �سقوط قتلى وم�سابني 
من املدنيني يف منطقة خري�سون جنوب اأوكرانيا بينما متكن بع�س املدنيني 

من مغادرة م�سنع لل�سلب يف ماريوبول املحا�سرة.
واتهمت وزارة الدفاع الرو�سية القوات الأوكرانية بق�سف مدر�سة وح�سانة 
الإعالم  وك��ال��ة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا  خ��ري���س��ون  منطقة  يف  قريتني  يف  وم��ق��ربة 

الرو�سية اليوم الأحد.
على  بعد  اأوك��ران��ي��ا  تعلق  التفا�سيل. ومل  م��ن  م��زي��دا  ال����وزارة  ت��ق��دم  ومل 

التقرير الذي مل يت�سن لرويرتز التحقق منه ب�سورة م�ستقلة.
و�سيطرت القوات الرو�سية على خري�سون الأمر الذي منحها موطئ قدم 
التي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه  م��ن  ال�سمال  اإىل  فقط  كيلومرت  مئة  بعد  على 
�سمتها من اأوكرانيا كما اأنها احتلت اأغلب ماريوبول، امليناء ال�سرتاتيجي 

ال�سرقي املطل على بحر اآزوف.
لكن اجلي�س الأوكراين قال يف اإفادة الأحد اإن القوات الرو�سية حتاول �سق 
طريقها لتتجاوز احلدود الإدارية خلري�سون ومتهد الطريق ل�سن هجمات 

على مدينتي ميكولييف وكريفي ريه.
واأعلنت رو�سيا حتقيق الن�سر يف ماريوبول يف 21 اأبريل ني�سان على الرغم 
اآزوف�ستال  م�سنع  يف  وامل��دن��ي��ني  الأوك��ران��ي��ني  اجل��ن��ود  م��ئ��ات  حت�سن  م��ن 
لل�سلب. وقال مقاتل اأوكراين من داخل امل�سنع اأم�س ال�سبت اإن نحو 20 

امراأة وطفال متكنوا من اخلروج.
وقال �سفياتو�سالف بالمار "نخرج مدنيني من احلطام عن طريق احلبال، 
اإ�سارة ملناطق مدمرة داخل امل�سنع الذي  اإنهم م�سنون ون�ساء واأطفال" يف 

ميتد على م�ساحة وا�سعة.

بيلو�سي تلتقي زيلين�سكي يف زيارة غري معلنة لكييف 
•• كييف-اأ ف ب

التقت رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي  اأم�س الأحد الرئي�س 
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف زيارة غري معلنة لكييف.

للم�ساهمة  املتحدة  للوليات  "�سكرا  تغريدة  يف  الأوك��راين  الرئي�س  وكتب 
بفيديو يظهر فيه  اإياها  اأرا�سيها" مرفقا  دولتنا ووح��دة  �سيادة  يف حماية 
حماطا بحرا�س م�سلحني لدى ا�ستقباله بيلو�سي ووفدا من الكونغر�س اأمام 

مقر الرئا�سة يف كييف ومن ثم خالل اجتماع مع امل�سوؤولني الأمريكيني.
الرئي�سية  الداعمة  الأط��راف  من  هي  املتحدة  "الوليات  زيلين�سكي  واأك��د 

لأوكرانيا يف مواجهة العدوان الرو�سي".
وجاء يف بيان �سادر عن الوفد الأمريكي الذي يتوجه بعد كييف اإىل جنوب 
ول  مدوية  ر�سالة  لتوجيه  كييف  اإىل  وفدنا  "توجه  ووار�سو  بولندا  �سرق 
بجانب  تقف  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ومفادها  باأ�سره  العامل  اإىل  فيها  لب�س 

اوكرانيا".

و�سدد الربملانيون الأمريكيون على اأن "دعما اأمريكيا اإ�سافيا يف طريقه" 
اإىل اأوكرانيا.

واأتت الزيارة بعد اأ�سبوع على زيارة لكييف قام بها وزير اخلارجية الأمريكي 
اأنتوين بلينكن ووزير الدفاع لويد اأو�سنت.

الدبلوما�سي  للوجود  التدريجية  العودة  امل�سوؤولن  اأعلن  زيارتهما  وخالل 
الأمريكي اإىل اأوكرانيا وم�ساعدة اإ�سافية مبا�سرة وغري مبا�سرة تزيد عن 
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عربي ودويل
كتاب جديد يروي كيف تغافل �لغرب عن خطر �مليلي�سيات يف ليبيا

•• لندن-وكاالت

امل�سوؤولية  الغرَب  مارتن،  اإيان  املخ�سرم،  الربيطاين  الدبلوما�سي  حمل 
و"ال�سماح   ،2011 العام  ال��دويل يف  التدخل  ليبيا عقب  اإليه  اآل��ت  عما 
للميلي�سيات بتخريبها"، وذلك يف كتاب يروي فيه �سهادته على ما حدث 
رئي�س  اأول  �سغل يف حينها من�سب  الفرتة وما تالها، حيث  خالل هذه 

لبعثة الأمم املتحدة للدعم لدى ليبيا.
الأمم  ال�سرورية؟  الإج����راءات  "كل  ا�سم  حت��ت  اجل��دي��د  الكتاب  و���س��در 
فرباير،  لأح���داث  حتليال  وي��ق��دم  ليبيا"،  يف  ال���دويل  والتدخل  املتحدة 
الداعمان  اتهم  عندما  القذايف،  معمر  العقيد  نظام  �سقوط  بعد  وف��رتة 
الرئي�سيان يف التدخل الع�سكري، وهما بريطانيا وفرن�سا، بالتخلي عن 
ليبيا. ونبه الكتاب اإىل حتذير تقرير "التقييم امل�سبق" لالأمم املتحدة يف 

"ل ُيعرف �سوى القليل  اإنه  حينه، من انت�سار اجلماعات امل�سلحة، وقال 
للميلي�سيات  وال�سيطرة  القيادة  وترتيبات  وت�سليح  وتنظيم  تكوين  عن 
مل  الغربيني  امل�سوؤولني  اأن  اإل  النتقايل"،  الوطني  املجل�س  جانب  على 
اإذ  واأفغان�ستان،  العراق  مع  جتربتهم  بعد  احللول،  اإيجاد  يف  ينخرطوا 

كانوا �سد امل�ساركة "يف بناء الدولة" الليبية.
اإ�سالح قطاع الأمن  الف�سل يف  امل�سوؤولية الكربى عن  اإن  ويقول مارتن 
ال��ل��ي��ب��ي، ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق احل��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ���س��اع��دت املقاتلني 
و�سع  ق��رار  �سيما  "ل  اأخ��ط��اء،  الليبيون  ال��ق��ادة  ارت��ك��ب  كما  و�سلحتهم، 

اجلماعات امل�سلحة على رواتب احلكومة بدل من حلها".
كما اأقر اأي�سا بف�سل بعثة الأمم املتحدة التي كان يقودها، يف تعزيز احلوار 
ال�سيا�سي، حيث قللت املنظمة الأممية من تقدير عاملني "ال�سراع بني 
بني  والتناف�س  الأخ��رى،  ال�سيا�سية  والكتائب  واجلماعات  الإ�سالميني 

الأطراف اخلارجية يف ليبيا"، معقبا: "تفاقمت الفو�سى خالل ال�سنوات 
التدخل يف  "كان  ع��ام،  ب�سكل  لل�ساحة".  التالية مع دخ��ول لعبني جدد 
ليبيا العام 2011 ق�سة موؤ�سفة، وكان الدافع من ورائه جزئًيا هو مبداأ 
ما  ح�سب  بالكثري"،  يب�سر  اأن��ه  ب��دا  وال��ذي  اجلديد،  احلماية  م�سوؤولية 
يرويه مارتن يف كتابه. واأ�ساف: "بدًل من ذلك، اأدت الأخطاء الفادحة 
التي ارتكبت يف ليبيا اإىل اإحلاق �سرر كبري بالعقيدة، ُتظهر جتربة ليبيا 
واإعادة  املتابعة  بل  والوقاية،  ال��رد  فقط  لي�ست  املتدخلني  م�سوؤولية  اأن 

البناء. واإل فاإنه ي�سبح اأكر بقليل من تدمري غري م�سوؤول".
يتفق املحلل ال�سيا�سي الليبي عز الدين عقيل، مع روؤية اأن امليلي�سيات هي 
"امل�سكلة اجلوهرية"، واأن نزع ال�سالح وتفكيكه خيار ل غنى عنه من اأجل 
اإعادة �سيادة الدولة الليبية، وقد اأغفله الغرب خالل الفرتة املا�سية، رغم 

اأن ليبيا لن ت�سل اإىل ال�ستقرار اإل باحتكارها القوة.

وي�سري عقيل اإىل اأن بقاء امليلي�سيات يعني ا�ستمرار تاأزم الو�سع الليبي، 
اإذ اإن املجموعات امل�سلحة تفر�س �سطوتها على املوؤ�س�سات العامة، وت�سع 
الليبية  الكفاءات  و�سول  يقيد  مبا  املنا�سب،  لتقلد  اخلا�سة  معايريها 
احلقيقية اإىل مراكز الإدارة العامة، كما اأن وجودها واحتكارها لل�سالح 
البالد،  يف  وقوية  موحدة  ع�سكرية  موؤ�س�سة  اإىل  الو�سول  ع��دم  يعنيان 
اأخريا �سيطرتها على النقد الأجنبي وجتارة العملة وفر�سها لالإفال�س 

الفني على البنوك، وتدمريها ل�سبكة الأ�سواق الوطنية.
ويف املنحى نف�سه، حمل ال�سيا�سي الليبي ورئي�س املجل�س املحلي ملنطقة 
اإليه  و�سلت  عما  امل�سوؤولية  الغربية  ال��دول  يا�سني،  ف��رج  �سابقا،  ط��ربق 
التيارات  على  الإبقاء  اجتاه  �سارت يف  تدخالتهم  اأن  الآن، معتربا  ليبيا 
انتخابات  نتائج  يف  ات�سح  كما  لفظها،  الليبي  ال�سعب  اأن  رغم  املتطرفة 

الربملان 2014 التي خ�سرت فيها هذه التيارات.

�أمام �لتعبئة �لغربية ملّد كييف بال�ضالح:

هل يتجه �ل�سر�ع يف �أوكر�نيا �إىل حرب عاملية ثالثة...؟
يف نف�س املنطق، واملتمثل يف م�ساعدة 
على  حربهم  �سن  على  الأوكرانيني 
نرى  ل  زلنا  م��ا  باأنف�سهم.  الأر����س 
مبا�سر  ب�سكل  ي�سارك  الناتو  حلف 
املحارب  الطرف  دور  ويتوىل  اأك��ر، 

الباحث. يحلل   ،"

�نت�ضار حمتمل لأوكر�نيا
اأن  ت��������وراي  ج����ول����ي����ان  وي���ع���ت���ق���د     
ال��غ��رب��ي��ني ي���ري���دون ق��ب��ل ك���ل �سيء 
ت�����س��ام��ن��ه��م طويل  ت���اأك���ي���د  اإع��������ادة 
اأن منعت  اأوك��ران��ي��ا، بعد  الأم���د م��ع 
امل�سلحة  القوات  وعيوب  كفاءة  عدم 
ال���رو����س���ي���ة، ف���الدمي���ري ب���وت���ني من 
"قطع  يف  املتمثلة  اأه��داف��ه  حتقيق 

راأ�س النظام" الأوكراين ب�سرعة.
خالل  م����ن  اأن������ه  ����س���ع���ور  "ي�سود     
ميكن  الأوك������ران������ي������ني،  م�������س���اع���دة 
الن�سر.  حتقيق  ع��ل��ى  م�ساعدتهم 

واأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد 
-التي  الجتماعات  اأن هذه  اأو�سنت، 
امل�ساعدات  تلبية  �سمان  اإىل  تهدف 
املقاومة  لح��ت��ي��اج��ات  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الأوك��ران��ي��ة ق��در الإم��ك��ان -�ستعقد 

�سهرًيا يف امل�ستقبل.
اخل����ارج����ي����ة  وزي������������رة  وق������ال������ت     
الأربعاء  ت��رو���س  ل��ي��ز  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التي  ال��دول  اإن��ه يتعني على  املا�سي 
لأوكرانيا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ت��ع��ار���س 
مل�ساعدة  الع�سكري  "زيادة" اإنتاجها 
تزويدها  ذل����ك  يف  مب���ا  اأوك����ران����ي����ا، 

باأ�سلحة ثقيلة ودبابات وطائرات.
   بالن�سبة لرو�سيا، تعّد هذه التعبئة 
اأن  ميكن  بالوكالة"  "حرب  مبثابة 
يكون لها تداعيات كبرية يف اأوروبا، 
الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  ح��ذر  كما 

اأن  ���س��ريغ��ي لف�����روف، م�����س��ريا اىل 
ن�����س��وب ح����رب ع��امل��ي��ة ثالثة  خ��ط��ر 

للغاية". "حقيقي 

تغيري موقف �لناتو؟
املعلن  الطموح  ه��ذا      يف مواجهة 
اأو�سع  نطاق  على  اأوك��ران��ي��ا  لت�سليح 
الرو�سية،  التحذيرات  مراعاة  دون 
تغيرًيا  ن�سهد  ه��ل  ال�����س��وؤال:  ُي��ط��رح 
يف موقف الناتو من ال�سراع؟ لي�س 
ت��وراي، ع�سو  متاًما، يقول جوليان 
للدرا�سات  دان��دوران��د  راوؤول  كر�سي 

ال�سرتاتيجية والدبلوما�سية.
التي  الأ���س��ل��ح��ة  اأن  ه��و  "الفرق      
الآن  اأ�سبحت  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  تتدفق 
احللفاء  يتبنى  لذلك  تطوراً.  اأك��ر 
موقًفا اأكر �سرامة، ال انهم يظلون 

العام  ال���������راأي  اإخ�����اف�����ة  وحم�����اول�����ة 
يف  فعلته  م��ا  ي�سبه  وه���ذا  ال��غ��رب��ي. 
ب��داي��ة ال�����س��راع، ع��ن��دم��ا امل��ح��ت اىل 
�سفافة  بطريقة  ال��ن��ووي  التهديد 
للغاية".    ويذكر ال�سيد توراي، اأن 
على  ��ا  اأي�����سً ت�سهد  التهديدات  ه��ذه 
رغبة رو�سيا يف الع��رتاف بها كقوة 
الدويل:  املجتمع  قبل  م��ن  عظمى 
تفعيل  يتوافق  ملو�سكو،  "بالن�سبة 
ال��ت��ه��دي��د ب��ح��رب ع��امل��ي��ة ث��ال��ث��ة مع 
اأن  يف  ورغبتها  الهيبة،  عن  فكرتها 
واحرتامها...  اإليها  ال�ستماع  يتم 
م�ستوى  اإىل  لالرتقاء  طريقة  اإنها 

اإذا كانت لديهم  "ميكنهم النت�سار 
املعدات املنا�سبة والدعم املنا�سب".

تلويح رو�ضي بال�ضو�
   رداً على التعبئة الغربية، ت�ساعف 
ت�سعيد  اإىل  ال��ت��ل��م��ي��ح��ات  رو����س���ي���ا 
ال�سراع. وكان وزير الدفاع الرو�سي 
�سابق،  وقت  اأ�سدر حتذيرات يف  قد 
الكرملني  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اث���راه���ا 

دميرتي بي�سكوف، اخلمي�س، م�سددا 
على اأن "امليل اإىل اإر�سال اأ�سلحة، مبا 
يف ذلك اأ�سلحة ثقيلة، اإىل اأوكرانيا، 
وتوؤدي  القارة  اأمن  تهدد  اأفعال  هي 

اإىل عدم ال�ستقرار".
   ت�سعيد لفظي ل يثري ال�ستغراب 
ال�������س���ي���اق احل������ايل،  وال���ده�������س���ة يف 
خيار  ف��ال  ت�����وراي،  ج��ول��ي��ان  يعتقد 
ا�ستيائها  اإظهار  �سوى  مو�سكو  اأم��ام 

�سهرين،  قبل  نتخيله  مل  �سيء  هذا 
يظل  لو  حتى  الآن،  واردا  ب��ات  لكنه 
ه����ذا الن��ت�����س��ار غ���ري م���وؤك���د، واأن����ه 
مكلًفا  و���س��ي��ك��ون  وق���ًت���ا،  ���س��ي��ت��ط��ل��ب 

للغاية"، يقول اخلبري.
�سدى  الت�سخي�س،  ه��ذا  ويعترب     
رئي�س  بها  اأدىل  التي  للت�سريحات 
هذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  البنتاغون 
الأوكرانيني  اأن  ومفادها  الأ�سبوع، 

القوة الأمريكية ".

ــذه  ه نــخــ�ــضــى  �أن  ــب  ــج ي ـــل  ه
�لتهديد�ت؟

الآن  ح��ت��ى  الت�سعيد  ك���ان  ل��و  ح��ت��ى 
يبدو لفظًيا فقط، فاإن هذا ل يعني 
ت��ه��دي��دات رو�سيا  اأخ���ذ  اأن���ه ل يجب 
ع��ل��ى حم��م��ل اجل�����د. ان احل�����رب ل 
كثري  يف  مبجرياتها  ال��ت��ن��ب��وؤ  مي��ك��ن 
من الأحيان، وكذلك احلال بالن�سبة 

لفالدميري بوتني.
   "يف �سيناريو مت�سائم، ميكن تخّيل 
اأن ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري ب��وت��ني، يف 
ا�ستعداده  يقرر  احل��ائ��ط،  مواجهة 
ل��ت��دم��ري ك��ل ���س��يء م��ن ح��ول��ه بدًل 
م��ن ف��ق��دان م��اء ال��وج��ه... ل ميكن 
التغا�سي عن ذلك، لكنني ل اأعتقد 
اأن��ه حمتمل ج��ًدا. لي�س لرو�سيا ما 
يت�ساعد  ال�سراع  روؤي��ة  من  تك�سبه 
جوليان  ي�����س��رح  الطريقة"،  ب��ه��ذه 

توراي.
    وي���رى ال��ب��اح��ث، اأن���ه م��ن املمكن 
بهذه  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  ي���ل���ّوح  اأن 
املوقف  ف��ت��ي��ل  ل���ن���زع  ال���ت���ه���دي���دات 
كقوة  ميوقعه  ال��ذي  الأم���ر  بنف�سه، 
الراأي  ا�ستياء  م��ن  ويقلل  حكيمة، 

العام الرو�سي.
نف�سه  ي���ق���دم  اأن  مي��ك��ن��ه  وه����ك����ذا   
مبا  التنبوؤ  ال�سعب  م��ن  كمخل�س. 
�سيحدث بعد ذلك، لأن ديناميكيات 
ل�سنا  ونحن  ب�سرعة  تتغري  ال�سراع 
يف راأ���س فالدميري بوتني"، يخل�س 

الباحث.

غ�سب رو�سي من ت�سليح اوكرانيا

هل تتغري طبيعة احلرب؟

بوتني يلوح بال�سالح النووي الغرب ي�ستمر يف التعبئة وار�سال ال�سلحة

•• الفجر -غابرييل اأوميت -ترجمة خرية ال�صيباين

لإ�ضقاط  �ضيء  �أي  لفعل  م�ضتعدة  �ملتحدة  �لــوليــات 
جهتها  من  �لغربية،  �لأ�ضلحة  �ضحنات  وت�ضريع  رو�ضيا، 
تثري مو�ضكو �ضبح حرب عاملية ثالثة وتكثف �ضرباتها يف 
دونبا�ض: �إن �ل�ضر�ع يف �أوكر�نيا على و�ضك �لنحد�ر �إىل 
�ضر�ع عاملي؟ خبري يقوم بالتقييم. �أ�ضارت و��ضنطن �إىل 
�أنها م�ضتعدة "لتحريك �ل�ضماء و�لأر�ض" لروؤية �أوكر�نيا 
تنت�ضر على رو�ضيا، كان ذلك على هام�ض �لجتماع �لذي 
دعت �إليه نحو 40 دولة حليفة يف �لقاعدة �لع�ضكرية 

يف ر�م�ضتاين باأملانيا، �لثالثاء.

�ل�سر�ع ت�سعيد  �إىل  �لتلميحات  رو�سيا  ت�ساعف  �لغربية,  �لتعبئة  على  • ردً� 
�حلرب؟ من  �لأطل�سي  �حللف  موقف  يف  تغيرًي�  ن�سهد  • هل 

�أم��ام  خ��ي��ار  ل   •
مو�سكو �سوى �إظهار 
وحماولة  ��ستيائها 
�إخ���اف���ة �ل����ر�أي 
�ل���ع���ام �ل��غ��رب��ي

• ت�سهد �لتهديد�ت 
رغبة  على  ا  �أي�سً
رو�سيا يف �لعرت�ف 
بها كقوة عظمى من 
قبل �ملجتمع �لدويل

�نتخابات 2024..هل يكون �ملر�سح �مل�ستقل بديال لبايدن وتر�مب؟
•• وا�صنطن-وكاالت

ت�سهد الوليات املتحدة حالة من النق�سام وعدم الر�سا حول 
الراأي  ا�ستطالعات  الأبي�س، ترجمتها  البيت  �ساكني  �سيا�سات 
التي فتحت الباب على م�سراعيه لأن ي�سكنه وافد جديد بعيدا 
عن احلزبني املتناحرين الدميقراطي واجلمهوري، مما اعترب 
حمللون اأنه "يعك�س اإحباطا يعي�سه الأمريكيون يهدد ا�ستقرار 

البالد".
ل�ستطالعات  "هاري�س"  ل�����س��رك��ة  ج��دي��د  ا���س��ت��ط��الع  وك�����س��ف 
وجود  على  "منفتحون  الناخبني  م��ن  باملئة   58 اأن  ال����راأي، 
 ،"2024 انتخابات  يف  احلزبني  خ��ارج  من  معتدلة  �سخ�سية 
وهو ما اأرجعته �سحيفة "تاميز" اإىل "انعكا�سات الأو�ساع على 
الأن�سار التقليديني للحزبني الدميقراطي واجلمهوري على 

حد �سواء".
تفكرون يف مر�سح  "هل  بينها:  اأ�سئلة، من  ال�ستطالع  و�سمل 
بني   2024 ع��ام  املواجهة  كانت  اإذا  للرئا�سة  معتدل  م�ستقل 
باملئة  ال�58  ن�سبة  وت�سمنت  بايدن؟".  وج��و  ت��رام��ب  دون��ال��د 
60 باملئة من الدميقراطيني، و47 باملئة من  من الناخبني، 

اجلمهوريني، و71 باملئة من الناخبني امل�ستقلني.
وكان ال�سعور اأقوى بني �سباب الناخبني، حيث اأجاب 66 باملئة 
ممن تراوحت اأعمارهم ما بني 18 و49 عاما، بالإيجاب حول 

الطرح.

تباين و��ضع
وتعقيبا على ذلك، قال املحلل املتخ�س�س يف ال�سوؤون ال�سيا�سية 
املتحدة  "الوليات  اإن  راد�سيو�سيني،  ليون  وال�سرتاتيجية، 
ت�سهد ح��ال��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��ت��ب��اي��ن، ���س��اع��دت يف ات�����س��اع هوتها 
تنامي  اأ�سهمت يف  التي  ترامب،  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  فرتة 

ال�ستقطاب بالبالد".

واأ�ساف راد�سيو�سيني، يف ت�سريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية": 
"هناك مبالغة يف العامل فيما يتعلق بالوليات املتحدة كنموذج 
للدميقراطية، وما حدث من اقتحامات للكابيتول اأ�سبح يقلق 
الأمريكيني من فوز اأي من احلزبني، باأن يقوم الآخر بنف�س ما 

حدث �سابقا، مما قد يجر البالد اإىل اإمكانية النق�سام".
واأ�سار اإىل اأنه "يف حال ظهور مر�سح قوي م�ستقل اأو من اأي من 

احلزبني وان�سق عنهما وبات �سبه م�ستقل، ف�سيفوز".
الأبي�س  البيت  �ساكني  من  �سئموا  "الأمريكيون  وا�ستطرد: 
الزرق  ب��ني  م��ا  النح�سار  وع���دم  التغيري  ي��ري��دون  واأ���س��ب��ح��وا 
للحزبني  ي��رم��زان  ال��ل��ذي��ن  ال��ل��ون��ني  اإىل  اإ���س��ارة  يف  واحلمر"، 

الدميقراطي واجلمهوري.
هذا  م��ث��ل  ت���رك  م��ر���س��ح  "اآخر  ف���اإن  "تاميز"،  �سحيفة  ووف���ق 
النطباع الكبري يف �سباق رئا�سي هو رو�س بريو، رجل الأعمال 
عام  الأ���س��وات  م��ن  باملئة   18.9 على  ح�سل  ال��ذي  امللياردير 
باملرتبة  تيودور روزفلت  بعدما حل  ن�سبة  اأكرب  1992، وهي 

الثانية عام 1912 عقب رحيله عن احلزب اجلمهوري".
لنتخابات  ب��دي��ل  مر�سح  اأي  الآن  حتى  يظهر  "مل  وت��اب��ع��ت: 
جانبي  من  لالهتمام  مثرية  احتمالت  هناك  لكن   ،2024
الذي  يانغ،  اأن���درو  الأع��م��ال  رج��ل  تت�سمن  ال�سيا�سي،  الطيف 
�سارك يف النتخابات التمهيدية عن احلزب الدميقراطي عام 
املا�سي، يف حني قد  العام  2020، واأطلق حزب )اإىل الأمام( 
معار�سة  ت�سيني،  ليز  مثل  لرتامب  مناه�سة  حمافظة  تقرر 

الرئي�س ال�سابق اإما داخل احلزب اجلمهوري واإما خارجه".
على  "منفتح  الأمام"،  "اإىل  حزبه  اإن  عاما(   47( يانغ  وق��ال 
كل من الدميقراطيني واجلمهوريني، وهو يف الأ�سا�س و�سيلة 
�سغط لإ�سالح �سباق النتخابات التمهيدية، حتى ل يدعموا 

مر�سحني مت�سددين".
بالرغم  ل��ل��رئ��ا���س��ة،  تر�سحه  لإم��ك��ان��ي��ة  اح��ت��م��ال  ه���ذا  وي���رتك 
اأنه  على  الثالث  املر�سح  اإىل  ينظر  م��ا  ع���ادة  ن��ظ��ام  اأن���ه يف  م��ن 

ي�سحب الأ�سوات من جانب اأو اآخر، قد يتهم بتق�سيم اأ�سوات 
الدميقراطيني.

�ل�ضتعال" و�ضك  على  "�أمريكا 
ويف ذات ال�سياق، نقلت جملة "نيوزويك" الأمريكية عن اأ�ستاذ 
"حركة  هناك  اأن  وينكلر،  اآدم  كاليفورنيا،  جامعة  يف  القانون 
اجلمهوريني،  من  ومعظمها  اأمريكا  يف  �سخمة  اأ�سلحة  �سراء 
م���ع الع���ت���ق���اد امل���ت���زاي���د ب���ني ال��ع��دي��د م���ن اجل��م��ه��وري��ني باأن 
احلكومة الفيدرالية هي طغيان غري �سرعي يجب الإطاحة به 

باأية و�سيلة �سرورية".
"تثري هذه ال�سيغة القابلة لال�ستعال خطر  واأ�ساف وينكلر: 
ال��ن��ط��اق يف ف���رتة ق��ري��ب��ة من  ���س��ن ه��ج��م��ات م�سلحة وا���س��ع��ة 
اأن  ميكن  هجمات  وه��ي   ،2024 لعام  الرئا�سية  النتخابات 
جتعل مترد 6 يناير يبدو وكاأنه حيلة بال اأ�سنان، باملقارنة مع 

هذه الظاهرة املتزايدة".
ومطلع نوفمرب، ك�سف ا�ستطالع راأي اأجرته قناة "بي بي اإ�س" 
قمع  اأن  من  بالقلق  ي�سعرون  "الدميقراطيني  اأن  الأمريكية، 
الناخبني والتدخل يف النتخابات من جانب م�سوؤويل الدولة 
اجلمهوريني، حرما ماليني الأمريكيني من اآرائهم يف مراكز 

القرتاع، وميثالن اأكرب تهديد لالنتخابات الأمريكية".
"الدميقراطيني تالعبوا بالفعل  اأن  فيما يزعم اجلمهوريون 
ل�����س��رق��ة النتخابات  ال��ت��زوي��ر  يف ف���رز الأ����س���وات، م��ن خ���الل 
اأكتوبر  يف  اإن"  اإن  "�سي  ل�سبكة  ا�ستطالع  وف��ق  الرئا�سية"، 
اأرب���اع اجلمهوريني   3 م��ن  اأك���ر  اأن  ع��ن  امل��ا���س��ي، حيث ك�سف 
كان   2020 ع��ام  ان��ت��خ��اب��ات  ب��اي��دن يف  ج��و  ف��وز  اأن  يعتقدون 
عاما،   78 ترامب  �سيبلغ  املقبلة،  النتخابات  ويف  "مزورا". 
ال�82.  عيد ميالده  على  اأ�سبوعني  بايدن  اأم��ام  �سيكون  بينما 
عدم  من  بالرغم  �سيرت�سح،  اأن��ه  لو  كما  حملة  ترامب  وينظم 

اإعالنه عن تر�سحه، فيما يوؤكد بايدن اأنه �سيرت�سح جمددا.

�أزمة �أوكر�نيا.. هل تخلق منوذجا جديد� للعامل؟
•• عوا�صم-وكاالت

تطورات مت�سارعة يعي�سها العامل، وخارطة جيو�سيا�سية 
ي��ع��اد ر���س��م��ه��ا يف ظ��ل ح���رب اأوك���ران���ي���ا، ف��رغ��م اأن��ه��ا بني 
مو�سكو وكييف اإل اأن تبعاتها اأبعد من ذلك بكثري، وقد 
تع�سف جزئيا اأو كليا بالأو�ساع وبالتحالفات الإقليمية 

والدولية القائمة كون الأطراف املعنية فيها متعددة.
اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العمليات  بداية  وم��ع 
ما  اإن  زيلين�سكي،  فولودميري  الأوك���راين،  الرئي�س  قال 
واإذا مل حت�سل  العاملي كما نعرفه  النظام  يحدث نهاية 
�سيعني  ه��ذا  ف���اإن  الآن،  ���س��ارم وح��ا���س��م  رد  رو���س��ي��ا على 
الدولية  واملوؤ�س�سات  ال��دويل  الأم��ن  لنظام  تاماً  اإفال�ساً 

املكلفة باحلفاظ على النظام الأمني العاملي.
القرن  الثامن ع�سر وحتى منت�سف  القرن  نهاية  فمنذ 
اأوروب��ي��ا، تتوىل فيه  ال��دويل مركزه  النظام  املا�سي كان 
العاملي  القوى  ت��وازن  بريطانيا م�سوؤولية احلفاظ على 
�سد اأي �سعود حمتمل لقوى جديدة، ثم ظهرت قوتان 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  هما  ج��دي��دت��ان  عظميان 
كتلتني  اإىل  ال��ع��امل  انق�سم  حيث  ال�سوفياتي  والحت���اد 
غربية بزعامة وا�سنطن و�سرقية بزعامة مو�سكو حتى 

انهيار الحتاد ال�سوفياتي ومن ثم هيمنة اأمريكا.
وبعد نحو عدة عقود، مل تعد الوليات املتحدة قادرة على 
�سر�سة  نف�سها يف ظل مناف�سة  الدولية  الأدوار  ممار�سة 
م��ن ال�����س��ني، ال��ع��م��الق الق��ت�����س��ادي ال���ذي ي��غ��زو العامل 
بال�ستثمارات والتحالفات، وكذلك رو�سيا، التي ل تنفك 
اأخرى.  دول  و�سعود  ال�سائعة  اأجم��اده��ا  عن  البحث  يف 
وحول اإمكانية تد�سني نظام دويل جديد، قال الأكادميي 
واملحلل ال�سيا�سي، اآرثر ليديكربك، اإنه ل �سك اأننا اأمام 
ولدة نظام دويل جديد، فالتدخل الع�سكري يف اأوكرانيا 
لي�س حتديا مع كييف فقط واإمن��ا حتد للدول الغربية 

بقيادة الوليات املتحدة.
عربية":  نيوز  ل�"�سكاي  حديث  يف  ليديكربك،  واأ�ساف 
اأمريكا  على  يعتمد  ك��ان  ال�سابق  يف  ال��دويل  "النظام 
و�سيا�ستها، الفرتة املقبلة �ست�سهد عاملا متعدد الأقطاب 
حيث �ستكون دول، كالهند وال�سني، �سمن الفاعلني يف 
هذا النظام اجلديد، والدول التي تطور نف�سها �سيكون 

لها دور، �ستكون هناك دول �ساعدة لها دور حموري".
اأظهرت  الأوك���ران���ي���ة  ال��رو���س��ي��ة  اأن احل����رب  واأك����د ع��ل��ى 
وا�سنطن يف موقف �سعف غري قادرة على ممار�سة دورها 
من  بالأ�سا�س  رو�سيا  منع  عرب  ال��ردع  قوة  فقدانها  بعد 
دخول احلرب، كما اأنها بعد وقوع الأزمة اكتفت بح�سار 
يتزايد  ك��ان  امل��ق��اب��ل  يف  مبا�سر،  ت��دخ��ل  دون  اق��ت�����س��ادي 

التقارب الرو�سي ال�سيني وتتوطد العالقات.
كثريا  ك�سفت  الأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  احل��رب  اأن  واأو���س��ح 
من املواقف ور�سمت حتالفات و�سيا�سات جديدة، فهناك 
نحو 45 دولة امتنعت عن الت�سويت يف اجلمعية العامة 
الرو�سية يف  الع�سكرية  العمليات  لإدان��ة  املتحدة  ل��الأمم 
جراء  نفوذها  من  كثريا  تفقد  اأمريكا  وباتت  اأوكرانيا، 
ال��دول وخا�سة يف  العديد من  م��وؤخ��را جت��اه  �سيا�ساتها 
اأمريكية  اأن هناك �سغوطا  اإىل  واأ�سار  املنطقة العربية. 
ما  اأن  اإل  ل�ستقطابها  حم��اول��ة  يف  رو�سيا  حلفاء  على 
يحكم العامل حاليا هو امل�سالح، فالهند رغم احتياجها 
اإىل اأمريكا اإل اأنها بحاجة اإىل الطاقة من مو�سكو خا�سة 
اأنها حت�سل عليها ب�سعر رخي�س. واجلمعة، قال املتحدث 
با�سم وزارة اخلارجية ال�سيني، ت�ساو ليجيان، اإن "اإحدى 
هي  الرو�سية  ال�سينية  العالقات  لنجاح  املهمة  النتائج 
الع�سكري  التحالف  من��وذج  ف��وق  يرتقيان  اجلانبني  اأن 
"يلزمان  اأنهما  م�سيفا  الباردة"،  احلرب  يف  وال�سيا�سي 
ل  الدولية  للعالقات  جديد  من��وذج  بتطوير  اأنف�سهما 

يت�سبب يف مواجهات اأو ي�ستهدف دول اأخرى".
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عربي ودويل

   ث���م ي�����س��رح ل���ي���اجن وان����ي����ان، اأن 
اأنه  يعني  "ديناميكي"  م�سطلح 
اإ�سابة  ا�ستحالة �سمان عدم  رغم 
اجلديد  كورونا  بفريو�س  فرد  اأي 
على املدى الق�سري، فاإن "ال�سني 
قادرة على حتديد واحتواء الوباء 
ب�سرعة مبجرد اكت�سافه، من اأجل 
م��ن��ع ال��ف��ريو���س م���ن ال��ت�����س��ب��ب يف 

مزيد من ال�سرر لل�سكان ".
ال�����ق�����ادة  ن����ظ����ر     ف����م����ن وج�����ه�����ة 
ال�سينيني، املعركة �سد اأوميكرون 
اأن  اأولوية مطلقة، اىل درجة  هي 
عواقبها القت�سادية حتتل املرتبة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ع ان��ه��ا مي��ك��ن اأن تكون 
ال�سركات  العديد من  ان  �سخمة. 
والبع�س  م��ت��وق��ف��ة،  ���س��ن��غ��ه��اي  يف 
الآخ����ر ي��ع��م��ل ب��ح��رك��ة ب��ط��ي��ئ��ة. ل 
من  موظفيها  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ط��رد 
ال���ع���م���ل، وب�������دًل م����ن ذل������ك، يتم 
ت���وق���ف حتى  و���س��ع��ه��م يف ح���ال���ة 
اإىل مواقعهم  العودة  يتمكنوا من 

بعد الوباء.
ا حوايل 600     ولكن، هناك اأي�سً
احلكومة  ل���ه���ا  ���س��م��ح��ت  ����س���رك���ة 
على  العمل.  مبوا�سلة  ال�سينية 
ال�سوبر  حم����الت  امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل 
عدد  يعرف  التي  ك��ارف��ور،  ماركت 
ق��ل��ي��ل ج����ًدا م��ن ال�����س��ي��ن��ي��ني، انها 
ع��الم��ة جت��اري��ة ف��رن�����س��ي��ة. ومثل 
�سنغهاي  اأخ��رى يف  ك��ربى  متاجر 
واأماكن اأخرى، ي�ستجيب املوظفون 
ل���ط���ل���ب���ات ال�������س���ك���ان م�����ن خ���الل 
واخل�سروات  ال���ل���ح���وم  ت��و���س��ي��ل 
وداخل  الأ�سا�سية.  وال�����س��روري��ات 
املتاجر، يتم و�سع احل�سّيات لياًل، 
هناك  للنوم  مدعوون  فاملوظفون 

ن���اري���ة. ومت تعزيز  ع��ل��ى دراج�����ات 
ع����دد ه������وؤلء امل����وزع����ني م���ن قبل 
العديد من الطالب الذين اأغلقت 
جامعاتهم. وهم الوحيدون الذين 
ي�ستطيعون التنقل يف املدينة، مثل 
ال�سرطة وامل�سعفني واأع�ساء جلان 
م�سوؤولة  الأخ��رية  وهذه  الأحياء. 
املباين  يف  الن�سباط  �سمان  ع��ن 
البي�ساء  ب��ب��دلت��ه��م  وامل��ع��روف��ون 

التي تغطيهم بالكامل.
ال�سلطوي  ���س��ل��وك��ه��م  وي����ق����ود     
ال�سينيني  ب��ع�����س  خ��ا���س  ب�����س��ك��ل 
الأحمر  باحلر�س  مقارنتهم  اإىل 
الثقافية  الثورة  ب��رز خ��الل  ال��ذي 
عاًما.  خ��م�����س��ني  م���ن  اأك�����ر  م��ن��ذ 
البدلة  اإىل  اإ���س��ارة  يف  وب�سخرية، 
ال��ب��ي�����س��اء، اأط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه��م لقب 

الأبي�س". "احلر�س 
احلجر  ه������ذا  يف  ذل�������ك،  وم������ع     
عن  للمراقبة  اخل��ا���س��ع  ال�سحي 
مغادرة  اجلميع  على  يجب  كثب، 
اأماكن اإقامتهم بانتظام للخ�سوع 
لختبارات الك�سف يف اأقرب مركز. 
امل��ر���س��ى على الفور  اإر���س��ال  وي��ت��م 
ومن  امل��ك��ت��ظ��ة.  امل�ست�سفيات  اإىل 
17 حالة وفاة  بينهم، مت اإح�ساء 
ونقل  اأب��ري��ل،  ب��داي��ة  منذ  ر�سمًيا 
األ��ف �سخ�س   400 ما يقرب من 
اإىل  اأع��را���س  ب��دون  ولكن  م�ساب 

مراكز احلجر ال�سحي.
   يقع بع�سها على بعد عدة مئات 
�سنغهاي.  م��ن  الكيلومرتات  م��ن 
وغالًبا ما تكون م�ستودعات �سا�سعة 
ب����دون م���راف���ق ح��ي��ث ي��ت��م تثبيت 
املر�سى على اأ�سّرة مو�سوعة جنًبا 
اإىل جنب. والغر�س من هذا العزل 

بعد يوم عملهم.
   يف ال�����س��رك��ات الأخ����رى، ال��ت��ي ل 
يلتزم  لتقدميها،  لديها  منتجات 
ا بالعي�س 24 �ساعة  املوظفون اأي�سً
يف اليوم يف مكان العمل حيث يتم 
وهكذا  املكان،  اإطعامهم على عني 
احلال  هو  هذا  العدوى.  يتفادون 
ميلكها  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة  امل�سانع  يف 
فاليو  الفرن�سي  ال�����س��ي��ارات  م���ورد 
وامل�سرح  ���س��ن��غ��ه��اي  م���ن  ب��ال��ق��رب 
اإنتاجها، وكذلك يف  لها مبوا�سلة 
للمجموعة  ال��ت��اب��ع  ت�سال  م�سنع 
اإيلون  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
�سنغهاي  يف  ت�سنع  والتي  ما�سك، 
م��ا ي��ق��رب م��ن 2000 ���س��ي��ارة يف 

اليوم.

رد فعل عنيف و�سارم
   ومع ذلك، يبدو اأن العديد من 
الإغالق.  اإىل  ا�سطروا  امل��زودي��ن 
الإنتاج  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��ع��ّق��د  وه���ذا 
جمال  يف  ف��ق��ط  ول��ي�����س  ال�سيني، 
املالب�س،  ق��ط��اع  ف��ف��ي  ال�����س��ي��ارات. 
م�سانع  م�����ن  ال����ع����دي����د  ت����وج����د 
منطقة  يف  وال��ن�����س��ي��ج  ال�����س��ب��اغ��ة 
حتميل  قريًبا  وينبغي  �سنغهاي، 
2022 على  خ��ري��ف  جم��م��وع��ات 
اأوروبا،  اإىل  �ستنقلها  التي  ال�سفن 
املقاول  اإغ��الق  ب�سبب  تاأخري  واأي 

الفرعي قد يوؤثر على الت�سليم.
   بالإ�سافة اإىل ذل��ك، ف��اإن ميناء 
ي��ق��رب من  م��زدح��م مب��ا  �سنغهاي 
500 �سفينة �سحن تنتظر قبالة 
ال�����س��اح��ل ع���اج���زة ع���ن ت��ف��ري��غ اأو 
اإدارة  حتميل ب�سائعها. ول ميكن 
الهائلة  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  ح��رك��ة 

كورونا.  فريو�س  انت�سار  وقف  هو 
يف ال�سني، ل جمال للتعاي�س مع 
الفريو�س، اخليار الوحيد املعتمد 

هو �سيا�سة �سفر كوفيد.
املا�سية،  القليلة  الأي����ام  خ��الل     
ويف م��واج��ه��ة ح��ج��م ه���ذا احلجر 
املتكرر  والتاأخري  املعمم  ال�سحي 
الغذائية،  امل��واد  بع�س  تو�سيل  يف 
ع����رّب ال�����س��ك��ان ب�����س��وت ع�����اٍل عن 
ال��ع��دي��د من  ن��واف��ذ  م��ن  غ�سبهم 
ا، مت تخفيف بع�س  املباين. واأي�سً
من  ماليني  لعدة  ُي�سمح  القيود: 
�سكان �سنغهاي الذين يعي�سون يف 
اأحياء مل يتم الإبالغ عن اأي حالة 
اإ�سابة بفريو�س كورونا فيها طيلة 
اأربعة ع�سر يوًما مبغادرة منازلهم، 
�سرط األ يبتعدوا كثرًيا. من جهة 
تربير  ال�سلطات  حت���اول  اخ���رى، 

�سرامة الإجراءات املتخذة.

معركة ذات اأولوية
   يف 25 اأبريل، قدم ليانغ وانيان، 
ال�سني،  يف  املعروف  الأوبئة  عامل 
اخلرباء  م��ن  فريًقا  يقود  وال���ذي 
الوطنية،  ال�سحة  جلنة  اإط���ار  يف 
الديناميكية  "املقاربة  اأ����س���ب���اب 
و�سعتها  ال���ت���ي  كوفيد"  ل�����س��ف��ر 
عامني.  قبل  ال�سينية  احلكومة 
اأن����ب����اء  م����ع وك����ال����ة  م���ق���اب���ل���ة  ويف 
املقاربة  "جوهر  اإن  قال  �سينخوا، 
هو  ك��وف��ي��د  ل�سفر  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
ال��ك�����س��ف امل���ب���ك���ر، وت����داب����ري ال����رد 
امل�ستمر  النت�سار  لوقف  ال�سريع 
للفريو�س يف التجمعات، من اأجل 
وحياتهم  ال��ن��ا���س  ���س��ح��ة  ح��م��اي��ة 

بقدر الإمكان".

ب�����س��ب��ب احل���ج���ر امل���ف���رو����س على 
عمال الر�سيف والطيارين وعمال 
من  الكثري  يعطل  وه���ذا  امل��وان��ئ، 

�سال�سل التوريد العاملية.
القت�سادي  ال��ت��ب��اط��وؤ  وي���ث���ري     
متحّور  ع���ن  ال��ن��اج��م  ال�����س��ني  يف 
اأوم��ي��ك��رون، خم���اوف م��ن حدوث 
العاملي.  القت�ساد  يف  ع��ام  تباطوؤ 
�سندوق  خ��ّف�����س  اأب���ري���ل،   19 يف 
للنمو  ت��وق��ع��ات��ه  ال������دويل  ال��ن��ق��د 
العاملي لعام 2022 من 4 فا�سل 
باملائة،   6 فا�سل   3 اإىل  باملائة   4
املئوية  الن�سبة  ه��ذه  ان  مو�سًحا 
يف  احل��رب  اىل  تعود  لالنخفا�س 
اأوكرانيا و�سيا�سة �سفر كوفيد يف 
التاأخري  تراكم  اأدى  كما  ال�سني. 
يف ت�سليم املنتجات من ال�سني اإىل 
ارتفاع الأ�سعار. وكل هذا لن يوؤدي 
الدول  يف  الت�سخم  زي��ادة  اإىل  اإل 
اأن ت�سل  الغربية حيث كان يجب 

تلك ال�سلع يف النهاية.
   بالتاأكيد، يف 21 اأبريل يف بكني، 
اأراد املتحدث با�سم وزارة التجارة، 
ق������او ف����ن����غ، ط����م����اأن����ة ال�������س���رك���ات 
الأجنبية املرتبطة بال�سني قائال: 
"�ستن�سق ال�سني وحتل ال�سعوبات 
الأجنبية  ال�سركات  تواجهها  التي 
و�ست�سهر  كوفيد19-،  وباء  جراء 
التزويد  ���س��ال���س��ل  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
للم�ستوردين  و���س��ل�����س��ة  م�����س��ت��ق��رة 

وامل�سدرين ".
   وت����رّد ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات، من 
اأخ����رى، على خماوف  اأ���س��ي��اء  ب��ني 
الدولية  ال����س���ت���ث���م���ار  ����س���ن���ادي���ق 
ب��اع��ت م��ن��ذ م���ار����س املا�سي  ال��ت��ي 
17 م���ل���ي���اًرا من  م���ا ي���ق���رب م���ن 
ا�ستثمرتها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��ارات 
ال�سينية.  وال�سندات  الأ���س��ه��م  يف 
وراء  الأ�سا�سي  الدافع  كان  ورمب��ا 
هذا الن�سحاب هو موقف ال�سني، 
التي ترف�س اإدانة احلرب الرو�سية 

   من جانبها، ت�سهد بكني ارتفاع 
اأوميكرون.  ل�  الإيجابية  احل��الت 
الختبارات  ك�سفت  اأبريل،   27 يف 
���س��م��ال �سرق  113 ح��ال��ة يف  ع��ن 
ت�ساويانغ،  منطقة  يف  العا�سمة، 
التي يرتكز فيها عدد من املكاتب 
رئي�س  وي،  تيان  وق��ال  والإدارات. 
يف  ال�سيوعي  احل��زب  بلدية  جلنة 
"الو�سع  اإن  اأب��ري��ل،   25 بكني، يف 
قامت"، م�سيفاً اأن "خطر ا�ستمرار 
وي�سري  كبري".  اخل��ف��ي  الن��ت��ق��ال 
تدابري  اتخاذ  اأن��ه ميكن  اإىل  ه��ذا 

حجر �سحي كبرية يف بكني.
    لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 
بالتاأكيد، هو كيفية تنظيم احلجر 
ال�سينية.  العا�سمة  يف  ال�سحي 
ي��ج��ب ال ي��ع��ط��ي ان���ط���ب���اًع���ا ب���اأن 
ق������ادرة على  ت��ك��ن  ال�����س��ل��ط��ات مل 
بتطورات  املرتبطة  املخاطر  اإدارة 
من  اأف�����س��ل  ب�����س��ك��ل  كوفيد19- 

الدول الغربية.

احتواء الوباء
    منذ نهاية عام 2019، تراكمت 
لدى ال�سني خا�سيتان فيما يتعلق 
بفريو�س كورونا. اأوًل، من املرجح 
اأرا���س��ي��ه��ا، يف  ب���داأ على  اأن ال��وب��اء 
2019، حتى  ووه��ان، نهاية ع��ام 
لو مل تعرتف بكني بذلك ومنعت 
اأي حتقيق علمي دويل من العمل 

ب�سكل �سليم حول هذا املو�سوع.
الحتياطات  ���س��م��ح��ت  ث���ان���ي���اً،      
ال�سلطات  ن�سرتها  ال��ت��ي  امل��ك��ث��ف��ة 
ال�����س��ح��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن منع 
البالد  �سكان  بني  التلوث  انت�سار 
كانت   ،2020 ع��ام  منذ  ب�سرعة. 
اأنها  ����س���ك  ل  ت���ن���ب���ي���ه���ات،  ه���ن���اك 
ناجمة عن املتغريات التي جاء بها 
م�سافرون من اخلارج، �سواء كانوا 
مرة،  ك��ل  يف  لكن  ل.  اأم  �سينيني 
اأ�سابيع  املر�س يف غ�سون  كبح  مت 

قليلة، على ح�ساب حد اأق�سى من 
التي  امل�����دن  ال�����س��ح��ي يف  احل���ج���ر 

ظهر فيها.
      وم��ع ذل��ك، ف��اإن ا�سرتاتيجية 
تنجح  مل  ه���ذه  كوفيد"  "�سفر 
م���ت���ح���ّور  م����واج����ه����ة و������س�����ول  يف 
مت   .2022 مار�س  يف  اأوميكرون 
حتديد اأكر من 13 األف حالة يف 
اأبريل. عالوة على ذلك، يبدو اأنه 
املتحّور  لهذا  متغري  اكت�ساف  مت 
يف مقاطعة جيانغ�سو. ولئن ظهر 
اأوميكرون من الناحية الإح�سائية 
الأ�سلي،  الفريو�س  من  فتًكا  اأق��ل 
ي�سّببها  التي  العدوى  موجة  ف��اإن 

ل تقل اإثارة للقلق.
ال�سيني،  ال��ل��ق��اح  اأن  خ��ا���س��ة      
اأنه فّعال يف  كورونا فاك، ل يبدو 
يتم  ومل  امل��ت��ح��ّور  ل��ه��ذا  الت�سدي 
اإن  ال�����س��ك��ان.  جميع  اىل  تطعيمه 
الفئات العمرية الن�سطة هي التي 
يكون  وق��د  الأول.  املقام  يف  تلقته 
ي�سري  ����س���يء  ك���ل  لأن  خ���ط���اأ  ه����ذا 
من  اأول  ه��م  ال�����س��ن  ك��ب��ار  اأن  اإىل 
يتاأثر باأوميكرون. ومع ذلك، فاإن 
الأ�سخا�س  من  فقط  باملائة   20
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 80 
عاًما قد تلقوا ثالث جرعات من 

اللقاحات.

مدن مغلقة
   يف جميع امل��دن يف ال�سني حيث 
مت اكت�ساف حالت من اأوميكرون، 
ي�سمح  ل  اللوائح.  نف�س  و�سع  مت 
���س��ق��ت��ه. ويف كل  لأح�����د مب����غ����ادرة 
ت��خ�����س��ي�����س متطوع  ي��ت��م  م��ب��ن��ى، 
واحد جلمع وتوزيع الطعام الذي 

حتتاجه وتطلبه كل �سقة.
ت�سل  �سنغهاي،  م��ن  اأج����زاء  يف     
تو�سيل  م���رك���ب���ات  يف  امل���ن���ت���ج���ات 
اإح�سار  ي��ت��م  ل��ك��ن  ط���ي���ار.  ب����دون 
التو�سيل  ط��ري��ق  ع���ن  م��ع��ظ��م��ه��ا 

يف اأوكرانيا وقد تواجه عقوبات اإذا 
�ساعدت ع�سكرًيا يف هذا الغزو.

   لكن يف�سر هروب راأ�س املال هذا 
ا باخلوف من اأن يوؤدي احلجر  اأي�سً
الكربى  ال�سينية  للمدن  املت�سدد 
ب�سبب اأوميكرون اإىل حدوث ركود 
ذل��ك، تظل هذه  وم��ع  ال�سني.  يف 
بالن�سبة  ن�سبية  املالية  التحركات 
للرتابط والعتماد املتبادل القوي 
ال�سينية  القت�سادات  بني  القائم 

والأمريكية والأوروبية.
يف  اأ�سلوبها  لتداعيات  ونتيجة     
اأوميكرون،  فريو�س  على  الق�ساء 
ال�سينية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  مي��ك��ن  ه���ل 
اأن  ���س��ك  م��وق��ف��ه��ا؟ ل  ت��خ��ف��ف  اأن 
ال��رئ��ي�����س ���س��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، يعترب 
للغاية  اخل��ط��ري  م��ن  �سيكون  اأن���ه 
ال�سلطات  ت��خ��ل��ي  ع���ن  الإع�������الن 
�سفر  ����س���ي���ا����س���ة  ع����ن  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
كوفيد، اأو حتى جمرد اتخاذ قرار 
بالتخفيف منها، اذ لن يوؤدي هذا 
فقط اإىل فقدان ماء وجه القيادة، 
ولكن بالإ�سافة اإىل ذلك، �سيتعني 
ا�سرتاتيجية  ت���ط���وي���ر  ع��ل��ي��ه��م 
�سحية اأخرى.    تقول ال�سائعات، 
مع ذلك، اأن عدة اجتماعات للجنة 
اأع��ل��ى ه��ي��ئ��ة يف احلزب  ال��دائ��م��ة، 
ق���د ُعقدت  ال�����س��ي��ن��ي،  ال�����س��ي��وع��ي 
الهدف  يكن  م��وؤخ��ًرا يف بكني. مل 
ه�����و ال���ت���خ���ل���ي ع�����ن خ�����ط احل�����زم 
ال��ذي مت اع��ت��م��اده قبل عامني يف 
م��واج��ه��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا، ولكن 
يف نف�س الوقت، العثور على كيفية 
اإحياء م�سرية القت�ساد ال�سيني. 
كل هذا يف �سياق، حيث احلرب يف 
اأوكرانيا تعرقل جزًء من التجارة 
كالعادة،  لكن  ال�سينية.  الدولية 
عن  معلومات  اأي  تقدمي  يتم  مل 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا كبار 
القادة ال�سينيني خالل اجتماعات 

القمة هذه.

احلركة التجارية يف ايقاع بطيء توزيع احلاجيات على املحجوزين يف احلجر ال�سحي هل تغري القيادة ال�سينية �سيا�ستها؟

�ملعركة �ضد �أوميكرون �أولوية مطلقة

يف �أي حال �ستخرج �ل�سني من �سيا�سة �سفر كوفيد...؟
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت –ترجمة خرية ال�صيباين

يوؤدي �إغالق �لبالد �إىل ��ضتنز�ف كل من �ل�ضكان و�لقت�ضاد: 
�إىل متى وباأي ثمن ميكن �أن حتتفظ به �ل�ضني؟

ي�ضرب  �لذي  �جلديد  كورونا  فريو�ض  جائحة  مو�جهة  يف 

بالدهم، ل ي�ضتطيع �لقادة �ل�ضينيون تخيل �إد�رة �لأزمة 
مت  �لذي  �لهدف،  عامني.  طيلة  فعلوه  عما  خمتلف  ب�ضكل 
متاًما  �لق�ضاء  يبقى  كوفيد"،  "�ضفر  �ضيغة  يف  تلخي�ضه 
غري  مــن  لبكني،  فبالن�ضبة  ــذ�.  ه �أومــيــكــرون  متغري  على 
من  �ل�ضكان  حياة  وتنظيم  �لغربية  �لــدول  تقليد  �ملمكن 

�لفريو�ض  ميوت  �أن  �أمل  على  �لحتياطات  م�ضاعفة  خالل 
 40 متثل  و�لــتــي  مدينة،  ــون  ــع و�أرب خم�ض  �لنهاية.  يف 
جمموع  ويبلغ  لل�ضني  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  باملائة 
�ضكانها ما يقرب من 350 مليون �ضخ�ض، تخ�ضع حالًيا �ىل 
درجات متفاوتة من �لإغالق. ويبدو �أن �لتباطوؤ يف �نت�ضار 

�لفريو�ض، بعد �أ�ضبوعني �أو ثالثة �أ�ضابيع، جعل من �ملمكن 
�إعادة �قت�ضاد �ضنت�ضن �أو �ضيان �إىل �ل�ضكة. يف �ملقابل، �أدى 
�ضنغهاي  يف  �ضهر  من  يقرب  ما  منذ  �ملفرو�ض  �لكلي  �حلجز 
�مل�ضرفية  ومر�كزها  �ل�ضيار�ت  وم�ضانع  مينائها  �ضل  �إىل 

و�ضناعات �لتكنولوجيا ذ�ت �لقيمة �مل�ضافة.

احلر�س البي�س والرقابة ال�سارمة التق�سي الدوري وال�سامل للفريو�س.

مركز �أقرب  يف  �لك�سف  لختبار�ت  بانتظام  �خل�سوع  �جلميع  على  يجب  دقيقة,  ملر�قبة  �خلا�سع  �حلجر  هذ�  • يف 
عملهم يوم  بعد  �ملكان  عني  على  �ملوظفون  ينام  �ملتاجر,  • يف 

2022 مار�س  يف  �أوميكرون  متغري  و�سول  مو�جهة  يف  هذه  كوفيد  �سفر  ��سرت�تيجية  تنجح  • مل 
كوفيد �سفر  �سيا�سة  هو  �ملعتمد  �لوحيد  �خليار  �لفريو�س,  مع  للتعاي�س  جمال  ل  �ل�سني,  • يف 

من  خماوف  �أوميكرون  متحّور  عن  �لناجم  �ل�سني  يف  �لقت�سادي  �لتباطوؤ  • يثري 
حدوث تباطوؤ عام يف �لقت�ساد �لعاملي
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الرقيب بيرت والي�س يقدم ملريي ميون كعكة عيد ميالدها، يف فيت�سنزا، اأبريل  2022

•• الفجر –خرية ال�صيباين

قلب  يف  ���س��ال��ف��ي،  ج��ي��اردي��ن��ي  ح��دي��ق��ة  ا�ست�سافت   ،2022 اأب��ري��ل   29 يف 
فريونا  بني  الطريق  منت�سف  يف  اإيطاليا  �سمال  يف  مدينة  وهي  فيت�سنزا، 
والبندقية، احتفاًل ع�سكرًيا غري م�سبوق. مل تكن �سيفة ال�سرف حماربة 
اإيطالية، لكنها ت�سعينية مل تقاتل قط يف  اأو منا�سلة  اأمريكية خم�سرمة 

حياتها.
   ال�سبب، كانت مريي ميون تبلغ من العمر 13 عاًما، خالل احلرب العاملية 
الثانية، عندما و�سلت قوات فرقة امل�ساة 88 التابعة للجي�س الأمريكي اإىل 
قرية �سان بيرتو، بالقرب من فيت�سنزا حيث كانت تقطن الإيطالية. قبل 
77 عاًما، خا�س اجلي�س الأمريكي معركة �سد القوات الأملانية التي احتلت 

فيت�سنزا.
اأمريكًيا،  19 جندًيا  ع��ن  يقل  م��ا ل  فيه  ج��رح  اأو  قتل  قتال مرير  بعد     
متكن احللفاء من ا�ستعادة املدينة، وتعاطفوا مع ال�سكان. وت�ستمر املدينة 

من  يت�سح  كما  ه��ذا،  يومنا  حتى  حمرريها  مع  عالقتها  على  احلفاظ  يف 
حفل 29 اأبريل الذي رافقه تعاون مع الأر�سيف الوطني للوليات املتحدة 

جلمع ال�سور ومقاطع الفيديو للمعارك يف اجلهة.
اأن تاأتي متاأخرا خري من األ تاأتي اأبدا

   ال ان هذه الق�سة اجلميلة تلطخت مبغامرة �سخ�سية اأكر. بعد الختباء 
مع ابنتها يف خمزن حبوب مزرعتها، قررت والدة مريي ميون خبز كعكة 
عيد ميالدها. لكن، بينما كان اجلو بارًدا على حافة النافذة، �ُسرقت الكعكة 

من قبل جنود ج�سعني على ما يبدو.
   ومبنا�سبة عيد ميالدها الت�سعني، قرر جنود فرقة امل�ساة الثامنة والثمانني 
جعل �سابة الأم�س وعجوز اليوم �سيفة �سرف حفلهم. حفل زانته بالطبع 
كعكة، و�ساحبته اأغنية عيد امليالد باللغتني الإجنليزية والإيطالية: عيد 

ميالد �سعيد يف الت�سعني.
------------
عن �ضليت �ف �ر

مل يفت �لأو�ن بعد للتعوي�ض:

بعد 77 عاًما, �جلي�س �لأمريكي يعيد كعكة عيد ميالد م�سروقة

تايو�ن ت�ضف عمليات �لإغالق يف �ل�ضني بالقا�ضية 

ت�سديد قيود كوفيد- 19 يف بكني وتخفيفها يف �سنغهاي 

كولونيل �أمريكي �ضابق: �أ�ضا�ضيات �لقتال ل تتاأثر بالعو�طف

خبري ع�سكري: ل تر�هنو� على �لأ�سلحة �لغربية لقلب �ملعركة يف �أوكر�نيا

•• بكني-�صنغهاي-رويرتز

كوفيد19-  مكافحة  قيود  بكني  ال�سينية  العا�سمة  �سددت 
�سمحت  بينما  امل��ر���س،  تف�سي  اح��ت��واء  حت���اول  فيما  الأح���د 
مليونا   25 نحو  ع��دده��م  البالغ  �سكانها  لبع�س  �سنغهاي 
اإ�سابة  اأي حالت  ثانيا بدون  اأن �سهدت يوما  باخلروج بعد 

خارج مناطق احلجر ال�سحي.
والتف�سي يف �سنغهاي، الذي بداأ يف مار�س اآذار، هو الأ�سواأ يف 
 .2020 ع��ام  يف  اجلائحة  من  الأوىل  الأ�سهر  منذ  ال�سني 
من  �سكانها  املدينة  ومنعت  الآلف  مئات  باملر�س  واأ�سيب 

مغادرة منازلهم مما اأثار حالة من الغ�سب العام.
ويعد التف�سي يف املدينة، وهي الأكرب من حيث عدد ال�سكان، 
وخطر تف�سي املر�س يف بكني اختبارا لنهج احلكومة املعروف 
ب��ا���س��م )���س��ف��ر ك��وف��ي��د( يف ع���ام م��ن امل��ت��وق��ع ف��ي��ه اأن يتمكن 
البقاء يف من�سبه لولية ثالثة  الرئي�س �سي جني بينغ من 

يف �سابقة هي الأوىل من نوعها.
يوميا يف  احل��الت  ت�سجيل ع�سرات  تفر�س بكني، رغم  ومل 
تف�س دخل الآن يومه العا�سر، اإجراءات اإغالق. ومت ت�سجيل 
اأبريل   22 م��ن��ذ  م��ن��ق��ول��ة حم��ل��ي��ا  ح��ال��ة   300 م���ن  اأك����ر 

ني�سان.
الجتماعي  التباعد  ق��واع��د  الأح���د  ���س��ددت  العا�سمة  لكن 
اأكر  يف  جماعية  فحو�س  لإج���راء  ج��دي��دة  حملة  واأطلقت 

مناطقها ت�سررا واأكرها �سكانا.
يقطنها  التي  املدينة  اأج��رت  املن�سرم،  الأ�سبوع  مدى  وعلى 
نحو 22 مليونا فحو�سا جماعية يف اأغلب مناطقها واأوقفت 
كل التجمعات الرتفيهية ومنعت التواجد يف داخل املطاعم. 

الأحد  اليوم  بكني  يف  �ستوديوز  يونيفري�سال  متنزه  واأغلق 
بينما طلبت ال�سلطات من زوار �سور ال�سني العظيم اإظهار 

ما يثبت خلوهم من كوفيد قبل الدخول.
ويف منطقة �ساويانغ، التي ظهر فيها اأكرب عدد من الإ�سابات 
فحو�س  لإج��راء  اإ�سافية  حملة  ال�سلطات  اأطلقت  بكني،  يف 
جماعية وتنقل العاملون يف القطاع ال�سحي من باب لباب 

لتذكري ال�سكان باإجراء الفح�س.

غ�ضب يف �ضنغهاي
قلبت تدابري الإغالق التي ُفر�ست يف خمتلف اأنحاء �سنغهاي 
اأبريل ني�سان احلياة اليومية ل�سكانها راأ�سا على  اأوائل  منذ 
عقب، واأثارت املخاوف ب�ساأن توفر الطعام والقلق من نقلهم 

اإىل مراكز احلجر ال�سحي املزدحمة اإذا اأ�سيبوا بالفريو�س.
و���س��ادت م��وج��ة غ�سب م��ن الإج������راءات ال�����س��ارم��ة ال��ت��ي مت 
اتخاذها لإغالق املجمعات ال�سكنية مبا يف ذلك اإقامة اأ�سيجة 
عند مداخل املباين. وجلاأ بع�س ال�سكان اإىل و�سائل التوا�سل 
الأواين  بع�سهم  وق��رع  اإحباطهم  عن  للتنفي�س  الجتماعي 
العاملني يف  م��ع  اآخ���رون  وا�ستبك  نوافذهم  خ��ارج  وامل��ق��ايل 

جمال ال�سحة العامة.
يف  م�سوؤولون  ق��ال  مغلقا،  املدينة  معظم  ي��زال  ل  ح��ني  ويف 
�سنغهاي بنربة واثقة اليوم الأحد اإنه �سيتم تخفيف القيود يف 
بع�س املناطق بعد اأن كبحت املدينة خماطر انتقال العدوى 

حمليا با�ستثناء احلالت يف مراكز احلجر ال�سحي.
يف  املدينة  بحكومة  الكبري  امل�سوؤول  ه��وي  هونغ  قو  و�سرح 
موؤمتر �سحفي عرب الإنرتنت باأن �ستا من مناطق �سنغهاي 
ال�ست ع�سرة و�سلت اإىل "�سفر كوفيد" وهو ما يعني ثالثة 

اأيام متتالية بدون زيادات يومية جديدة يف الإ�سابات.
ال�سماح  �سيتم  اإنه  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  �سحي  م�سوؤول  قال 
يجب  لكن  مناطق  خم�س  يف  العام  النقل  و�سائل  با�ستئناف 
ملحالت  زي��ارت��ه��م  اأث��ن��اء  مناطقهم  يف  ال��ب��ق��اء  ال�سكان  على 

ال�سوبر ماركت وال�سيدليات وامل�ست�سفيات.
واأظهرت من�سورات على و�سائل التوا�سل الجتماعي �سوارع 
فنغ �سيان، اإحدى املناطق ال�ست، مزدحمة باملارة والدراجات 
النارية والدراجات. ومل يت�سن لرويرتز التحقق من �سحة 

مقاطع الفيديو.
وعلى الرغم من انخفا�س معدل العدوى، �ستطلق �سنغهاي 
املدينة  ك��ورون��ا على م�ستوى  اخ��ت��ب��ارات  م��ن  ج��دي��دة  جولة 

اعتبارا من اليوم الأحد حتى ال�سابع من مايو اأيار.

وبا�ستثناء احلالت الوافدة من خارج الرب الرئي�سي، �سجلت 
ال�سبت  اأم�س  جديدة  حملية  اإ�سابة  حالة   8256 ال�سني 

بانخفا�س عن 10703 يف اليوم ال�سابق.
 7872 اإ�سابة يف حني �سجلت �سنغهاي   59 و�سهدت بكني 
اإ�سابة جديدة وجميع الوفيات يف البالد البالغ عددها 38.

هذا وقال رئي�س الوزراء التايواين �سو ت�سينج ت�سانغ الأحد 
على  لل�سيطرة  ال�سني  تفر�سها  التي  الإغ��الق  عمليات  اإن 

انت�سار كوفيد19- "قا�سية" واإن تايوان لن حتذو حذوها.
وبعد ال�سيطرة على اجلائحة من خالل فر�س قيود �سارمة 
على احلدود وحجر �سحي تواجه تايوان زيادة يف الإ�سابات 
األف   75 نحو  ت�سجيل  م��ع  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��داي��ة  منذ  املحلية 
اأوم��ي��ك��رون. وحت��رك��ت احل��ك��وم��ة لتخفيف  ب�ساللة  اإ���س��اب��ة 
فتح  واإع���ادة  الطبيعية  احلياة  ع��ودة  اإىل  �سعيها  مع  القيود 
ن�سمة  مليون   23 �سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  تدريجيا  تايوان 
اأمام العامل اخلارجي وذلك بعد اأن اأ�سبح اأكر من 99 يف 
اأو  اأعرا�س خفيفة  املئة من امل�سابني ل تظهر عليهم �سوى 
عدم وجود اأعرا�س مطلقا وعدم جتاوز عدد الوفيات اأ�سابع 

اليد الواحدة حتى الآن وارتفاع م�ستويات التطعيم.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س م��ن ذل���ك ف��ر���س��ت ال�����س��ني، ج����ارة تايوان 
و�سددت  �سنغهاي  يف  ���س��ارم��ة  اإغ����الق  عمليات  ال��ع��م��الق��ة، 

القيود يف العا�سمة بكني.
ت��اي��وان لل�سيطرة  مل��راك��ز  زي���ارة  وق��ال �سو يف حديثه خ��الل 
على الأمرا�س اإن اإجراءات احتواء اجلائحة "حظيت باإ�سادة 

العامل".
واأ�ساف "لن نغلق البالد واملدن بق�سوة مثل ال�سني". وقال 

اإن اأ�ساليب تايوان "تدريجية".

•• وا�صنطن-وكاالت

راأى اللفتنانت-كولونيل ال�سابق يف اجلي�س الأمريكي دانيال 
ديفي�س اأن اأ�سا�سيات القتال ل تتاأثر بالعواطف يوم الثنني 
اإن هدف  اأو�ستني  لويد  الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  قال  املا�سي 

وا�سنطن هو دعم اأوكرانيا من اأجل "اإ�سعاف" رو�سيا.
وي�سلي  املتقاعد  اجل���رال  للناتو  ال�سابق  ال��ق��ائ��د  وحت���دث 
الوحيد  ال�سبيل  اإن  ق��ائ��اًل  اأن  اأن  ���س��ي  �سبكة  اإىل  ك���الرك 
اآلف  وب�سعة  دبابة   500 اإر�سال  هو  الهدف  ذلك  لتحقيق 
اأنابيب املدفعية وقاذفات ال�سواريخ. لكن ديفي�س كتب  من 
يف موقع "1945" اأن ال�سعوبات والتحديات التي تكمن يف 
واقع القتال جتعل من �سيناريو ك�سب اأوكرانيا املعركة عرب 

دعمها بهذه الأ�سلحة غري مرجح اإىل حد بعيد.
ففي اأف�سل �سيناريو لأوكرانيا، �سي�ستغرق الأمر قرابة عام 
اإنتاج قدرة قتالية مدرعة وقوية مبا يكفي  كي تتمكن من 
لطرد اجلي�س الرو�سي من الأرا�سي الأوكرانية. وحتى مع 

هذه الأ�سلحة، قد ل تتمكن اأوكرانيا من النجاح.

�لو�ضع �مليد�ين
اأن  اإىل  اأ�سار ديفي�س  امليداين،  الو�سع  �سريعة عن  يف �سورة 
األف   50 ي��دور يف دونبا�س حيث يدافع نحو  القتال الأك��رب 
جندي اأوكراين �سد هجوم يقوده اأكر من 70 األف جندي 
رو�سي. يحاول جي�س بوتني احلفاظ على مركز جبهة بطول 
اخرتاق  وي��ح��اول  ق��وات��ه،  من  ق�سم  عرب  كيلومرتاً   450
اجلزء ال�سمايل من الدفاعات الأوكرانية مع قوات مدرعة 
اأعادت متو�سعها قادمة من كييف. ويدفع اجلي�س الرو�سي 

اأي�ساً بقوات من اجلنوب اأعادت النت�سار من ماريوبول.
تبذل رو�سيا جهدين لدعم هذا القتال عرب خو�س هجمات 
ال�����س��م��ال ويف منطق خري�سون  خ��ارك��ي��ف يف  ���س��د  حم����دودة 
جتميد  التحركني  هذين  م��ن  النية  تبدو  ال��ب��الد.  جنوبي 
جزء بارز من القوات الأوكرانية ملنعها من مهاجمة اأجنحة 
هذه  يف  دونبا�س.  جبهة  على  تهاجم  التي  الرو�سية  القوات 
الأث��ن��اء، تدافع وح��دات اأخ��رى من ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة عن 

ال�ساحل قرب اأودي�سا وعن كييف حلمايتها من اأي توغالت 
م�ستقبلية اآتية من القرم اأو بيالرو�سيا.

�سارماً  حظراً  فر�ست  الأوكرانية  احلكومة  اأن  من  بالرغم 
على خ�سائرها القتالية، يرجح ديفي�س اأن تكون قد تكبدت ما 
يوازي اخل�سائر الرو�سية، اأي قرابة 40 األف قتيل وجريح. 
ويرجح اأي�ساً اأن تكون جميع القوات الأوكرانية منخرطة يف 

املعارك على امتداد البالد.

�ملطلوب من �أوكر�نيا
من اأجل توليد ما يكفي من القوة ال�ساربة املدرعة واملتحركة 
لدحر القوات الرو�سية عن مواقعها احلالية، �سيتعني على 
ك��ي��ي��ف ات��خ��اذ ع���دد م��ن اخل���ط���وات اجل��وه��ري��ة. ع��ل��ى راأ����س 
مثل  والتجهيزات  املركبات  من  ك��اف  ع��دد  توفري  القائمة، 
واأنظمة  ال�سواريخ  وق��اذف��ات  املدفعية،  والقطع  ال��دب��اب��ات، 
ال��دف��اع اجل���وي، وال��ذخ��رية، ون��اق��الت ال��وق��ود وغ��ريه��ا من 
اجلي�س  يكون  اأن  يجب  فعالة،  تكون  كي  املرتبطة.  املعدات 
الأوك��راين قريباً من القدرة على ت�سغيلها ب�سكل بيني كما 
ينبغي اأن تكون متمتعة مبتطلبات �سيانة م�سابهة وب�سهولة 
ك��اف��ي��ة ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل ك���ي ت��ت��ط��ل��ب احل����د الأدن������ى م���ن الفرتة 

التدريبية.
الأمريكية  يف وقت قد يكون لإ�سافة ب�سعة مدافع هاوتزر 
اإيجابي،  وقع  بريطانية  جوي  دفاع  واأنظمة  اأملانية  ودبابات 
لإمداد  م�سمم  ن��ظ��ام  يف  املن�سات  ه��ذه  دم��ج  حم��اول��ة  ف���اإن 
تواجه  اأن  �ساأنها  من  ال�سوفياتية  احلقبة  من  ق��وة  واإ�سناد 
منف�سلني  ميكانيكيني  تاأ�سي�س  الأدن����ى  ح��ده��ا  حت��دي��ات، 
منف�سلة  اأن��واع  وتوفري  والإ���س��الح  ال�سيانة  على  ومدربني 
ا�ستيعاب  على  ق��ادر  لوج�ستي  نظام  يوجد  الذخرية. ل  من 

هذا التفاوت ب�سكل منا�سب.

بدءً� من �ل�ضفر
اأن يتم تاأمني التجهيزات التي  للكاتب، مبجرد  الأهم وفقاً 
القوات  ق��ب��ل  م��ن  و�سيانتها  بيني  ب�سكل  ت�سغيلها  مي��ك��ن 
جديدة  جمموعة  اإن�ساء  اإىل  اأوكرانيا  �ستحتاج  الأوكرانية، 

ال�سفر تقريباً. لكن اجلي�س  املدربني بدءاً من  من اجلنود 
الأوك�����راين ب��اأك��م��ل��ه م��ن��خ��رط يف ق��ت��ال ���س��ر���س ع��ل��ى امتداد 
البالد. ل متلك كييف القوة الب�سرية الالزمة ل�سحب تلك 
القوات املدربة بعيداً من اجلبهة واإر�سالها اإىل اأماكن اأخرى 
م��ن خارج  ج��دي��دة  ق��وات  ت�سكيل  �سيتعني  ال��ت��دري��ب.  لتلقي 
امليدان بينما حتاول القوات املوجودة ال�سمود اأمام الهجمات 

الرو�سية. وهذه مهمة �ساقة اأكر مما تبدو.

حتديات ��ضتخد�م �أ�ضلحة غربية جديدة
الفعالة.  الآلية  الألوية  يكفي من  اإىل ما  اأوكرانيا  �ستحتاج 
كل لواء اآيل �سي�سمل مزيجاً من الدبابات وامل�ساة واملدفعية 
والإم���دادات  ال�سيانة  وح��دات  اإىل  اإ�سافة  اجل��وي  وال��دف��اع 
اللوج�ستية. هكذا تبداأ عملية اإنتاج نظام موؤلف من وحدات 

قتالية قادرة على خو�س احلروب بفاعلية.
ا�ستخدمتها  التي  ال�سوفياتية  وتي72-  دبابات تي64-  اإن 
اأفراد:  م��ن ثالثة  م��وؤل��ف  م��ن طاقم  ت��دار  اأوك��ران��ي��ا لعقود 
يتعلم  اأن  ف��رد  ك��ل  ال��دب��اب��ة. على  وق��ائ��د  وامل��دف��ع��ي  ال�سائق 
فرد  كل  يكت�سب  حني  جيد.  ب�سكل  تاأديتها  وكيفية  مهامه 
القتال  تعلم  عليهم  �سيكون  اخلا�سة،  مهمته  اإجن��از  مهارة 
التالية  الدبابة. اخلطوة  اأ�سا�سي لأداء  اأمر  كمجموعة وهو 
هي بناء ف�سيلة وهي الوحدة التكتيكية التي تواجه العدو. 
دب��اب��ات بقيادة مالزم  اأرب��ع  اإىل  ث��الث  هي موؤلفة ع��ادة من 
كيف  تتعلم  اأن  الف�سيلة  على  بعدها،  ف�سيلة.  كقائد  يعمل 
تقاتل كجزء من �سرية دبابات. عادة ما يقود ال�سرية نقيب. 
ين�سم اإل��ي��ه ك��ب��ار ���س��ب��اط ���س��ف جم��ن��دي��ن ورق��ب��اء اآخ���رون 
توؤدي  ف�سيلة  ك��ل  اأن  م��ن  وال��ت��اأك��د  الف�سائل  ب��ني  للتن�سيق 
اأن تعرف كيف تقاتل  الدبابات  مهمتها. بعدها، على �سرية 
والذي  لفتنانت-كولونيل  عادة  يقودها  التي  الكتيبة  �سمن 
يجب عليه وعلى فريقه معرفة التن�سيق بني ال�سرايا وفهم 
دورهم يف املهمة الأو�سع. وينطبق الأمر نف�سه على م�ستوى 
اأعلى حني يكون على الكتائب القتال �سمن لواء. اإن تدريب 
وحدة على م�ستوى لواء يف اأوقات ال�سلم ي�ستهلك الكثري من 

الوقت.

هذ� ما ح�ضل قبل عا�ضفة �ل�ضحر�ء
 ،1990 حني غزا �سدام ح�سني الكويت يف اأغ�سط�س )اآب( 
املدرع  الفر�سان  الأب فوج  الأ�سبق جورج بو�س  الرئي�س  اأمر 
ال�سرق  بالنت�سار يف  ي�سرف عليه  ديفي�س  كان  الذي  الثاين 
اأ�سهر وهو يتدرب على اإطالق  اأم�سى الفوج �ستة  الأو�سط. 
�سيخو�س  ال��ذي  والطاقم  التجهيزات  م�ستخدماً  ال��ن��ريان 
احل���رب ق��ب��ل ب���دء عا�سفة ال�����س��ح��راء. مت ذل���ك ب��ع��ي��داً من 
التي تدرب  امل��ع��دات  ا�ستخدام  ال��ع��دو، وع��رب  الح��ت��ك��اك م��ع 
لل�سيانة  خ�سعت  والتي  �سنوات  ط��وال  عليها  الأمريكيون 
ال��ك��ام��ل��ة. وق���اد ال��ت��دري��ب��ات ���س��ب��اط ورق��ب��اء ذوو ع��ق��ود من 
اخلربة امل�سرتكة. حتى يف ذلك احلني، لحظ ديفي�س وجود 

وحدات اأمريكية مل تقدم اأداء جيداً.

ح�ضابات باردة
قوات  ت��دري��ب  اأوك���ران���ي���ا  ع��ل��ى  �سيتعني  جي�سها،  ت��ب��ن��ي  ك��ي 
جديدة غري منخرطة يف القتال. �سيكون �سعباً لكن ممكناً 
تدريب جمندين جدد على مهام من م�ستوى طواقم ت�سغيل 
اإط���ار زمني  اأخ���رى يف  ال��دب��اب��ات واملدفعية وم��ع��دات قتالية 
دون  من  ياأتي  ل  والتدريب  الوقت  اخت�سار  لكن  مت�سارع. 
دبابات  ل�سرية  قائداً  اإن  املثال،  �سبيل  اأكالف متزايدة. على 
اأمريكية يجب اأن يتمتع بخم�س اإىل �ست �سنوات خربة على 

م�ستوى الف�سيلة قبل ا�ستالم من�سبه القيادي اجلديد. 

•• وا�صنطن-وكاالت

حّذر رئي�س اأكادميية ال�سيا�سة الواقعية فالدميري بروخفاتيلوف من اأن 
الحتاد الأوروبي �سيكون على �سفا حرب اأهلية على املدى املتو�سط، بعد 
اأوروب��ا من خالل دعمها لأوكرانيا  اأن بدات الوليات املتخدة بتخريب 

ملواجهة احلرب الرو�سية.
الوليات  اأن  الرو�سية،  "فيزغلياد"  �سحيفة  يف  بروخفاتيلوف،  وكتب 
امل��ت��ح��دة و���س��ع��ت م�����س��اراً اأق�����س��ى ل��دع��م اأوك��ران��ي��ا ب��الأ���س��ل��ح��ة واملعدات 
قدر  واإ�سعافها  رو�سيا  على  ا�ستنزاف  ح��رب  فر�س  بهدف  الع�سكرية، 

الإمكان.
هذا  يف  م�ستهلك  مبثابة  �سيكونون  ومواطنيها  اأوك��ران��ي��ا  اأن  واأ���س��اف 
�سد  امل��ج��الت  م��ت��ع��ّددة  للحرب  البنتاغون  مفهوم  اإط���ار  ويف  ال�سياق. 
لكن حتى  )قتالية(.  ع�سكرية  �سن حرب معلومات وحرب  يتم  رو�سيا، 
الآن، مل ُيدرك اجلميع احلرب ال�سرية للوليات املتحدة �سد الحتاد 
لأمريكا  خطرياً  واقت�سادياً  ح�سارياً  مناف�ساً  ُيعترب  ال��ذي  الأوروب���ي 

وبريطانيا العظمى التي ان�سمت اإليهما.

�لحتاد �لأوروبي م�ضتعمرة لأمريكا
اإىل م�ستعمرة خا�سة  الأوروب��ي  الأمريكيون يف حتويل الحت��اد  وجنح 
بهم، مما اأجرب اأوروبا على التخلي عن النفط والغاز الرو�سي والتعلق 

مب�سادر الطاقة اخلارجية.
وتعمل الوليات املتحدة حالًيا على قطع اإمدادات الغاز الطبيعي امل�سال 
اإىل الأ�سواق الآ�سيوية ل�سالح اأوروبا. كما اتفقت مع الحتاد الأوروبي 
على �سمان اإمداد اأوروبا مبا ل يقل عن 15 مليار مرت مكعب من الغاز 

الطبيعي امل�سال هذا العام لتحل حمل ال�سادرات الرو�سية.
اأوروبا  اعتماد  لتقليل  م�سرتكة  عمل  جمموعة  اإن�ساء  الطرفان  وق��ّرر 

�سرطاً  تفر�س  املتحدة  الوليات  لكن  رو�سيا.  من  الطاقة  واردات  على 
�سارماً على الحتاد الأوروبي: "على اأوروبا اأن تدفع ثمن الوقود بكلفة 

اإ�سافية من اأجل مقاطعة طلب امل�ستهلكني الآ�سيويني".
يف 25 مار�س )اآذار(، قدمت اأملانيا، ب�سغط من الوليات املتحدة، خطة 
لوقف ا�سترياد موارد الطاقة الرو�سية ب�سكل �سبه كامل بحلول منت�سف 
وارداتها من  اأي�ساً  اأملانيا  تخف�س  قد  اخلريف،  وبحلول   .2024 عام 

الفحم الرو�سي.

�قت�ضادية" "�ضدمة 
وعلى خلفية عقوبات الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي �سد �سادرات 
والغاز  النفط  ���س��ادرات  توجيه  بنجاح  رو�سيا  تعيد  الرو�سية،  الطاقة 

اآ�سيا، وهو ما �سي�سكل يف  من الوليات املتحدة والحت��اد الأوروب��ي اإىل 
خا�س،  وب�سكل  باأ�سره،  للعامل  اقت�سادية"  "�سدمة  القريب  امل�ستقبل 

للعامل القدمي.
الطبيعي  الغاز  ل�سوق  الفناء اخللفي  الأوروب��ي هو  الغاز  �سوق  ويعترب 
اآ�سيا  منطقة  دول  يف  الو�سع  على  كامل  ب�سكل  ويعتمد  العاملي،  امل�سال 
اأك���رب من  وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ )APR(، ن��ظ��ًرا لأن ال�����س��وق الآ���س��ي��وي��ة 
اآ�سيا،  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  اأ�سعار  انخف�ست  واإذا  املادية.  الناحية 
توجيه  اإع���ادة  و���س��ت��وؤدي  �سحيح.  والعك�س  اأوروب����ا،  يف  الأ���س��ع��ار  تتبعها 
تدفقات الغاز الطبيعي امل�سال من الوليات املتحدة اإىل اأوروبا اإىل زيادة 
اأ�سعار الغاز يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ، و�ستتوجه �سركات نقل الغاز 
الأمريكية اإىل اآ�سيا اإذا مل يِف الحتاد الأوروبي ب�سرط الوليات املتحدة 

املذكور اأعاله- لدفع ثمن الغاز با�ستخدام نظري تكلفة اإ�سافية.
اأُجرب  "الحتاد الأوروب��ي، الذي  اإن  ونتيجة لذلك، قال بروخفاتيلوف 
للكهرباء  باهظة  تكاليف  �سيدفع  ال��رو���س��ي،  ال��غ��از  ع��ن  التخلي  على 

والتدفئة".

فيزغلياد: �أمريكا تدفع �لحتاد �لأوروبي �إىل حرب �أهلية



االثنني   2  مايو    2022  م   -    العـدد   13534  
 Monday     2   May   2022   -  Issue No   13534

13

عربي ودويل

قوات حفظ ال�سالم يف يوغ�سالفيا ال�سابقة

ف�سل  المم املتحدة يف جمزرة �سريربينيت�سا

الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يلقي كلمة اأمام جمل�س الأمن

اي دور لالأمم املتحدة يف اأوكرانيا؟

عمليات حفظ ال�سالم معقدة

التفوي�س(.  ع���ن  ال���دف���اع  ���س��ي��م��ا 
وا�سًحا،  ب��دا  ل��و  وحتى  "وهكذا، 
ال��ت��اري��خ هو  اإي����اه  ف���اإن م��ا يعلمنا 
نحتاج  ال�سالم،  على  للحفاظ  اأن��ه 
عليه"،  احل��ف��اظ  يجب  �سالم  اإىل 

تخل�س األك�سندرا نوفو�سيلوف. 

جتنب �لت�ضعيد
   لذلك فاإن عمليات حفظ ال�سالم 
لو�سع  جوهرها  يف  مالئمة  غ��ري 
اأوك���ران���ي���ا. لكن  م��ث��ل احل�����رب يف 
لي�س هذا هو ال�سبب الوحيد الذي 
مينع الأمم املتحدة من النظر يف 

هذا الحتمال.
"حفظ ال�سالم"     تقع م�سوؤولية 
ع����ل����ى ع�����ات�����ق جم���ل�������س الأم���������ن. 
الزمن،  يف  وال�سمود  ولال�ستمرار 
الهيئة:  ه��ذه  تنق�سم  ان  يجب  ل 
اأن  الأم��ن  جمل�س  باإمكان  "لي�س 
يعمل اإل اإذا كانت القوى اخلم�س 

من قبل املجل�س.
   تطورت هذه العمليات الع�سكرية 
ال�ستينات،  م��ن��ذ  ال��ق�����س��ري��ة  غ���ري 
وب�����س��ك��ل اأك����ر حت���دي���ًدا م��ن��ذ اأزمة 
اإن�ساء  م��ع   ،1956 ع��ام  ال�سوي�س 
اأول عملية حفظ �سالم �ُسّميت قوة 
املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  ال��ط��وارئ 
الظروف  اأف�سل  خلق  هو  وهدفها 
ا�ستعادته  اأو  ال�سالم  على  للحفاظ 
تبني  يف منطقة �سراع، من خالل 
ت�ساعف  وق�����د  حم����اي����د.  م����وق����ف 

عددها منذ نهاية احلرب الباردة.
الوقت  ه���ذا  يف  جت��دي��د  "هناك     
الأع�����س��اء اخلم�سة،  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
نوفو�سيلوف،  األ��ك�����س��ن��درا  ت��و���س��ح 
ال��ف��ع��ل هو  رد  ك���ان  ت��دري��ج��ي��ا  اذن، 
اإر�سال اخلوذات الزرقاء اإىل مناطق 
ال�سراع، خا�سة عندما يقفون على 
ال���ق���وى اخلم�س  م�����س��ال��ح  ه��ام�����س 
ال��ع��ظ��م��ى. وم���ع ذل���ك، ظ��ل��ت بع�س 

املتحدة  ل������الأمم  ال�������س���الم  ح���ف���ظ 
ت�����س��ب��ح غ���ري م���رغ���وب ف��ي��ه��ا وغري 

قابلة للتطبيق.
   تو�سح األك�سندرا نوفو�سالوف، اأنه 
منظمات  يف  لوحظ  ما  عك�س  على 
اأو الحت�����اد  ال���ن���ات���و  م���ث���ل  اأخ�������رى 
فاإن  ال�سني،  وبا�ستثناء  الأوروب���ي، 
ال��دول التي ت�ساهم مب��وارد ب�سرية 
يف هذه العمليات لي�ست هي نف�سها 
ت��ل��ك ال��ت��ي ت�����س��اه��م م��ال��ي��اً. و"هذا 
يوؤدي اإىل �سل�سلة اعفاء من حتّمل 
امل�سوؤولية... فمن هي الأمم املتحدة 

يف هذه احلالة؟ ومن يج�سدها؟
   ���س��در ت��ق��ري��ر الإب��راه��ي��م��ي عام 
جتارب  على  جزئي  ك��رّد   ،2001
م��ذب��ح��ة ���س��ري��ربي��ن��ي��ت�����س��ا والإب������ادة 
تاأّمل  اإن����ه  روان������دا.  يف  اجل��م��اع��ي��ة 
ال�سالم وكيف  وتفكري حول حفظ 

م�����س��ه��ورة لالأ�سف  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه 
بعد اأن حتولت اإىل اإخفاق تام، كما 

كان احلال يف رواندا اأو البو�سنة.

�ضالم يجب �حلفاظ عليه
امل��ع��روف��ة للف�سل  اأح����د الأم��ث��ل��ة     
ل��ع��م��ل��ي��ة حفظ  م���ت���ع���دد الأب�����ع�����اد 
ق������وة الأمم  ف�������س���ل  ه����و  ال���������س����الم، 
يوغو�سالفيا  يف  للحماية  املتحدة 
 ،1992 ع����ام  اأق���ي���م���ت  ال�����س��اب��ق��ة. 
حماية  ه����و  ال���رئ���ي�������س���ي  وه���دف���ه���ا 
"مناطق حممية  املدنيني يف ثالث 
من  اأي  ت���وؤت  مل  املتحدة".  ل���الأمم 
خ��ط��ط ال�����س��الم امل��ق��رتح��ة يف هذا 
الإط����ار ث��م��اره��ا، وت��ع��ر���س العديد 
م���ن اخل�������وذات ال����زرق����اء ل�����الإذلل 
على امل��ي��دان. والأ���س��واأ من ذل��ك اأن 
القوات  احتجزتهم  منهم  البع�س 

تتكرر  ل  ب��ح��ي��ث  ت�سميمه  مي��ك��ن 
اأخطاء املا�سي. ثم عام 2008 متت 
�سياغة مبداأ كاب�ستون، حيث ميكن 
عمليات  م��ن  ال��غ��ر���س  اأن  ن��ق��راأ  اأن 
"مالحظة،  ه����و  ال�������س���الم  ح���ف���ظ 
وم����راق����ب����ة، واإع�����������داد ال���ت���ق���اري���ر؛ 
وت��اأط��ري وق��ف اإط��الق ال��ن��ار، ودعم 
اآل�����ي�����ات ال���ت���ح���ق���ق؛ وال����ت����دخ����ل يف 
للثقة".  وكمقيا�س  عازلة،  منطقة 
ال���ذي ميكن  الأ���س��ا���س  ت�سكل  اإن��ه��ا 
�سرعية  ل��ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ي��ه  الع���ت���م���اد 

اإقامة العملية.
ك��ان��ت ه��ن��اك دائًما     وم����ع ذل����ك، 
عمليات  اإن�����س��اء  منذ  م��ب��ادئ  ثالثة 
 :1956 ع�������ام  ال���������س����الم  ح����ف����ظ 
امل�سيفة،  الدولة  وموافقة  احلياد، 
واإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ال���ق���وة فقط 
النف�س )ول  ع��ن  ال��دف��اع  ح��ال��ة  يف 

ال�سربية عام 1995.
جل�سة  خ������الل   ،2001 ع������ام     
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  اأم����ام  ا���س��ت��م��اع 
�سالينيون،  بيري  اأعلن  الفرن�سية، 
اأطباء  منظمة  يف  العمليات  مدير 
امل�������س���وؤول ع���ن برنامج  ب���ال ح����دود 
الدويل  املجتمع  البلقان، عن ف�سل 
�سريربينيت�سا:  م��ذب��ح��ة  م��ن��ع  يف 
هي  الإن�سانية  امل�ساعدات  "كانت 
الرد الوحيد على عمليات التطهري 
ال��ع��رق��ي وق�����س��ف امل��دن��ي��ني. وهذا 
اأن��ه يف مواجهة جرائم حرب  يعني 
اإر�سال  مت  الإن�سانية،  �سد  وجرائم 
والبطانيات  الأدوي��ة  لتوزيع  جنود 
قوة  ع���ن  امل���ث���ال  ه���ذا  والطحني". 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  احل��م��اي��ة 
ي���دّر����س لإب�����راز اأن���ه ع��ن��دم��ا ل يتم 
ف�����اإن عملية  ال�������س���روط،  ا���س��ت��ي��ف��اء 

هجوم مد�ن
ل�سالمة  انتهاك  الرو�سي  الغزو     
م��ن��ه عملية  يجعل  اأوك��ران��ي��ا، مم��ا 
ميثاق  م����ع  ت���ت���ع���ار����س  ع�����س��ك��ري��ة 
املعنى،  وب����ه����ذا  امل����ت����ح����دة.  الأمم 
���س��وت��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 24 
اإىل وقف  ي��دع��و  ق���رار  م��ار���س على 
العام  امل��دع��ي  وفتح  للقتال،  ف��وري 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة 
"جرائم حرب، وجرائم  حتقيقا يف 

�سد الإن�سانية".
    وراف�����ق ه���ذه الإج�������راءات جلنة 
حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ق��ل��ة ق���رره���ا جمل�س 
ُعلقت  ال������ذي  الإن���������س����ان،  ح���ق���وق 
ع�سوية رو�سيا فيه بتاريخ 7 اأبريل. 
كما اأن�ساأت املنظمة مهمات اإن�سانية 
وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق، وج��م��ع��ت اأم����واًل 
دولر.  مليار  م��ن  اأك���ر  اإىل  ت�سل 
املتحدة  الأمم  ت��ع��ار���س  وب��ال��ت��ايل، 
ب�����س��دة ه���ذه احل����رب ك��م��ن��ظ��م��ة. يف 
ان��ه ل جمال  ل��ن يفوتكم،  امل��ق��اب��ل، 

لأي حديث عن تدخل ع�سكري.

حفظ  "عملية  عــــن  مــــــاذ� 
�ل�ضالم"؟

الأمم  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل  مل�������اذا  ل���ف���ه���م 
لها-العمل  م�سلحة  -ول  املتحدة 
ع�سكريا يف اأوكرانيا، علينا اأن نعود 
الك�سندرا  م��ع  ال�����وراء،  اإىل  ق��ل��ي��ال 
العلوم  يف  ب��اح��ث��ة  ن��وف��و���س��ي��ل��وف، 
الأمم  يف  ومتخ�س�سة  ال�سيا�سية، 
ال�����س��الم، وموؤلفة  امل��ت��ح��دة وح��ف��ظ 
الأمن  "جمل�س  ب�سكل خا�س كتاب 

بني العجز والقوة املطلقة".
   يتاألف جمل�س الأمن من خم�سة 
اأع�ساء  خم�سة  منهم  ع�سوا،  ع�سر 
دائمني لهم حق النق�س -الفائزون 
يف احلرب العاملية الثانية: ال�سني، 
وفرن�سا،  امل����ت����ح����دة،  وال������ولي������ات 
رو�سيا.  وبالطبع  املتحدة،  واململكة 
نوفو�سيلوف  األ��ك�����س��ن��درا  وت��و���س��ح 
تكون  ال����ن����زاع����ات،  ب��ع�����س  يف  اأن������ه 
اإ�سدار  ع��ن  م�سوؤولة  الهيئة  ه��ذه 
لإن�ساء  ُت�ستخدم  التي  التفوي�سات 
�سيما  ول  ال�����س��الم،  حفظ  عمليات 
ال�سهرية.  ال�����زرق  اخل������وذات  ن�����س��ر 
وي��خ�����س��ع اإن�������س���اء ع��م��ل��ي��ات حفظ 
بالإجماع  للت�سويت  ه��ذه  ال�سالم 

يزال  ل  الأق�����ل  ع��ل��ى  اأو  م���وح���دة، 
ت�سرح  الوحدة"،  ي�سبه  م��ا  ه��ن��اك 

الباحثة يف العلوم ال�سيا�سية. 
املجل�س على هوؤلء  يقوم  ولئن     
الأع�ساء اخلم�سة الدائمني، فذلك 
كقوى  م�����س��وؤول��ي��ات  ل��دي��ه��م  لأن 
و�سيا�سية  واق��ت�����س��ادي��ة  ع�سكرية 
امل�سوؤوليات  ه��ذه  "على  رئي�سية. 
ي��ق��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��الم حًقا، 
وكان وا�سعو امليثاق يعرفون ذلك 
للحفاظ  الباحثة.  تتابع  جيًدا"، 
ع��ل��ى ال�����س��الم، ي��ج��ب ع��ل��ى القوى 
األ  الأخ��ط��ر،  وب��ال��ت��ايل  العظمى، 

حتارب بع�سها البع�س.
اإن�ساء  ��ا، مت  اأي�����سً    ول��ه��ذا ال�سبب 
قبل  النق�س من  اأق��ف��ال مثل حق 
تعلموا  ال���ذي���ن  امل��ي��ث��اق،  وا���س��ع��ي 
الأمم.  ع�سبة  ف�سل  م��ن  ���ا  درو����سً
املتحدة  الأمم  ت��ع��ال��ج  ل  ل���ذل���ك، 
اخلم�س  ال�������دول  م�����س��ال��ح  ع������ادة 
الأمم  ت���ت���دخ���ل  "مل  ال����دائ����م����ة. 
فرن�سا  لأن  اجل���زائ���ر  يف  امل��ت��ح��دة 
ك��ان��ت م��ت��ورط��ة، ول يف ك��وب��ا لأن 
املتحدة متورطة، ول يف  الوليات 
فيتنام اأو التبت "، تقدم األك�سندرا 

نوفو�سيلوف امثلة على ذلك.
اأن  ذل��ك  بعد  نف�سر  ولكن كيف     
هناك قرارات �سدرت اأثناء احلرب 
املثال؟ رغم  �سبيل  العراق على  يف 
يف  ��ا  اأي�����سً نف�سه  وج��د  املجل�س  اأن 
اأن  اإل   ،2003 موقف �سعب عام 
ال��و���س��ع ك���ان خم��ت��ل��ًف��ا لأن���ه كانت 
تعتمد  اأن  مي��ك��ن  ���س��واب��ق  ه���ن���اك 
الكويت:  غزو  مثل  الهيئة،  عليها 
ك���ان ه���ذا الأخ�����ري مب��ث��اب��ة تربير 

للغزو الأمريكي للعراق.
   وم���ع ذل����ك، ف����اإن ح��ال��ة احلرب 
م�سبوقة.  غري  اليوم  اأوك��ران��ي��ا  يف 
تربير  ت�ستطيع  ل  رو�سيا  اأن  مب��ا 
�سك  اأدين  ي���وج���د  ف����ال  ن��ف�����س��ه��ا، 
اأنها  يف  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  ل����دى 
الدولة املعتدية: "كل ما ي�ستطيع 
اجتماعات  عقد  هو  فعله  املجل�س 
يف  ال��دخ��ول  اإن  ال�سغط.  ملوا�سلة 
مبثابة  �سيكون  رو���س��ي��ا  م��ع  ح���رب 
ي�سمد  اأن  املجل�س  على  النتحار: 
ويقاوم... ولهذا ال�سبب ُيوجد حق 

النق�س".

فاعل غالًبا ما ُي�ضاء فهم �ضالحياته

�حلرب يف �أوكر�نيا: ماذ� تفعل �لأمم �ملتحدة...؟
•• الفجر -نينا بيلي –ترجمة خرية ال�صيباين

تتعاون  �أن  �ملفرت�ض  من  دولة   193 �ملتحدة  �لأمم  ت�ضم 
من �أجل �ل�ضالم يف �لعامل. لكن ل يز�ل ي�ضاء فهم �لدور 
�مللمو�ض للمنظمة يف عديد �حلروب يف كثري من �لأحيان. 
�أوكر�نيا.  �إىل  �لرو�ضية  �لقو�ت  دخول  منذ  مّر�  �ضهر�ن 

�ملدنيني،  مذ�بح  على  كله  �لعامل  �أعني  �ن�ضبت  ومنذئذ، 
للجي�ض  �ل�ضرت�تيجية  و�لتقلبات  �لالجئني،  وتدفق 
�لرو�ضي. �مللف مطروح بكثافة يف �لو�ضاط �لدبلوما�ضية 
خ�ضم  ويف  للقتال.  حد  لو�ضع  و�ضيلة  عن  تبحث  �لتي 
فهم  ُي�ضاء  ما  غالًبا  فاعل  هناك  �ل�ضطر�ب،  هــذ�  كل 
�ضالحياته: �لأمم �ملتحدة.    يف هذه �لأوقات �لع�ضيبة، 

يف  دوًر�  �لدولية  �ملوؤ�ض�ضة  هــذه  تلعب  �أن  يفرت�ض  �أل 
�أوكر�نيا  يف  �حلرب  مو�جهة  يف  عملها  �إن  �ل�ضالم؟  �ضنع 
ا على عدة م�ضتويات،  حقيقي للغاية، ولكنه حمدود �أي�ضً
نف�ض  يف  ولوج�ضتية  و�أيديولوجية  تاريخية  لأ�ضباب 
كاأولوية  �ملعلن  �لهدف  �أن  �ضيء،  كل  قبل  لنذّكر  �لوقت. 
من جانب �ملنظمة منذ �إن�ضائها عام 1945 هو "�حلفاظ 

لهذه  �ملركزية  و�لهيئة  �لدوليني".  و�لأمــن  �ل�ضلم  على 
�لدعوة �لطموحة لي�ض �ضوى جمل�ض �لأمن �ل�ضهري، �لذي 
يحاول بطريقة ما حتقيق هذ� �لهدف من خالل �لتعاون 
غوتريي�ض  )�أنطونيو  �لعام  و�لأمني  �لعامة  �جلمعية  مع 
لزم  �إذ�  �أخــرى  هيئات  تكمله  و�لــذي   ،)2017 عام  منذ 

�لأمر.

�لأمن جمل�س  عاتق  على  �ل�سالم  حفظ  م�سوؤولية  •  تقع 
�لنق�س  حق  يوجد  �ل�سبب  ولهذ�  يقاوم...  �أن  �ملجل�س  على  �نتحار:  مبثابة  �سيكون  رو�سيا  على  حرب  �سن  • �إن 
نف�سه  �لوقت  يف  ولوج�ستية  و�أيديولوجية  تاريخية  لأ�سباب  م�ستويات,  عدة  على  حمدود  �ملتحدة  �لأمم  • دور 

على  للحفاظ   •
يجب  �ل�����س��الم, 
ع���ل���ى �ل���ق���وى 
�ل����ع����ظ����م����ى, 
وب�����ال�����ت�����ايل 
�لأخ�������ط�������ر, 
حت�����ارب  �أل 
�لبع�س بع�سها 

����س��ت��ه��رت   •

�لعمليات  بع�س 

باإخفاقها  �لأممية 

كان  كما  �ل��ت��ام, 

رو�ند�  يف  �حلال 

�ل��ب��و���س��ن��ة �أو 
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•• بغداد-وكاالت

تعاين الأ�سواق العراقية من ركود ملحوظ مع قرب حلول عيد الفطر، 
ب�سبب الأزمة القت�سادية وارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية، ف�سال عن غياب 

املوازنة املالية للدولة، بعد مرور 4 اأ�سهر على 2022.
ال��ف��ق��رية وحم���دودي  ال��ع��ي��د حت��دي��ا غ��ري م�سبوق للطبقة  ومي��ث��ل ه���ذا 
الدخل، مع توقعات وزارة التخطيط بارتفاع ن�سبة الفقر يف البالد اإىل 

املائة. يف   23
الفقرية،  الطبقة  على  بظاللها  الأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  احل���رب  واأل��ق��ت 
ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املواد الأ�سا�سية، مثل الدقيق والأرز وال�سمن النباتي، 
بالإ�سافة اإىل املنتجات املحلية التي تاأثرت بارتفاع اأ�سعار الدولر مقابل 

الدينار العراقي.
املحلية،  ال�سوق  على  وانعكا�ساتها  القت�سادية،  التطورات  تلك  يف غمرة 
الرئي�سية  الأ���س��واق  يف  املا�سية  ل��الأع��وام  م��غ��اي��رة  التب�سع  ح��رك��ة  ب��دت 
بالعا�سمة بغداد، التي كانت ت�سهد اكتظاظا كبريا وحركة جتارية وا�سعة، 

يف مثل هذا الوقت، لكنها اليوم تبدو اأقل ب�سكل وا�سح.
عيد  وتقاليد  طقو�س  ف��اإن  العربية،  البلدان  يف  العائالت  من  وكغريها 
القت�سادية  امل�ساعب  العراقية، رغم  العائلة  را�سخة لدى  تبقى  الفطر 
والتحديات اجلّمة التي تواجهها، حيث بداأت ربات املنازل بالتوجه نحو 
واإم�ساء  الفطر  بعيد  لالحتفال  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  ل�سراء  الأ�سواق 

تقاليده الرا�سخة.
يقول  بغداد،  العا�سمة  يف  الرئي�س  الت�سوق  مركز  ال�سورجة،  مدينة  يف 
وا�سح  القت�سادي  "ال�سطراب  اإن  اإيهاب حممد،  الغذائية،  املواد  تاجر 

على ال�سوق، وهناك ركود ن�سبي يف احلركة التجارية لأ�سباب متعددة".
واأ�ساف: "اأبرز تلك الأ�سباب اأن الطبقة الفقرية تكاد تخرج من قائمة 
الأ�سعار  ارتفاع  مثل  املرتاكمة،  القت�سادية  العوامل  بفعل  امل�ستهلكني 

اأ�سعف  مم��ا  امل��ال��ي��ة،  امل��وازن��ة  اإق���رار  لعدم  القت�سادية  امل�ساريع  وغ��ي��اب 
الو�سطى حمافظة  الطبقة  الطبقة، فيما بقيت  لتلك  ال�سرائية  القدرة 

على �سلوكها ال�ستهالكي".
واأ�ساف العبيدي، يف ت�سريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، اأن "الإقبال 
يف الوقت احلايل يرتكز على م�ستلزمات اأيام عيد الفطر، مثل املالب�س 
والإك�س�سوارات، ف�سال عن املواد الغذائية الالزمة لعمل احللوى العراقية 
الأخ��رى مثل  امل�سرتيات  اإقبال �سعيف على  اأي�سا  )كليجة(، لكن هناك 

اأثاث املنازل وم�ستلزمات الزينة وغريها".
اإن  قري�سي،  علي  العراق،  العاملي يف  الأغذية  برنامج  قال ممثل  ب��دوره، 
"انخفا�س قيمة الدينار اأثر يف القدرة ال�سرائية للمجتمعات اله�سة، بعد 
دقيق  بينها  الغذائية، من  الغذائية وغري  الأ�سا�سية  امل��واد  اأ�سعار  ارتفاع 

احلنطة والزيت النباتي".
املنخف�سة  احل�����س��اد  "معدلت  اأن  اإىل  �سحفية،  ت�سريحات  يف  واأ���س��ار 
املو�سم  للري خالل  الأمطار كم�سدر  مياه  على  تعتمد  التي  املناطق  يف 

الزراعي 2020-2021، فاقمت من اأزمة انهيار العملة".
اأع��وام نظاما  العراقية منذ  اتبعت احلكومة  التحديات،  ويف خ�سم تلك 
خا�سا بالرعاية الجتماعية، مل�ساعدة الفئات الأكر حاجة للدعم ككبار 

ال�سن واملطلقات والأرامل والعاطلني عن العمل.
ومبوجب هذا النظام، مت �سمول اأكر من 1.6 ماليني عراقي حتى عام 
دولرا   170 اإىل  دولرا   70 بني  يرتاوح  ماديا  دعما  يتلقون   ،2021

�سهريا.
واألقى تاأخر اإقرار املوازنة املالية ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية وعدم ت�سكيل 
خا�سة  املجتمع،  م��ن  وا�سعة  �سرائح  على  بظالله  العراقية،  احلكومة 
الطبقات اله�سة والعاملة بالأجر اليومي يف جمال امل�ساريع ال�ستثمارية، 
حيث توقفت اأغلب تلك امل�ساريع اأو تلكاأت، مما و�ّسع نطاق تلك الطبقة، 

التي وجدت �سعوبة يف جتهيز م�ستلزمات عيد الفطر.

در��سة حديثة ل� »تريندز« تلقي �ل�سوء على 
حتديات قطاع �لت�سنيع يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

•• اأبوظبي-الفجر:

ملركز  حديثة  بحثية  درا�سة  اأك��دت 
اأن  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز 
الت�سنيع يف دول جمل�س  قطاعات 
بتاريخ  تتمتع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
غني يرتكز على ال�ستفادة الفعالة 
م�سرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل�������وارد  م���ن 
الفر�س  ا���س��ت��غ��الل  اأه���م���ي���ة  اإىل 
للو�سول  فعال  ب�سكل  والتحديات 

اإىل و�سع اأف�سل.
�سدرت  ال���ت���ي  ال����درا�����س����ة  وب���ي���ن���ت 
 " باللغة الإجنليزية حتت عنوان: 
حتديات تطوير قطاع الت�سنيع يف 
اخلليجي"،  التعاون  جمل�س  دول 
�ستيفن  ال���دك���ت���ور  اأع���ده���ا  وال���ت���ي 
���س��ك��ال��ي��ت، ال��ب��اح��ث ال��رئ��ي�����س��ي يف 

امل��زي��د م��ن اخلطط  ذل��ك، و�سعت 
قاعدة  لتنمية  امل�سممة  واملبادرات 
مبا  وت��ع��زي��زه��ا،  املحلية  الت�سنيع 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  ذل���ك   يف 
ت�سمل  وال��ت��ي  للت�سدير،  املوجهة 
اللوج�ستية  اخل����دم����ات  م����راك����ز 
وامل�����وان�����ئ ال���ب���ح���ري���ة وامل�����ط�����ارات، 
املناطق  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  واإن�������س���اء 
ال�سناعية  وامل��ن��اط��ق  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
اأجنبية  ملكية  ت��ق��دم  ال��ت��ي  احل���رة 
من  واإع���ف���اءات   ،100% بن�سبة 
الت�سدير،  اأو  ال����س���ت���رياد  ر����س���وم 
اخلدمات  اإىل  ال��و���س��ول  و�سهولة 
الأعمال  وت�سهيالت  اللوج�ستية، 
الأخرى، اإ�سافة اإىل �سمان و�سول 
اأف�سل اإىل الأ�سواق، وال�ستفادة من 
املواد  وتكاليف  الرخي�سة  الطاقة 

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن اقت�سادات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
الهيكلية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ت��ت�����س��اب��ه 
م���ن ح��ي��ث الع��ت��م��اد ال��ك��ب��ري على 
وال���غ���از كح�سة  ال��ن��ف��ط  ع���ائ���دات 
اإج��م��ايل الإي������رادات، وهيمنة  م��ن 
على  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات  ق���ط���اع 
الناجت املحلي الإجمايل، مبينة اأنه 
القت�سادي  التنويع  جلهود  نظرا 
امل�����س��ت��م��رة م��ن��ذ ع���ق���ود، ف�����اإن هذا 
حيث  التناق�س،  يف  اآخ���ذ  الت�سابه 
ت�����س��ع��ى ك����ل م����ن دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة، ومملكة البحرين 

اإىل التنويع بوترية مت�سارعة.
اأن دول جمل�س  ال��درا���س��ة  واأف����ادت 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ت�����درك منذ 
الت�سنيع  من�����و  اأه����م����ي����ة  ع����ق����ود 

يحتل  الت�سنيع  ق��ط��اع  اأن  امل��رك��ز، 
لال�ستدامة  رئ���ي�������س���ي���ة  اأه����م����ي����ة 
وقدرتها  ل��ل��ب��ل��دان  الق��ت�����س��ادي��ة 
رئي�سي  م�ساهم  وه��و  التناف�سية، 
و�سل  حيث  ال��ع��امل��ي،  القت�ساد  يف 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   16.5% اإىل 
 ،2020 عام  يف  العاملي  الإجمايل 
– الأهمية  – ال��درا���س��ة  مو�سحة 
قاعدة  ل����وج����ود  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

ت�سنيعية تت�سم بالكفاءة.
وذكرت الدرا�سة اأن قطاع الت�سنيع 
الرتابط  �سديدة  بعالقته  يتميز 
و�سال�سل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م���ع 
اللوج�ستية  وال�����س��ب��ك��ات  ال��ت��وري��د 
واأ�����س����واق ال��ع��م��ل، وي��خ��ل��ق رواب���ط 
الوطني  الق��ت�����س��اد  داخ����ل  اإن���ت���اج 

ويولد انعكا�سات اإيجابية اأخرى.

القت�سادي  ال���ت���ن���وي���ع  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املحلي، وخلق فر�س عمل منتجة، 
اأكرب من ال�سادرات  وتنمية ح�سة 
موؤكدة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة،  غ���ري 
������س�����رورة ا����س���ت���ب���دال الإي�����������رادات 
اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�ستمدة  احلكومية 
الهيدروكربونات  �����س����ادرات  م���ن 
ب��ح�����س��ة م���ت���زاي���دة م����ن اإي��������رادات 
اإىل  القطاع غري النفطي، م�سرية 
اأن التوقعات الأخرية تتنباأ اأن تبداأ 
يف  النفط  مبيعات  م��ن  الإي����رادات 
النخفا�س مع حلول عام 2040 
مزيدا  ي�سفي  مم��ا  ذل���ك،  قبل  اأو 
من احلاجة امللحة لتنويع م�سادر 

الإيرادات.
جمل�س  دول  اأن  ال��درا���س��ة  وب��ي��ن��ت 
ال���ت���ع���اون اخل���ل���ي���ج���ي  ب����ن����اًء على 

التناف�سي   ال�سناعي  الأداء  موؤ�سر 
اإ�������س������داره  مت  ال��������ذي   ))CIP
م���وؤخ���را، وال����ذي ط��ورت��ه منظمة 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
دول  ي�������س���ن���ف   )UNIDO(
ال�ست  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
على م�ستوى العامل بني الرتبتني 
30 و60 من اأ�سل ت�سنيف ي�سم 
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تطوير  لدعم  املنخف�سة  الأول��ي��ة 
للت�سنيع  ناجحة  فرعية  قطاعات 
كثيف ال�ستهالك للطاقة، مبا يف 
والأ�سمنت  البرتوكيماويات  ذل��ك 

واإنتاج الأملنيوم.
دول  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
تقدما  ال���ت���ع���اون حت����دث  جم��ل�����س 
كبريا يف املجال ال�سناعي، م�سرية 
اإىل اأنه اإدراكاً لهذه التطورات، فاإن 

�سرورة  ع��ل��ى  ال���درا����س���ة  و����س���ددت 
جمل�س  دول  يف  امل�����س��ن��ع��ني  ق���ي���ام 
التعاون اخلليجي بخطوات جدية 
اأ�سواق  يف  للمناف�سة  طرق  لإيجاد 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت�����س��دي��ر 
ال�سادرات  ن��ط��اق  تو�سيع  وك��ذل��ك 
القطاعات  وراء  ما  اإىل  ال�سناعية 
كثيفة  للت�سنيع  احلالية  الفرعية 

ال�ستهالك للطاقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتنمية،  الإم������ارات  م�����س��رف  اأك���د 
التنويع  لأج���ن���دة  امل����ايل  امل���ح���رك 
ال�سناعي  وال��ت��ح��ول  الق��ت�����س��ادي 
موا�سلة  الإم��������������ارات،  دول�������ة  يف 
ج�����ه�����وده واإجن��������ازات��������ه ال���داع���م���ة 
امل����ايل يف دولة  ال�����س��م��ول  ل��ت��ع��زي��ز 
الإمارات من خالل تعزيز القابلية 
الأعمال  رواد  مل�ساريع  امل�سرفية 
وال�سغرية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�����س��رك��ات 
على  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  واملتو�سطة 
املالية،  اخل���دم���ات  اإىل  ال��و���س��ول 
املبا�سر وغري  التمويل  عرب حلول 

املبا�سر واخلدمات الرقمية.
اليوم  مبنا�سبة  امل�����س��رف،  و���س��دد 
العربي لل�سمول املايل الذي يوافق 
اأن  على  ع��ام،  كل  من  اأبريل   27

يوفرها  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل���ل���ول 
ال�سغرية  وخ���ا����س���ة  ل���ل�������س���رك���ات، 
التمويل  ع��رب  م��ن��ه��ا،  وامل��ت��و���س��ط��ة 
املبا�سر اأو غري املبا�سر مثل برامج 
���س��م��ان ال��ق��رو���س ب��ال�����س��راك��ة مع 
خالل  من  اأو  التجارية،  امل�سارف 
ل�سمان  الرقمية  امل�سرف  ح��ل��ول 
واأ�سحاب  الأع���م���ال  رواد  مت��ك��ني 
امل�ساريع من الو�سول اإىل احللول 
امل�������س���رف���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة والآم����ن����ة 
وال�سريعة الداعمة لأعمالهم على 

مدار ال�ساعة .
الرئي�س  ال��ن��ق��ب��ي،  اأح���م���د  وق�����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������س���رف الإم����������ارات 
ال�������س���م���ول  "يعترب  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة: 
التنمية  عملية  رك��ائ��ز  اأح���د  امل���ايل 
وتتمثل  امل�����س��ت��دام��ة.  الق��ت�����س��ادي��ة 
م�سرف  ل��دى  الرئي�سية  الأدوات 

م�سرف  "حقق  النقبي:  واأ���س��اف 
الإم��������������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة اإجن���������ازات 
ال�سمول  تعزيز  يف  �ساهمت  نوعية 
على  الأول  ال����ع����ام  خ�����الل  امل������ايل 
اجلديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سركات  من���و  دع����م  ت�����س��ع  ال���ت���ي 
وامل��ت��و���س��ط��ة يف مقدمة  ال�����س��غ��رية 
امل�سرف  جت��رب��ة  اإن  اأول���وي���ات���ه���ا. 
املايل  ال�سمول  اأه���داف  حتقيق  يف 
البتكارات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  ح��اف��ل��ة 
النوعية لتعزيز القابلية امل�سرفية 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  لل�سركات 
تطبيق  اإط�������الق  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ال�سهل  ال����و�����س����ول  ي��ت��ي��ح  رق���م���ي 
امل�سرفية  ل��ل��خ��دم��ات  وال�����س��ري��ع 
وال�سغرية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
وامل��ت��و���س��ط��ة وع���ق���د ����س���راك���ات مع 
ل�سمان  ال����ت����ج����اري����ة  امل���������س����ارف 

اخلا�س  امل����ايل  الأداء  ب��الع��ت��ب��ار 
ب��ت��ل��ك ال�����س��رك��ات ل��ع��ام��ي 2020 
تطبيق  م�����راع�����اة  م����ع  و2021 

ا�سرتاطات خمففة. 
ومبنا�سبة" لليوم العربي لل�سمول 
م�سرف  ����س���ارك  اأي�������س���ا،  املايل" 
فعالية  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم�����������ارات 
العربية  الإم��ارات  م�سرف  نظمها 
�ساكر  وق������ّدم  امل����رك����زي،  امل���ت���ح���دة 
الأعمال  ادارة متويل  زينل، مدير 
للتنمية،  الإم��������ارات  م�����س��رف  يف 
عرب  ُع��ق��دت  التي  الفعالية  خ��الل 
ا�ستعرا�سا  املرئي،  الت�سال  تقنية 
تطبيق  امل�سرف  يف  لتجربة  عاما 
التي تدعم  املايل  ال�سمول  معايري 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات 
التمويلية  احل���ل���ول  ت���وف���ري  ع���رب 
اإطالق  وج��اء  واملتخ�س�سة.  املرنة 

لتحقيق  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة  الإم��������������ارات 
حلول  ط�����رح  يف  امل������ايل  ال�������س���م���ول 
وتوظيف  م��ت��خ�����س�����س��ة  م���ال���ي���ة 
اخلدمات الرقمية لت�سهيل و�سول 
التي  التمويلية  للحلول  ال�سركات 
ت�سهم يف دعم جناح اأعمالها. ومن 
الإم����ارات  م�سرف  مهمة  منطلق 
التنويع  اأجندة  متكني  يف  للتنمية 
ال�سناعي  وال��ت��ح��ول  الق��ت�����س��ادي 
التزامنا  و�سمن  الإم���ارات  لدولة 
يف خلق بيئة داعمة لالأعمال، نقدم 
وخم�س�سة  مرنة  متويلية  حلول 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات 
مما ي�سهم يف تعزيز ال�سمول املايل 
ال�سركات  ه��ذه  ومتكني  الدولة  يف 
من تو�سيع اأعمالها وتعزيز دورها 
التنمية  وت��رية  لت�سريع  ال�سناعي 

القت�سادية امل�ستدامة". 

النا�سئة  ل��ل�����س��رك��ات  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي 
اإ�سدار رقم  وال�سغرية واملتو�سطة 
 IBAN دويل  م�����س��ريف  ح�����س��اب 
يف  تفعيله  ويكتمل  دق��ائ��ق  خ���الل 
حد  اأي  ب���دون  �ساعة   48 غ�سون 
اأدنى للر�سيد، مع توفري خدمات 
م�������س���رف���ي���ة رق���م���ي���ة ع���ل���ى م�����دار 
مبادرة  امل�سرف   واأط��ل��ق  ال�ساعة. 
“�سند" بقيمة 100 مليون درهم، 
لتمكني متويل ال�سركات ال�سغرية 
ويديرها  ميلكها  التي  واملتو�سطة 
مواطنون اإماراتيون ودعم ت�سريع 
منوها بعد كوفيد19-، حيث تتم 
م��ع��اجل��ة ط��ل��ب��ات ال��ت��م��وي��ل خالل 
عملية  وتعتمد  عمل،  اأي��ام  خم�سة 
على  رئي�س  ب�سكل  التمويل  تقييم 
عام  خ��الل  لل�سركات  امل��ايل  الأداء 
تاأخذ  كما  كوفيد(،  )قبل   2019

لل�سركات  املخ�س�سة  مت��وي��الت��ه��ا 
بالإ�سافة  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
تدعم  متويلية  حلول  تطوير  اإىل 
تعايف الأعمال بعد جائحة كوفيد-
متخ�س�س  مقيا�س  وتطوير   ،19
ال�سركات  لتقييم  التنموي  ب��الأداء 
بطلبات  امل���ت���ق���دم���ة  وامل���������س����اري����ع 
للتمويل بح�سب اأثرها القت�سادي 
التنموي مثل م�ساهمتها املحتملة 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  من��و  يف 
والقيمة  ال���ع���م���ل  ف���ر����س  وخ���ل���ق 
وقطاعها  ل��ه��ا،  امل�سافة  الوطنية 
التمويل،  مل�سادر  و�سولها  وم��دى 
امل��ع��اي��ري الأخ���رى  ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
التي ت�ستخدمها البنوك التجارية 
ح�سابات  م��ث��ل  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  ع�����ادًة 
املخاطر والأرباح". واأطلق امل�سرف 
يف �سبتمرب املا�سي حلوله الرقمية 

ال����ي����وم ال���ع���رب���ي ل��ل�����س��م��ول امل����ايل 
م���ن جم��ل�����س حمافظي  مب����ب����ادرة 
امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد 
حيث   ،2016 ع����ام  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
اعتمد املجل�س يوم 27 اأبريل من 
املنا�سبة  بهذه  لالحتفاء  ع��ام،  كل 
الرئي�سية  الأه������داف  حت��دي��د  م��ع 
واملتمثلة يف دعم النمو القت�سادي 
امل�����س��ت��دام��ة وخ��ل��ف ف��ر���س العمل 

وتعزيز العدالة الجتماعية.

م�سرف �لإمار�ت للتنمية ي�ستعر�س دوره �ملحوري يف حتقيق �ل�سمول �ملايل لل�سركات �لنا�سئة و�ل�سغرية و�ملتو�سطة 

�لبنك  جمموعة  �أرباح  دولر  مليون   166
�لعربي للربع �لأول من �لعام 2022 

•• دبي-الفجر: 

العربي  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ح��ق��ق��ت 
الول  ال��رب��ع  خ��الل  ايجابية  نتائج 
بلغت  ح���ي���ث   ،2022 ال����ع����ام  م����ن 
ال�سريبة  ب��ع��د  ال�����س��اف��ي��ة  الرب������اح 
اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ون   166
دولر  م��ل��ي��ون   128.3 ب���  م��ق��ارن��ة 
حمققة   2021 اأذار   31 يف  ك��م��ا 
وج����اءت   ،29.4% ب��ن�����س��ب��ة  من����وا 
الو�سع  متانة  لتثبت  النتائج  ه��ذه 
اأ�سولها،  وج��ودة  للمجموعة  امل��ايل 
مركز  على  املجموعة  حافظت  كما 
امللكية  ق���وي وب��ل��غ��ت ح��ق��وق  م���ايل 
10.2 مليار دولر امريكي ون�سبة 
تعليمات  ح�سب  امل���ال  راأ�����س  ك��ف��اي��ة 
%16.5 وهي اعلى  3 بلغت  بازل 
م��ن احل���د الدن����ى امل��ط��ل��وب ح�سب 

تعليمات البنك املركزي الردين.
وقد اظهرت الت�سهيالت الئتمانية 
الربع  ب��ن��ه��اي��ة   5% ب��ن�����س��ب��ة  من����وا 
لت�سل   2022 ال���ع���ام  م���ن  الول 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   35.2 اىل 
دولر  م��ل��ي��ار   33.5 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
اأمريكي يف الفرتة نف�سها من العام 
متا�سيا  النمو  ه��ذا  وج���اء  ال�����س��اب��ق، 
التو�سع  يف  البنك  ا�سرتاتيجية  مع 
وخدمات  منتجات  طرح  خالل  من 
ج��دي��دة م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى جودة 
ال����س���ول، يف ح���ني ارت��ف��ع��ت ودائ���ع 
مليار   47.3 اىل  لت�سل  ال��ع��م��الء 
اذار   31 يف  ك��م��ا  ام���ري���ك���ي  دولر 
مليار   45.8 مع  مقارنة   2022
اآذار   31 ب��ن��ه��اي��ة  ام���ري���ك���ي  دولر 
 ،3% بلغت  منو  وبن�سبة   2021
ال���ودائ���ع يف معظم  ارت���ف���اع  ومي��ث��ل 
البنك  فيها  يتواجد  ال��ت��ي  املناطق 
تو�سيع  يف  ل�سرتاتيجيته  ا�ستمرارا 

قاعدة ودائع متنوعة وم�ستقرة.
امل�سري–  ���س��ب��ي��ح  ال�����س��ي��د  و����س���رح 
 " ق���ائ���اًل:  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

حققها  التي  اليجابية  النتائج  ان 
العام  م���ن  الول  ال���رب���ع  يف  ال��ب��ن��ك 
احل����ايل ت��ع��ك�����س ق����درة ال��ب��ن��ك على 
ال�ستمرار يف حتقيق النمو امل�ستدام 
والتغريات  ال���ت���ط���ورات  وم���واك���ب���ة 
يف امل���ن���ط���ق���ة وال������ع������امل، ك���م���ا اأك����د 
باملحافظة  ال��ب��ن��ك  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
الت�سهيالت  حم��ف��ظ��ة  ج����ودة  ع��ل��ى 
الئ��ت��م��ان��ي��ة وم��ت��ان��ة م��رك��زه املايل، 
ال��ب��ن��ك يعمل  اأن  امل�����س��ري  واأ����س���اف 
الفر�س  ا�ستغالل  على  با�ستمرار 
املتاحة والكامنة يف مناطق تواجده 

املختلفة. 
رندة  الأن�سة  اأو�سحت  جهتها  ومن 
التنفيذي  ال��ع��ام  – امل��دي��ر  ال�سادق 
للبنك العربي –  بان اأرباح جمموعة 
نتيجة  ج��������اءت  ال����ع����رب����ي  ال���ب���ن���ك 
املدعوم  الت�سغيلي  ب��الأداء  النهو�س 
�سيولة  وق���اع���دة  م��ت��ي��ن��ة  مب��ي��زان��ي��ة 
ق���وي، حيث  مرتفعة وم��رك��ز م��ايل 
مع  التعامل  م��ن  املجموعة  متكنت 
وال�ستمرار  التحديات  من  العديد 
ب����الداء امل��م��ي��ز وال����ذي اإن��ع��ك�����س من 
العمالء  ب�����ودائ�����ع  ال���ن���م���و  خ������الل 
بال�سافة  الئتمانية  والت�سهيالت 
كما  امل��خ��اط��ر،  كلفة  تخفي�س  اىل 

البنك حقق من��واً يف  ان  اأ�سارت اىل 
املتاأتية  وال��ع��م��ولت  الفوائد  �سايف 
الرئي�سية  ال��ب��ن��ك��ي��ة  الأع���م���ال  م���ن 
وبن�سبة %6.3، كما ا�ستمر البنك 
متينة  ���س��ي��ول��ة  بن�سب  ب��الح��ت��ف��اظ 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���ق���رو����س اىل 
فاقت  ب��ي��ن��م��ا   ،74.3% ال����ودائ����ع 
ن�سبة تغطية القرو�س غري العاملة 
على  ال�����س��ادق  واك����دت    .100%
ا���س��ت��م��رار ال��ب��ن��ك يف احل��ف��اظ على 
معدلت �سيولة مرتفعة مما ي�سهم 
والتطور  ال���ن���م���و  خ���ط���ط  دع�����م  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه يف 
اىل  بالإ�سافة  امل�ستهدفة،  الأ�سواق 
واحللول  املنتجات  طرح  يف  التو�سع 
ال��رق��م��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة ���س��م��ن خمتلف 
بتجربة  والرتقاء  املجموعة  اعمال 

عمالء مميزة.
امل�سري  �سبيح  ال�سيد  اأك��د  وختاما 
على ا�ستمرار البنك يف اإيجاد فر�س 
جميع  على  النمو  لتحقيق  جديدة 
البنك  الأ����س���ع���دة وع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 
وم�ستدامة  ج��ي��دة  ع��ائ��دات  حتقيق 
جنب  اإىل  جنباً  والعمل  مل�ساهميه 
التي  وامل���ج���ت���م���ع���ات  ع���م���الئ���ه  م����ع 

يتواجد �سمنها.

�حتاد م�سارف �لإمار�ت يعقد �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية لعام 2022

الظاهري 
�سعادة  الإ����س���الم���ي:  دب���ي  ب��ن��ك    -

حمد مبارك بوعميم 
- بنك الفجرية الوطني: الدكتور 

�سليمان مو�سى اجلا�سم 
ال�سيد  التجاري:  اأبوظبي  بنك   -

عدنان اآل اإ�سماعيل 
ال�سيد عبد  التجاري:  دبي  بنك   -

اهلل الطريفي 
الوطني:  دب���ي  الإم�������ارات  ب��ن��ك   -

�ستكون  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة،  ���س��ن��وات 
اإبريل  وح��ت��ى   2022 م��اي��و  م��ن 
اجلديد  املجل�س  وي�سم   ،2025

يف ع�سويته: 
- بنك امل�سرق : معايل عبد العزيز 

الغرير 
- ب��ن��ك راأ������س اخل��ي��م��ة ال��وط��ن��ي : 

معايل حممد عمران ال�سام�سي 
معايل  الأول:  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك   -
�سلطان  حم���م���د  اأح����م����د  ال�������س���ي���خ 

ال�سيد عبداهلل قا�سم 
الإ�سالمي:  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف   -

ال�سيد عبداهلل الأحبابي 

 ك����ذل����ك، �����س����ادق احل�������س���ور على 
الأهداف واخلطط ال�سرتاتيجية 
لحت���اد م�����س��ارف الإم������ارات للعام 
رفع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،2022
م����ع����اي����ري ال����ق����ط����اع امل���������س����ريف يف 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع��ق��د احت�����اد م�������س���ارف الإم�������ارات 
للم�سارف  املوحد  وال�سوت  املمثل 
اجلمعية  اجتماع  اليوم  الإماراتية 

العمومية العادية لعام 2022.
تراأ�س الجتماع معايل عبد العزيز 
م�سارف  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال���غ���ري���ر، 
الإم��ارات، بح�سور جمل�س الإدارة 
اأع�����س��اء احت���اد م�سارف  واأغ��ل��ب��ي��ة 
اإىل ممثلني  ب��الإ���س��اف��ة  الإم�����ارات 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  ال�����س��ادة  ع��ن 

يف اأبوظبي.
وخالل الجتماع، �سادق الأع�ساء 
للجمعية  ال�����س��اب��ق  امل��ح�����س��ر  ع��ل��ى 
ال����ع����م����وم����ي����ة لحت���������اد م�������س���ارف 
مار�س   22 يف  واملنعقد  الإم����ارات 

.2021
 كذلك، �سادق الأع�ساء بالإجماع 
لعام  املدققة  املالية  البيانات  على 
مدققي  ت��ق��ري��ر  وع��ل��ى   ،2021
ذمة  باإبراء  قاموا  كما  احل�سابات، 
ومدققي  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء 
احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 
تعيني  2021، ومت  دي�سمرب   31

مدققي احل�سابات للعام 2022.
ك��م��ا مت امل�����س��ادق��ة ب��الإج��م��اع على 
احت�����اد  اإدارة  جم���ل�������س  ان����ت����خ����اب 
م���������س����ارف الإم���������������ارات اجل����دي����د 
ل��ف��رتة الثالث  ال��ق��ادم��ة  ل���دورت���ه 

ع��ل��ى مبادرات  ال��ع��م��ل  م��ن خ���الل 
التوطني وحماية امل�ستهلك، والتي 
ت��خ�����س��ع ك��ل��ه��ا ل��ت��وج��ي��ه واإ����س���راف 
املتحدة  العربية  الإمارات  م�سرف 

املركزي.
ب��ن��ود جدول  اخ��ت��ت��ام جميع  وب��ع��د 
انتخاب معايل  اإع��ادة  الأعمال، مت 
عبد العزيز الغرير كرئي�س جمل�س 
الإم������ارات  م�����س��ارف  احت����اد  اإدارة 
ال�سام�سي  عمران  حممد  ومعايل 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كنائب 
الثالث  مل����دة  الم�������ارات  م�����س��ارف 
���س��ن��وات ال���ق���ادم���ة. و���س��ك��ر معايل 
عبد العزيز الغرير، با�سمه وبا�سم 
الإم��ارات، م�سرف  احتاد م�سارف 
الإمارات املركزي، واأع�ساء جمل�س 
الأع�ساء،  وج��م��ي��ع  الحت����اد  اإدارة 
على الدور املهم الذي قاموا به يف 
عام 2021، والذي اأدى اإىل ارتفاع 
القطاع  يف  ال���ع���م���الء  ث��ق��ة  ن�����س��ب��ة 
بنوكهم  ويف  الإم����ارات����ي  امل�����س��ريف 
 2021 ل��ع��ام   87% اإىل  لت�سل 
 ،2020 ل����ع����ام   63% م���ق���اب���ل 
ت��ق��دم��اً ملحوظاً يف  اأظ��ه��ر  ك��ذل��ك 
وتطور  حت�سن  حول  العمالء  ثقة 
الإم��ارات��ي يف عام  امل�سريف  القطاع 
كما   .98% اإىل  لي�سل   2021
الإدارة معايل  �سكر رئي�س جمل�س 
دائرة  ال�سادة  الغرير  العزيز  عبد 

تنمية املجتمع يف اإمارة اأبو ظبي. 

قناة �ل�سوي�س ت�سجل �أعلى �إير�د �سهري يف تاريخها عند 629 مليون دولر يف �أبريل
•• القاهرة -وام:

�سجلت اإح�سائيات املالحة يف قناة ال�سوي�س خالل �سهر اأبريل 
اأعلى  حمققة  م�سبوقة  وغ��ري  جديدة  قيا�سية  اأرق��ام��ا  املا�سي 
واأكرب  دولر،  مليون   629 بلغ  القناة  تاريخ  يف  �سهري  اإي��راد 
ح��م��ول��ة ���س��اف��ي��ة ���س��ه��ري��ة ب��اإج��م��ايل ح��م��ولت ���س��اف��ي��ة قدرها 
مت  التي  الأرقام  كافة  بذلك  متجاوزة  طن،  مليون   114.5

ت�سجيلها من قبل.

بيان  ال�سوي�س، يف  اأ�سامة ربيع رئي�س هيئة قناة  الفريق  وقال 
اأبريل  �سهر  خ��الل  بالقناة  امل��الح��ة  ح��رك��ة  اإن  ام�����س  ا���س��دره 
مقابل  الجتاهني  من  �سفينة   1929 عبور  �سهدت   2022
عبور 1814 �سفينة خالل �سهر اأبريل من العام املا�سي بفارق 
115 �سفينة بن�سبة زيادة قدرها %6.3 ، كما بلغت اإجمايل 
احلمولت ال�سافية 114.5 مليون طن "اأكرب حمولة �سافية 
خالل  طن  مليون   110.2 مقابل  القناة"  تاريخ  يف  �سهرية 
بن�سبة  طن  مليون   4.3 بفارق  املا�سي  العام  من  اأبريل  �سهر 

اأن عائدات قناة ال�سوي�س خالل  %3.9. واأ�ساف  زيادة بلغت 
مليون   629 �سجلت   2022 امليالدي  العام  من  اأبريل  �سهر 
 553.6 مقابل  القناة  ت��اري��خ  يف  �سهري  اإي���راد  كاأعلى  دولر 
مليون دولر خالل �سهر اأبريل من العام املا�سي بفارق 75.4 
الفريق  واأو�سح   .13.6% زيادة قدرها  بن�سبة  دولر،  مليون 
2022 ر�سدت  اأبريل  التقارير املالحية خالل �سهر  اأن  ربيع 
مقارنة  ال�سفن  اأن���واع  عبور خمتلف  م��ع��دلت  كبرية يف  زي���ادة 

بذات ال�سهر من العام املا�سي.

�لعر�ق.. �لأزمة �لقت�سادية تقف يف وجه طقو�س �لعيد
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ُتوج فريق نادي اأبوظبي الريا�سي 
بطاًل لدوري كرة القدم لل�سيدات 
-2021 ال���ري���ا����س���ي  ل��ل��م��و���س��م 

فريق  ع��ل��ى  ف����وزه  ب��ع��د   ،2022
اأون��ك�����س ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف يف 
الأول  اأم�س  التي جمعتهما  املباراة 
ذي��اب عوانة يف  ال�سبت على ملعب 
مقر احت��اد ال��ك��رة ب��دب��ي، وذل��ك يف 
خ��ت��ام م��ب��اري��ات اجل��ول��ة الأخ����رية 
للدوري املوؤجلة من الأ�سبوع الأول 

للم�سابقة.
وقامت اأمل بو�سالخ ع�سو جمل�س 
جلنة  رئي�سة  ال��ك��رة،  احت���اد  اإدارة 
بتتويج  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال����ق����دم  ك�����رة 
بامليداليات  اأبوظبي  فريق  �سيدات 
الذهبية ودرع الدوري، فيما �سلمت 
فريق  ل�سيدات  الف�سية  امليداليات 
ت�سلم  بينما  "الو�سيف"،  ال��ع��ني 

فريق اأونك�س �ساحب املركز الثالث 
الربونزية،وح�سر  امل���ي���دال���ي���ات 
عبداهلل  غالية  ال��ت��ت��وي��ج،   مرا�سم 
امل���ازم���ي ع�����س��و جل��ن��ة ك����رة القدم 

الن�سائية.
وه���ن���اأت رئ��ي�����س جل��ن��ة ك���رة القدم 
الريا�سي،  اأبوظبي  نادي  الن�سائية 
باللقب، وقالت:  التتويج  مبنا�سبة 
والح���ت���ف���ال  امل���ن�������س���ات  "�سعود 
ب���الأم���ر اجلديد  ل��ي�����س  ب���الأل���ق���اب 
ال���ذي اع��ت��اد حتقيق  ال��ن��ادي،  على 
الإجنازات، و�سعداء بتطور املناف�سة 
يف املو�سم احلايل، متمنني التوفيق 

لكل الفرق يف املو�سم املقبل".
بامل�ساركة  ب��و���س��الخ  اأم���ل  واأ����س���ادت 
الفاعلة لالأندية يف اإجناح الن�سخة 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل���������دوري ك����رة قدم 
ال�سيدات، ملو�سم -2021 2022، 
والرعاية  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  ظ��ل  يف 
احتاد  اإدارة  جمل�س  م��ن  اخل��ا���س��ة 

را���س��د بن  ال�سيخ  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ك��رة، 
حميد بن النعيمي.

وق��ال��ت ب��و���س��الخ: "اإن اإق��ام��ة 56 
م���ب���اراة ع��ل��ى م����دار م��و���س��م كامل، 

مب�ساركة 8 فرق، تاأكيد جديد على 
الهتمام الالفت بن�ساط لعبة كرة 

قدم ال�سيدات، وا�ستمرار لنجاحات 
امل�سابقة   ت�����س��ه��م  ح��ي��ث  ال�������دوري، 

ال����الع����ب����ات،  م�����واه�����ب  ����س���ق���ل  يف 
امل��زي��د من  اكت�ساف  وامل�����س��اع��دة يف 
ال�سيدات  منتخبي  لرفد  املواهب، 

وال�سابات".
"�سهدناً  ب����و�����س����الخ:  واأ�����س����اف����ت 
مميزة  وم�ستويات  �ساخنا  تناف�ساً 
يف امل���ن���اف�������س���ة، ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
دي�سمرب من العام املا�سي 2021، 
الدولة  اح��ت��ف��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
باليوم الوطني ال�50، و�سوًل اإىل 
حمطة اخلتام يف نهاية �سهر اأبريل 

."2022
تطور  ا�ستمرار  بو�سالخ  وتوقعت 
ك��رة قدم  ولعبة  ال���دوري،  مناف�سة 
ال�����س��ي��دات يف ظ��ل الإق��ب��ال الكبري 
يف  "�سعدنا  وتابعت:  الأن��دي��ة،  من 
املميزة  بامل�ساركة  احل���ايل  امل��و���س��م 
اأوائل  لنادي العني، الذي ُيعد من 
التي  الإماراتية،  املحرتفني  اأندية 
تدريب  م����راك����ز  ب����اإط����الق  ق���ام���ت 

ال���ق���دم يف مدينة  ل��ك��رة  ال��ف��ت��ي��ات 
العني، وتكوين اأول فريق كرة قدم 
ن�سائي، منذ تاأ�سي�س النادي يف عام 
1968، ونتطلع اإىل تو�سيع رقعة 
املوا�سم  يف  اأك���رب  ب�سكل  امل�����س��ارك��ة 

املقبلة".
للمو�سم  ال�����س��ي��دات  دوري  و���س��ه��د 
احلايل -2021 2022، م�ساركة 
الريا�سي،  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ف����رق 
العني، اأونك�س، لليغا اإت�س بي �سي، 
�سي،  اإف  اإي  ���س��ب��ورت�����س،  ب���رو  ج��و 
اإم، حيث  اإ����س  وب���ي  وول��ف��ه��اون��دز، 
الريا�سي  اأب���وظ���ب���ي  ن����ادي  ح�����س��م 
البطولة  خ����ت����ام  ق���ب���ل  ال����ل����ق����ب، 
بالتتويج  ل��ي��ح��ت��ف��ل  ب����اأ�����س����ب����وع، 
الر�سمي يف مباراة اجلولة الأخرية 
42، وح�سد  للنقطة  بعد و�سوله 
فريق نادي العني و�سافة الدوري 
بر�سيد 36 نقطة، وفريق اأونك�س  

املركز الثالث بر�سيد 28 نقطة.

•• اأبوظبي-الفجر

اأ���س��اد اأرك�����ادي دف��ورك��وف��ي��ت�����س رئي�س 
بالتنظيم  لل�سطرجن  الدويل  الحتاد 
املجل�س  لج���ت���م���اع���ات  ال���ت���اري���خ���ي 
لل�سطرجن  الدويل  الرئا�سي لالحتاد 
ال�سكر  ووج���ه  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل 
الريا�سي والحتاد  اأبوظبي  وجمل�س 
النجاح  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ط��رجن  الآ����س���ي���وي 
الجتماعات  ���س��ه��دت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
وتوفري كافة متطلبات اإجناح احلدث 

ب�سكل متميز وغري م�سبوق
اأقيم احلدث برعاية جمل�س اأبوظبي 
الريا�سي ومواينء اأبوظبي وجمل�س 
العمل  ع���الق���ات  ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم��������ارات 
للمحاماة  ال���ظ���اه���ري  ري����د  وم��ك��ت��ب 

والإ�ست�سارات القانونية. 
�سلطان  ال�سيخ  الج��ت��م��اع��ات  ح�سر 
�سخبوط  ب��ن  �سلطان  ب��ن  خليفة  ب��ن 
الأ�سيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الدويل  الحت���اد  ورئ��ي�����س  لل�سطرجن 
الحتادات  وروؤ�ساء  ونوابه  لل�سطرجن 
اأوروب�����ا واأ�سيا  ال��ق��اري��ة الأرب���ع���ة م��ن 
اللجنة  واأع�ساء   ، واأمريكا  واأفريقيا 
عبداهلل  الدكتور  وبح�سور  الإداري���ة 
بن �سامل الوح�سي الرئي�س التنفيذي 
مدير  لل�سطرجن  الأ���س��ي��وي  ل��الحت��اد 
احلدث والدكتور يا�سر مهدي منظم 

عام احلدث  
ويف كلمته خالل حفل الفتتاح رحب 
ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان 
ب�سيوف  ن���ه���ي���ان  اآل  ���س��خ��ب��وط  ب����ن 
الإم���������ارات ع��ل��ى اأر�������س زاي�����د اخلري 

الدويل  الحت���اد  جمل�س  اأن  واأ���س��اف 
ل��ل�����س��ط��رجن ه���و اأك�����رب ه��ي��ئ��ة اإداري������ة 
حيث  ال��ع��امل  يف  ال�سطرجن  لريا�سة 
ويعد  �سهور  ث��الث��ة  ك��ل  م��رة  يجتمع 
للدورة احلالية  اجتماع  اآخر  هذا هو 
جائحة   ب��ع��د  ف��ع��ل��ي  اج���ت���م���اع  واأول 
اأج��ربت الحت��اد الدويل  كورونا التي 
على انعقاد الجتماعات طوال عامني 

عرب الإنرتنت
الوح�سي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  و���س��رح 
الحت����اد  اأن  الج���ت���م���اع���ات  خ���ت���ام  يف 
الدويل اإعتمد اإقامة الأوملبياد العاملي 

لل�سطرجن يف مدينة ت�سيناي الهندية 
اأغ�سط�س   10 حتى  يوليو   27 م��ن 
على  دول���ة   190 مب�ساركة   2022
القرعة  اإج����راء  ومت  ال��ع��امل  م�ستوى 
يف  اإقامتها  املقرر  املر�سحني  لبطولة 
مدينة مدريد الإ�سبانية خالل �سهر 

يونيو القادم 
ا�ستعرا�س تقرير رئي�س الحتاد  ومت 
الدويل وتقارير جلان الحتاد الدويل 
للحكام  ال��دول��ي��ة  الأل���ق���اب  واع��ت��م��اد 
اعتماد  ومت  وال��الع��ب��ني.  وامل���درب���ني 

تقارير روؤ�ساء الحتادات القارية 

اإجراءات  ال��دويل  كما اعتمد الحت��اد 
الدويل  الحت���اد  انتخابات  ومواعيد 
لل�سطرجن للدورة 2022 – 2026 
اجتماعات  خ����الل  اإج���رائ���ه���ا  امل���ق���رر 
كوجنر�س الحتاد الدويل املقامة مع 
ت�سيناي  مدينة  يف  العاملي  الأومل��ب��ي��اد 

الهندية 
وكانت اللجنة العليا املنظمة للحدث 
برئا�سة ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن 
�سلطان بن �سخبوط اآل نهيان رئي�س 
الحتاد الأ�سيوي لل�سطرجن وع�سوية 
الوح�سي  �سامل  بن  عبداهلل  الدكتور 

الرئي�س التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي 
يا�سر  وال����دك����ت����ور   ، احل������دث  م���دي���ر 
والدكتور  احل��دث  ع��ام  منظم  مهدي 
الإعالمي  امل�ست�سار  اجل��ن��دي  ه�سام 
واخلبري  واحلكم  الأ�سيوي  لالحتاد 
الدويل الإماراتي مهدي عبدالرحيم 
لل�سئون الفنية ، واملن�سق العام كا�ستو 
فريق  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  اأب��ون��دو. 
ال�����دويل دان�����ا مديرة  ع��م��ل الحت�����اد 
جوريوفا  وك��ي��م��ا  ال������دويل  الحت������اد 
�سكرترية  و���س��اف��ا  الأن�����س��ط��ة  من�سقة 

مكتب الحتاد الدويل يف لوزان.

نادي �أبوظبي �لريا�ضي ُيتوج بطاًل لدوري كرة �لقدم لل�ضيد�ت

�أمل بو�سالخ: نتطلع �إىل تو�سيع �مل�ساركة يف �ملو��سم �ملقبلة

»دويل« �ل�ضطرجن ي�ضكر �لإمار�ت

تنظيم تاريخي لجتماعات �ملجل�س �لرئا�سي يف �أبوظبي 
�لهند ت�ضت�ضيف �لأوملبياد و�أ�ضبانيا تنظم دورة �ملر�ضحني

يف ختام مبار�تي �لذهاب للدور قبل �لنهائي لدوري �لدرجة �لثالثة

�لنجوم وجلف يونايتد يتعادلن وفليتوود يهزم �لدعم �لريا�سي

�حتاد �لإمار�ت للكانوي و�لر�فتنج 
يعقد �جتماعه �لأول

•• اأبوظبي-الفجر

اختتمت اأم�س  الأول ال�سبت مرحلة الذهاب للدور ن�سف 
النهائي مل�سابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، والتي 
دون  يونايتد  وجلف  النجوم  فريقي  تعادل  عن  اأ�سفرت 
اأهداف يف املباراة التي جرت على ملعب مدر�سة اأب تاون.

الدعم  فريق  على  الفوز  يونايتد  فليتوود  فريق  وحقق 
اأول  جمعتهما  التي  املباراة  يف  لهدف،  بهدفني  الريا�سي 
من اأم�س الأول اجلمعة على ملعب نادي �سباط القوات 

امل�سلحة يف اأبوظبي.
يلتقي  املقبل، ح��ي��ُث  م��اي��و   8 ي��وم  الإي���اب  وُت��ق��ام مرحلة 

على  م   7:00 ال�ساعة  وال��ن��ج��وم  يونايتد  جلف  فريقا 
ال��رم��اي��ة مب��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ع��ل��ي، وفليتوود  ن����ادي  م��ل��ع��ب 
ملعب  على  م   8:00 ال�ساعة  الريا�سي  والدعم  يونايتد 

مدينة دبي الريا�سية.
وُتقام مباريات الدور ن�سف النهائي بنظام خروح املغلوب 
مباراة  انتهاء  ح��ال��ة  ويف  واإياب"،  "ذهاب  م��ب��ارات��ني  م��ن 
الإياب بنف�س نتيجة مباراة الذهاب يتم اللجوء لركالت 
اجلزاء الرتجيحية مبا�سرة حل�سم التعادل ، اأما يف حالة 
ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق��ني مب��ج��م��وع م��ب��ارات��ي ال���ذه���اب والإي����اب 
فتطبق قاعدة الأف�سلية للهدف امل�سجل يف ملعب الفريق 

املناف�س.

•• العني-وام:

والرافتنج  للكانوي  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  عقد جمل�س 
م�ساء اأم�س الأول اجتماعه الأول برئا�سة معايل ال�سيخ 
الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد 

وبح�سور جميع اأع�ساء املجل�س.
اأ�سمى  الجتماع  بداية  الحت��اد  يف  اإدارة  جمل�س  ورف��ع 
اإىل ق���ي���ادة و���س��ع��ب دولة  ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات  اآي�����ات 
�سائلني  املبارك،  الفطر  عيد  حلول  مبنا�سبة  الإم���ارات 
امل���وىل ع��ز وج��ل اأن ي��دمي على دول���ة الإم����ارات التقدم 

والرخاء والزدهار حتت قيادتها الر�سيدة.
اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  معايل   واأع���رب 
نهيان عن بالغ فخره واعتزازه بالنجاحات والإجنازات 
التي حققتها ريا�سة الإمارات يف جميع املجالت، بف�سل 
الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مطالبا  الر�سيدة،  القيادة  دعم 
الإجنازات  تلك  البناء على  بامل�سي قدما نحو  اجلديد 
الظروف  كافة  وتهيئة  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  والعمل 
العاب  يف  وامل�ستويات  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  املثالية 

الكانوي والرافتنج.
على  امل���درج���ة  ال��ب��ن��ود  الحت����اد  اإدارة  جمل�س  ون��اق�����س    
ج���دول الأع���م���ال، ومت ت��وزي��ع امل��ن��ا���س��ب الإداري������ة على 
الأع�ساء، حيث مت اختيار  يا�سر ي�سلم عبداهلل الكثريي 
نائبا للرئي�س ومرمي را�سد عابد املن�سوري اأمينا عاما 
لالحتاد واأحمد �سامل �سودين م�ست�ساراً لالحتاد وخالد 

عبدالنا�سر اأحمد املفلحي مديرا ماليا.
كان احتاد الإم��ارات للكانوي والرافتنج قد مت تاأ�سي�سه 
اآل  طحنون  بن  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  برئا�سة 
اإىل  العني،  ويهدف  مدينة  ومقره   2021 ع��ام  نهيان 
وت�سكيل  والرافتنج  الكانوي  ملمار�سة  قاعدة �سلبة  بناء 
منتخبات وطنية قوية يف كل الفئات العمرية تناف�س على 
امل�ستوى الإقليمي والقاري والدويل. يذكر اأن م�سطلح 
ال�سغرية  ال���ق���وارب  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق  "الكانوي" 
وال�سيقة وخفيفة الوزن ويتم دفعها بوا�سطة جماديف 
ومدببة من كال الطرفني وتت�سمن م�سابقاتها الفردي 
والزوجي والرباعي وجتري مناف�ساتها يف مياه راكدة اأو 

جمرى نهر قوي ممكن اأن يكون ا�سطناعيا.



االثنني   2  مايو    2022  م   -    العـدد   13534  
 Monday     2   May   2022   -  Issue No   13534الفجر الريا�ضي

1816

•• الذيد -الفجر:

الريا�سي  امل���و����س���م  ن��ه��اي��ة  م��ن��ا���س��ب��ة 
الذيد  نادي  نظم   -2022  2021
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي اح��ت��ف��ال��ي��ة  لفرق 
امل����راح����ل ال�����س��ن��ي��ة حل�����س��ول��ه��م على 
امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة وامل���ق���دم���ة من 
احتاد المارات لكرة القدم بعد مو�سم 

ريا�سي مميز.
ومت التكرمي مبقر النادي م�ساء اأم�س 
الأول حيث قام كاًل من �سعادة �سامل 
حم��م��د ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�سي  الثقايف  ال��ذي��د  ن��ادي  اإدارة 
و�سامل �سيف اجلاري املدير التنفيذي 
والإداري����ني  امل��درب��ني  بتكرمي  للنادي 
والالعبني امل�ساهمني يف جناح املو�سم 

الريا�سي.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة امل���ك���رم���ني ك����اًل من   
ف��ري��ق الأ����س���ب���ال ب���ن���ادي ال���ذي���د حتت 
الكابنت  ت���ك���رمي  ب��ج��ان��ب  14�سنة 
حممد العليلي املدير الفني للمراحل 
ال�سنية والكابنت حممد عطية  مدرب 
في�سل  وال���ك���اب���نت  ال���ف���ري���ق  ح���را����س 
عبدالرحمن البلو�سي  مدرب الفريق 
الفريق  اداري  ي�سلم  عبداهلل  و�سعيد 
وعلي حممد العليلي امل�سرف الإداري 
واملعاجلني  ال�����س��ن��ي��ة  امل���راح���ل  ل��ف��رق 
وعيد  ح�سني  وحممد  ال�سارين  نبيل 

اإبراهيم اأبو العينني .
كما وجرى تكرمي الالعب م�سطفى 
فريق   لع�����ب  و  ال����غ����رب����اوي  ح�����س��ني 
ال�19�سنة حل�سوله على لقب هداف 

بعدما  امل��و���س��م  ل��ه��ذا  ال�����س��ب��اب  دوري 
�سجل 18 هدفاً.

و�سرح �سعادة �سامل حممد بن هويدن 
رئي�س جمل�س الإدارة باأن نادي الذيد 

املراحل  من  الالعبني  ب��اإجن��از  فخور 
املو�سم  خ���الل  ح��ق��ق��وه  ومب���ا  ال�سنية 
عزز  ال��ذي  امل�سرف  والأداء  الريا�سي 
م���ن م��ك��ان��ة ال���ن���ادي يف ري��ا���س��ة كرة 

لن  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  م�����س��ري   . ال���ق���دم 
ي��ت��وان��ى يف دع���م لع��ب��ي��ه واإع���داده���م 
النجاحات  مل���وا����س���ل���ة  وت���اأه���ي���ل���ي���ه���م 

والتجهيز للمو�سم املقبل.

يف  امل�ساركة  نظرًيا  ن��اب��ويل  �سمن 
لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  م�سابقة 
الكا�سح  املقبل بفوزه  املو�سم  القدم 
6-1 يف  ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه ���س��ا���س��وول��و 
من  وال��ث��الث��ني  اخلام�سة  املرحلة 

بطولة اإيطاليا.
بثالث  ال�����������دوري  ن���ه���اي���ة  وق����ب����ل 
اجلنوبي  ال��ف��ري��ق  يحتل  م��راح��ل، 
نقطة   70 بر�سيد  الثالث  امل��رك��ز 
ن��ق��ط��ة عن   12 ب���ف���ارق  م��ت��ق��دًم��ا 
ي�ستقبل  ال������ذي  اخل���ام�������س  روم������ا 
ب��ول��ون��ي��ا الأح�������د. وح���ت���ى ل���و فاز 
الربع  مببارياته  العا�سمة  فريق 
ن���اب���ويل جميع  الخ������رية وخ�����س��ر 
مواجهتيهما  ف������اإن  م���واج���ه���ات���ه، 
بالتعادل  انتهتا  اللتني  املبا�سرتني 
ل�سالح  ال�سا�سع  اله���داف  وف���ارق 
مقابل   +36( اجل��ن��وب��ي  ال��ف��ري��ق 
�سامًنا  م��ن��ق��ط��ًي��ا  جت��ع��ل��ه   )+15

للمركز الرابع اأقله.
خاليدو  ال�سنغايل  امل��داف��ع  افتتح 
ك���ول���ي���ب���ايل م���ه���رج���ان اله�������داف 
لنابويل بكرة راأ�سية م�ستغال ركلة 
النيجريي  وا����س���اف   .)7( رك��ن��ي��ة 
ذاتها  بالطريقة  او�سيمهن  فيكتور 
الهدف الثاين قبلة ان ترتطم كرته 
ال�سباك  داخل  وتتهادى  بالعار�سة 
املمر  او�سيمهن بدور  )15(. وقام 
هريفينغ  املك�سيكي  زميله  ب��اجت��اه 

الثالث  ال��ه��دف  لي�سجل  ل��و���س��ان��و 
البلجيكي  ي��ع��زز  ان  ق��ب��ل   )19(
تقدم  مرتين�س  دراي�����س  املخ�سرم 
بعدها  ال����راب����ع  ب���ال���ه���دف  ف��ري��ق��ه 

بدقيقتني.
وا�ساف مريتن�س هدفه ال�سخ�سي 
مطلع  لفريقه  واخل��ام�����س  ال��ث��اين 
واختتم   ،)54( ال���ث���اين  ال�����س��وط 
املهرجان  رحماين  اأمري  الكو�سويف 
يف الدقيقة 80. و�سجل �سا�سوولو 
الفرن�سي  بوا�سطة  �سرفًيا  ه��دًف��ا 
النهاية  ق��ب��ل  ل��وب��ي�����س  م��اك�����س��ي��م 

بثالث دقائق.

كالياري  ب���ات  ث��ان��ي��ة،  م���ب���اراة  ويف 
يواجه خطر ال�سقوط اىل م�ساف 
ب�سقوطه  ال��ث��ان��ي��ة  ال��درج��ة  ان��دي��ة 

على ار�سه امام فريونا 2-1.
ال�سابع  امل���رك���ز  ك���ال���ي���اري  وي��ح��ت��ل 
بفارق  ن��ق��ط��ة   28 ب��ر���س��ي��د  ع�����س��ر 
خ�سر  ال��ذي  جنوى  عن  نقاط   3
مباراة دربي املدينة �سد �سمبدوريا 
�سفر1-. كما بات مهدًدا من قبل 
�سالرينيتانا الذي ميلك 25 نقطة 
الثنني.  ات��الن��ت��ا  وي��ل��ت��ق��ي  اأي�����س��ا 
وح��ق��ق لت�����س��ي��و ف����وًزا م��ث��رًيا على 

�سبيت�سيا 4-3 يف الرمق الخري.

ت�سريو  ه�����داف�����ه  ل���ل���ف���ائ���ز  ����س���ج���ل 
رك��ل��ة جزاء(  م��ن  امي��وب��ي��ل��ي )33 
م���ع���زًزا ���س��دارت��ه ل��رتت��ي��ب هدايف 
اإي���ف���ان  ه�����دًف�����ا(،   27( ال���������دوري 
م���رم���ى  يف  خ�����ط�����اأ  ب�����روف�����ي�����دي�����ل 
�سريغي  ال�سربي   ،)54( فريقه 
 )68( ���س��اف��ي��ت�����س  م��ل��ي��ن��ك��وف��ي��ت�����س 
 )90( اأت�����س��ريب��ي  وفرانت�سي�سكو 
والفرن�سي  لت�������س���ي���و،  اأه����������داف 
الكولومبي   ،)9( اأم���ي���ان  كيلفن 
والبلغاري   )35( اأغ��ودي��ل��و  كيفن 
اأه����داف  ه��ري�����س��ت��وف )56(  ب��ت��ك��و 

�سبيت�سيا.

"دوري  ه���داف  لقب  دب���ا، على  ف��ري��ق  دي��اج��و، مهاجم  ال��ربازي��ل��ي  ح�سل 
املا�سي  املو�سم  يف  ناله  اأن  بعد  توالياً،  الثاين  للمو�سم  الأوىل"،  الدرجة 
يف  اإجن��ازه  وك��رر  الالعب  وع��اد  الإم���ارات،  ن��ادي  مع   2021  2020-
لئحة  مت�سدًرا  27 هدفاً،  بت�سجيله   ،2022  2021- احلايل  املو�سم 

هدايف امل�سابقة.
"دوري الأوىل"، وغاب عن ثالث  25 مباراة مع بطل  و�سارك دياجو يف 
م��ب��اري��ات، وت��وزع��ت اأه��داف��ه ب��واق��ع 15 ه��دف��اً يف ال���دور الأول، و12 يف 
"هاتريك" مرتني؛  اأه���داف  ث��الث��ة  ال��ربازي��ل��ي  املهاجم  و�سجل  ال��ث��اين، 

الأوىل يف مباراة فريقه اأمام الرم�س بالدور الأول، وانتهى اللقاء بفوز دبا 
بخم�سة اأهداف نظيفة، والثانية يف لقاء دبا و�سيتي بالدور الثاين، وك�سب 

دبا املباراة بخم�سة اأهداف لهدف.
بينما كانت اأكرب ح�سة لالعب من الأهداف يف مرمى اجلزيرة احلمراء، 
مباراة  يف  اأحمد،  عبداهلل  احلار�س  �سباك  يف  اأه��داف  خم�سة  �سجل  حيث 
ك�سبها دبا ب�ستة اأهداف، وجرت مبلعب اجلزيرة احلمراء يف الدور الأول 

من دوري الأوىل.
وزار دياجو �سباك كل فرق الدوري، عدا دبا احل�سن، فقد غاب عن لقاء 

ال��دور الثاين، التي  ال��دور الأول، ومل يعرف الطريق للمرمى يف مباراة 
وخرج  جا�سم،  ال��الع��ب  دب��ا  ه��دف  و�سجل  ملثله،  بهدف  بالتعادل  انتهت 
دياجو دون اأن يهز ال�سباك يف 5 لقاءات، اأمام كل من البطائح والفجرية 
ال��ف��رق يف  ه��ذه  اأن��ه �سجل يف مرمى  الأول، غ��ري  ال���دور  و�سيتي وحتا يف 
التعاون واحلمرية وم�سايف  اأم��ام  الت�سجيل  اأخفق يف  الثاين، فيما  ال��دور 
واجلزيرة احلمراء يف الدور الثاين، وكان قد و�سل ملرمى هذه الفرق يف 

الدور الأول.
و�سجل دياجو اأهدافاً حا�سمة منحت فريقه الفوز يف اأربع مباريات، اأمام 

التعاون وم�سايف والذيد، ويف هذه املواجهات الثالث فاز دبا بف�سل هدف 
وحيد دونه دياجو، وقاد املهاجم فريقه لتخطي م�سفوت م�سجاًل هديف 

الفوز يف لقاء ك�سبه دبا بهدفني لهدف.
و�سجل دياجو ثمانية اأهداف يف ت�سفيات كاأ�س رئي�س الدولة، اإىل جانب 
اأهدافه يف الدوري، ويعد دياجو "ظاهرة يف دوري الأوىل"، بعد اأن ارتبط 
تواليا، ونال معهما  بالإجنازات، فهو �سعد مع فريقني خمتلفني  ا�سمه 
لقب ه���داف ال����دوري، ويف الإجن���ازي���ن ك��ان ال��ه��داف ال��ربازي��ل��ي �ساحب 

الكلمة العليا، ولعب دور البطولة يف ق�ستي ال�سعود.

•• دبي-الفجر:

املفتوحة  دبي  بطولة  الأول من  اليوم  يف  هايدروفويل  مناف�سات  ا�ستقطبت   
البحرية  الريا�سات  حمبي  من  مت�سابقا   20 عن  يزيد  ما  �سريف  للكايت 

مثلوا 12 جن�سيات من اأربع قارات حول العامل.
ونظم احلدث الكبري الذى ا�ستمر يومي اأم�س الأول ال�سبت ويوم اأم�س الأحد  
البحرية يف  ال�سياقات  البحرية �سمن روزنامة  نادي دبي الدويل للريا�سات 
لزوارق  دب��ي  ن��ادي  مع  بالتعاون   2022-2021 احل��ايل  الريا�سي  املو�سم 

ال�ساطئ -دو�سك- .
املناف�سات  تنظيم  البحرية يف  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  مبادرة  ووج��دت 
اإ���س��ادة كبرية من قبل حمبي هذه  ال�ساطئ  ل���زوارق  دب��ي  ن��ادي  بالتعاون مع 
الريا�سة وامل�ساركني يف احلدث ومن بينهم املت�سابق �سهيل املري اأحد جنومنا 

يف هذه الريا�سة والذي حر�س على خو�س التحدي مع امل�ساركني من اأ�سحاب 
اخلربة والتمر�س ومن بينهم البلغاري األك�سندر با�سيل.

وقال �سهيل املري عا�سق البحر ونادي الو�سل ولعب كرة ال�سلة )�سابقا( اأنه 
بداأ يف ممار�سة ريا�سة كايت �سريف منذ عام 2017 كهاٍو ثم اأ�سبح حري�سا 
على ممار�ستها ب�سكل يومي و�سجعه توفر كل مقوماتها على �سواطئ دولتنا 
اإىل  جانب وجود نخبة من الأ�سدقاء وال�سباب اللذين تلقوا فيها من جنوم 

منتخبنا الوطني.
املاء  على  التزحلق  و  والتجديف  �سريف  للكايت  الم���ارات  جلنة  اأن  واأ���س��اف 
ال�سراع  الإم����ارات   اإحت��اد  رئي�س  نهيان  اآل  حمدان  بن  اأحمد  ال�سيخ  برئا�سة 
والتجديف  لعبت دورا فاعال يف ن�سرها وزاد الهتمام من الأندية البحرية يف 
دولة المارات العربية املتحدة ومن بينها نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
من تو�سيع قاعدتها وبف�سل الحرتافية يف التنظيم اأ�سبحنا تكت�سب خربات 

ومتيز يوم بعد اآخر يف ظل م�ساركة املحرتفني وامل�سنفني اللذين يحر�سون 
على القدوم اإىل الدولة للم�ساركة فى الفعاليات والتدريب اأي�سا.

للمرة  �ستظهر  والتي  الريا�سة  بعيدا يف هذه  للذهاب  اأنه يطمح  املري  وقال 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  امل��ق��ررة  ال�سيفية  الوملبية   الل��ع��اب  دورة  يف  الأوىل 
2024 بعدما نالت هذا العرتاف من الأ�سرة الريا�سية كلعبة  باري�س عام 

حقيقية تنمي العقل واجل�سم والتحليق بعيدا معها.

12
 20 اىل  ي�سل  ما  املفتوحة  دب��ي  بطولة  من  هايدروفويل  مناف�سات  جمعت 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  هى  العامل  ق��ارات  من  بلداً   12 م��ن   مت�سابقا 
والنم�سا  وبلغاريا  وفرن�سا  وايطاليا  وبريطانيا  اأفريقيا  وجنوب  واأ�سرتاليا 

واأملانيا والربتغال واأوكرانيا اإ�سافة اإىل الإمارات

ناف�ض �ملحرتفني يف هايدوفويل-دبي

�ملري موهبة �إمار�تية ت�سعى للتحليق يف كايت �سريف

نادي �لذيد �لريا�سي يكرم فرق �ملر�حل 
�ل�سنية و�لطاقم �لإد�ري و�لفني 

نابويل ي�سمن نظرًيا �مل�ساركة 
يف دوري �لأبطال 

�لرب�زيلي دياجو.. »ظاهرة« دوري �لدرجة �لأوىل

امل�سري  بالدوري  مباريات  اآخ��ر ثالث  يف  فوز  اأي  الأهلي يف حتقيق  اأخفق 
1-1 مع �سرياميكا كليوباترا  املمتاز لكرة القدم بعد تعادله ب�سق الأنف�س 
بركلة جزاء يف الدقيقة 101 اأم�س ال�سبت، واأقر املدرب بيت�سو مو�سيماين 

بوجود م�سكلة هجومية لدى بطل اأفريقيا.
0-1 من امل�سري البور�سعيدي يف وقت �سابق هذا ال�سهر  وعقب اخل�سارة 
اأه��داف قبل التعادل مع �سرياميكا،  تعادل الأهلي مع طالئع اجلي�س دون 

ليحرز هدفاً واحداً يف اآخر ثالث مباريات بامل�سابقة.
ت�سجيل  يف  م�سكلة  "نواجه  امل��ب��اراة:  عقب  لل�سحافيني  مو�سيماين  وق��ال 

الأهداف يف الفرتة الأخرية وهذا الأمر بحاجة اإىل ت�سحيح".
واأ���س��اف امل���درب ال��ق��ادم م��ن ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا: "مل ن�سجل اأه��داف��اً يف اآخر 
اإنهاء  يف  م�سكلة  ت��وج��د  ل��ذا  ال��ف��ر���س  م��ن  الكثري  �سنعنا  لكننا  م��ب��ارات��ني 

الفر�س". وتابع: "يف اآخر مباراتني واجهنا فريقني يلعبان ب�ستة اأو �سبعة 
اأن  اأرب��ع نقاط ويجب  اأح��رتم ه��ذا الأم��ر لكنه ت�سبب يف فقدان  مدافعني، 
ن�سع هذا يف العتبار واأن نعالج امل�سكلة". ويحتل الأهلي املركز الثاين يف 
لكن  اللقب  وحامل  املت�سدر  الزمالك  خلف  نقاط  خم�س  بفارق  ال���دوري 

تتبقى مباراتان لفريق مو�سيماين.
ول ي�سعر مو�سيماين بالقلق خا�سة اأن الأهلي مي�سي ب�سكل جيد يف دوري 
خالل  النهائي  قبل  يف  اجلزائري  �سطيف  وف��اق  و�سيواجه  اأفريقيا  اأبطال 

�سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوايل.
بالثقة،  اجلميع  يتحلى  اأن  وي��ج��ب  للقلق  ي��دع��و  م��ا  ي��وج��د  "ل  ووا���س��ل: 
الدوري مل ينته بعد و�ستجمعنا مواجهات بالفرق املتناف�سة معنا يف الدوري 

و�سن�سعى للفوز بها".

�سجل العداء الأمريكي اإيريون نايتون )18 عاما( رابع اأ�سرع توقيت 
يف التاريخ يف �سباق 200 م بزمن قدره 19.49 ثانية ال�سبت خالل 

لقاء باتون روج الأمريكي لألعاب القوى .
املا�سي، وقد جنح يف  ال�سيف  اوملبياد طوكيو  رابعا يف  نايتون  وحل 
حتطيم رقمه القيا�سي ال�سخ�سي على م�ستوى ال�سباب عندما �سجل 
يف  الوملبية  لالألعاب  املوؤهلة  المريكية  التجارب  خالل   19.84
هذه  يف  العاملي  القيا�سي  الرقم  بان  علما   ،2021 حزيران-يونيو 
امل�سافة يف حوزة اجلامايكي ال�سطورة اأو�ساين بولت بزمن 19.19 
2009، يف ح��ني ���س��ج��ل م��واط��ن��ه ي��وه��ان باليك  ث��ان��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 
 19.32 ج��ون�����س��ون  م��اي��ك��ل  ال�سهري  والم���ريك���ي  ث��ان��ي��ة   19.26

ثانية.
ق��ب��ل بلوغه  ب��ول��ت  رق���م �سجله  اف�����س��ل  ف���ان  امل��ق��ارن��ة،  �سبيل  وع��ل��ى 

الع�سرين من عمره كان 19.93 ثانية.
املا�سي  العام  المريكية  التجارب  خ��الل  ال���س��واء  اىل  نايتون  ب��رز 
امر مل  وهو  ع�سرة  ال�سابعة  بعمر  اوملبياد طوكيو  اىل  تاأهل  عندما 

يح�سل يف الوليات املتحدة منذ عام 1964.
و�سيكون نايتون بالتايل من ابرز املر�سحني للتتويج يف هذا ال�سباق 
يوجني  مدينة  ت�ست�سيفها  التي  ال��ق��وى  لل��ع��اب  ال��ع��امل  بطولة  يف 
24 متوز-يوليو املقبل �سرط ان يتاأهل يف  المريكية من 15 اىل 
التجارب المريكية املقررة من 23 اىل 26 حزيران-يونيو املقبل.

نايتون ي�سجل ر�بع �أ�سرع توقيت يف �سباق 200 م مو�سيماين يعرتف مبعاناة �لأهلي �لهجومية
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للرحيل  املر�سحني  من  يونايتد  مان�س�سرت  �سفوف  من  لعبان  اقتنع 
بالبقاء يف "اأولد ترافورد" ملو�سم اآخر على الأقل.

ووفًقا ل�سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، فاإن التعاقد مع املدرب الهولندي 
اإريك تني هاج، اأقنع ماركو�س را�سفورد بالبقاء، بعدما حتدث الطرفان 

موؤخًرا.
�سيح�سل  باأنه  مقتنع  را�سفورد  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 

على فر�سته للعودة اإىل الت�سكيل الأ�سا�سي مع تني هاج.
مع  وج��وده  �سي�سمن  احلمر  ال�سياطني  مع  تاألقه  اأن  را�سفورد  وي��درك 

جاريث �ساوثجيت املدير الفني ملنتخب اإجنلرتا.
وذكرت "ذا �سن" اأن جي�سي لينجارد الذي ينتهي عقده مع اليونايتد يف 

ا بفكرة البقاء والعمل مع تني هاج. ال�سيف املقبل، اقتنع اأي�سً
املدرب  من  ات�سال  ينتظر  لينجارد  اإن  الربيطانية  ال�سحيفة  وقالت 

الهولندي للتحدث عن م�ستقبله مع ال�سياطني احلمر.

تني هاج يقنع ثنائي 
مان�س�سرت يونايتد بالبقاء

ا�ست�سافة  عند  هرنانديز  ت�سابي  امل��درب  ت�سكيلة  اإىل  فاتي،  اأن�سو  بر�سلونة  مهاجم  �سيعود 
اأ�سهر  ثالثة  من  لأك��ر  غيابه  بعد  الأح��د،  اأم�س  الإ�سباين  الأوىل  الدرجة  ب��دوري  مايوركا 

ب�سبب اإ�سابة بع�سالت الفخذ اخللفية.
ومل يلعب فاتي مع بر�سلونة منذ م�ساركته بدياًل يف الهزمية من اأتلتيك بلباو بدور الثمانية 

يف كاأ�س امللك يوم 20 يناير -كانون الثاين وكانت م�ساركته العا�سرة هذا املو�سم.
ب�سكل كبري يف  للت�سكيلة، حت�سن  و�سن�سمه  "فاتي يف حالة جيدة  ال�سحفيني:  ت�سابي  واأبلغ 
الأ�سبوعني املا�سيني واإذا كانت الأمور بخري �سيلعب ب�سع دقائق، اإنه �سعيد ومبتهج وهو لعب 

ي�سنع الفارق".
واأ�ساف: "من املوؤ�سف اأننا مل نتمكن من العتماد عليه يف الأ�سهر املا�سية واأنا �سعيد بعودته، 

هو لعب ا�ستثنائي و�سيكون جاهزاً يف اآخر خم�س مباريات".
"19 عاماً" من قطاع النا�سئني يف النادي الكاتالوين وتعني عليه خو�س عدة  و�سعد فاتي 

عمليات جراحية للتعايف من اإ�سابة بالركبة يف نوفمرب -ت�سرين الثاين 2020.
دي�ست  و�سرجينيو  وعثمان دميبلي  ونيكو غونزالي�س  بيدري  بالفعل جهود  بر�سلونة  ويفقد 
الإ�سابات  ب�سبب  الأح��د  م��ب��اراة  يف  بريثويت  وم��ارت��ن  اأومتيتي  و�سمويل  روب��رت��و  و�سريجي 

واملر�س.
املركز  بر�سلونة لتحقيق  بالفعل يتطلع  الإ�سباين  ال��دوري  ريال مدريد لقب  اأن ح�سم  وبعد 
اأوروب��ا، ويحتل املركز الثالث حالياً بفارق نقطة واحدة خلف  اأبطال  الثاين والتاأهل لدوري 

اإ�سبيلية الثاين يف الرتتيب والذي لعب مباراة اأكر.

وجه لعب اأتلتيكو مدريد خو�سيه ماريا خيمينيز، التهنئة للجار اللدود 
ريال مدريد عقب تتويج الأخري بلقب الليغا "الذي ي�ستحقه" على حد 
"الروخيبالنكو�س" جلمهوره  قوله، م�سدداً يف الوقت ذاته على احرتام 
اإ�سارة اإىل احتمالية اإقامة لعبي الأتلتي ملمر �سريف من اأجل  "كثرياً"، يف 

لعبي الريال خالل "ديربي" مدريد يف واندا مرتوبوليتانو.
الذي  اللقب  على  م��دري��د  ري���ال  "اأهنئ  الأوروغ����وي����اين:  امل��داف��ع  وق���ال 
حققوه، اأعتقد فعاًل اأنهم ي�ستحقونه، لكننا نحرتم جمهورنا كثرياً"، يف 
ت�سريحات اأدىل بها اأم�س ال�سبت، عقب اخل�سارة 0-2 من اأثلتيك بلباو.

املناف�س  ك��ان  �سيء،  يحدث  "مل  علق:  بلباو  اأثلتيم  اأم��ام  اخل�سارة  وع��ن 
اأف�سل منا وتغلب علينا، يجب اأن نوا�سل العمل ونحاول حتقيق اهدافنا، 
ن�سعر بالهدوء لأن م�سرينا باأيدينا، حني يعتمد الأمر عليك ل يجب اأن 
بنا  يجدر  الت�سامبيونز،  اإىل  التاأهل  اإمكانية  لدينا  الفر�سة،  هذه  تهدر 

�سنحاول ح�سمها  لكن  املتبقية، هي مواجهات �سعبة  باملباريات  نفوز  اأن 
ل�ساحلنا".

اع��رتف خيمينيز:  امل��دري��دي،  الفريق  دف��اع  مل�ستوى  ع��ودة الهتزاز  ومع 
يف  ويبداأ  اأهدافاً  ي�ستقبل  حني  للمدافع  بالن�سبة  وا�سحاً  الأمر  "يكون 
ال�سعور بالقلق، من الأف�سل اأن نتحلى بالواقعية وندرك اأن لدينا اأ�سلوب 
يف  ممكن  م�ستوى  اأف�سل  نقدم  ل  ال�سابقة،  الأع���وام  ع��ن  خمتلف  لعب 
الدفاع وهذا ملحوظ، اإل اأننا نهتم اأكر مبوا�سلة التطور وجتنب تكرار 

حدوث ذلك".
جدول  من  الرابع  باملركز  اأم�س  خ�سارته  رغم  مدريد  اأتلتيكو  ويحتفظ 
ريال  املت�سدر  ع��ن  كاملة  نقطة   20 ب��ف��ارق  نقطة،   61 بر�سيد  الليغا 
بر�سلونة  عن  ونقطتني  الو�سيف،  اإ�سبيلية  عن  نقاط  وث��الث  م��دري��د، 

الذي مل يخ�س بعد مباراته يف اجلولة ال�34.

ال�ساب  جنمه  م�ستقبل  ب�����س��اأن  ت�سيل�سي  ل��دي  القلق  ي���زداد 
الو�سع  ب�سبب  رحيله  البلوز  يخ�سى  حيث  م��ون��ت،  ما�سون 

احلايل للفريق.
وبح�سب �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، يخ�سى ت�سلي�سي اأن 
يرحل مونت ل�سفوف اأي من ليفربول اأو مان�س�سرت �سيتي، 

ب�سبب الأزمة التي يعاين منها البلوز ب�ساأن مالك النادي.

ويعد مونت من اأقل النجوم اأجًرا يف الفريق، حيث يتقا�سى 
مع  عقده  يف  ويتبقى  اأ�سبوعًيا،  اإ�سرتليني  جنيه  األ��ف   70
النادي  على  املفرو�سة  العقوبات  اأن  اإل  ع��ام��ني،  ت�سيل�سي 

متنعه من تقدمي عقد جديد له.
ويراقب ليفربول ومان�س�سرت �سيتي الو�سع عن قرب، وتزداد 
على  للح�سول  رحيله  اإمكانية  من  ت�سيل�سي  ل��دي  امل��خ��اوف 

عقد كبري.
ووقع مونت على عقده احلايل مع ت�سيل�سي يف عام 2019، 

قبل اأن ي�سارك مع الفريق الأول.
وكان البلوز يخطط لتجديد عقده بعقد طويل الأمد، اإل اأن 
العقوبات التي فر�ست على مالكه رومان اأبراموفيت�س منعته 

من ذلك.

الألعاب  دورة  يف  للم�ساركة  ريا�سييها  اأ�سرتاليا  تر�سل  ل��ن 
يف  امل��ق��ررة  ال�سينية  هانغجو  م��دي��ن��ة  يف  امل��ق��ررة  الآ���س��ي��وي��ة 
من  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب  املقبل  اأيلول-�سبتمرب 
بر�س"   "فران�س  لوكالة  الوملبية  جلنتها  اعلنت  كما  جديد 

اأم�س الأحد.
ومن املقرر اأن يقام ال�سياد من 10 اىل 25 اأيلول-�سبتمرب 
حجر  فر�س  حيث  �سنغهاي  من  كلم   200 بعد  على  املقبل 
�سحي على ال�سكان منذ ب�سعة ا�سابيع. واأكد املنظمون انهم 
يف �سدد و�سع خطة للتعامل مع تف�سي الفريو�س كما فعلوا 
�سباط- يف  بكني  يف  ال�ستوية  الوملبية  الل��ع��اب  دورة  خ��الل 

فرباير املا�سي لكن من دون اعطاء املزيد من التفا�سيل.
12 مليون ن�سمة وهي ثالث مدينة �سينية  وت�سم هانغجو 
ت�ست�سيف اللعاب ال�سيوية بعد بكني عام 1990 وغوانغجو 

عام 2010.
العا�سمة القت�سادية لل�سني،  التي تعترب  �سنغهاي  وتواجه 
اأ�سواأ تف�س للوباء منذ ظهوره، وقد فر�س احلجر على معظم 
ال�سلطات  وتعزل  ن�سمة.  مليون   25 عددهم  البالغ  �سكانها 
الأ�سخا�س الذين تثبت اإ�سابتهم حتى الذين ل تظهر عليهم 
لكن مع  ال�سحي.  للحجر  اأع��را���س، عرب و�سعهم يف مراكز 
ت�سجيل اأكر من ع�سرين األف اإ�سابة يومياً يف الأيام الأخرية، 

تواجه ال�سلطات �سعوبة يف مواكبة وترية انت�سار الفريو�س. 
يف  ال�سعوبات  م��ن  متزايد  با�ستياء  �سنغهاي  �سكان  وي�سعر 
احل�سول على الطعام، والعزل الق�سري للم�سابني يف مراكز 

احلجر ال�سحي التي تفتقد اىل و�سائل الراحة والنظافة.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر حت��دث��ت ع��ن امكانية ت��اأج��ي��ل الل��ع��اب حتى 
العام املقبل ب�سبب اجلائحة وقال م�سوؤول يعمل مع املجل�س 
الأوملبي الآ�سيوي الذي ي�سرف على الألعاب الآ�سيوية والذي 
طلب عدم الك�سف عن ا�سمه لوكالة "فران�س بر�س" ال�سهر 
ر�سمي  ق��رار  اأي  يتخذ  مل  )الأومل��ب��ي(  "املجل�س  اإن  امل��ا���س��ي، 

حتى الآن، لكن هناك احتمال اأن يتم تاأجيلها".

حّذر الالعب الإيطايل ال�سابق اأنطونيو كا�سانو اإدارة بر�سلونة 
ت�سيل�سي احلايل  لوكاكو مهاجم  روميلو  البلجيكي  �سم  من 

وقال اإنه "لن ي�ساهد اأي مباراة للفريق" اإذا مّتت ال�سفقة.
ول يق�سي روميلو مو�سًما جيًدا مع ناديه الإجنليزي، وذلك 
املا�سي  ال�سيف  ي���ورو  مليون  ب�115  اإل��ي��ه  ان�سمامه  عقب 
قادًما من اإنرت ميالن الإيطايل، م�سجاًل 5 اأهداف فقط يف 
مباراة بالدوري الإجنليزي، بالإ�سافة اإىل توتر عالقته   23

�سابق  حوار  عقب  اللندين  النادي  وجماهري  توخيل  مبدربه 
قال فيه اإنه يتمنى العودة لإيطاليا.

فل�سفة  اأح���ب   :"BoboTV" ل���  حديثه  يف  كا�سانو  وق���ال 
لن  لوكاكو  ان�سم  اإذا  لكن  الفريق،  لعب  وطريقة  بر�سلونة 

اأ�ساهد اأي مباراة.
يف  ت�سيل�سي،  رفقة  متريرات   3 مي��رر  اأن  ي�ستطيع  ل  وتابع: 
كيف  ال��ه��دف،  ت�سجيل  قبل  مت��ري��رة   55 مي���ررون  بر�سلونة 

�سيمكنه فعل ذلك؟
ول يزال م�ستقبل لوكاكو غام�س يف ظل العقوبات املفرو�سة 
"العملية الع�سكرية" لرو�سيا يف اأوكرانيا،  على ت�سيل�سي بعد 
اأبراموفيت�س عن نيته لبيعه.  واإعالن مالكه الرو�سي رومان 
حتى  ع��اًم��ا   28 العمر  م��ن  البالغ  البلجيكي  عقد  وي�ستمر 
40 مباراة خالل جميع امل�سابقات هذا  يف  و�سارك   ،2026

املو�سم، �سجل 12 هدًفا وقدم متريرتني حا�سمتني.

عام  الأ�سرتالية  بريزبني  يف  املقررة  ال�سيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  ل��دورة  املنظمة  اللجنة  تعي�س 
اأعلن رئي�س الأخرية  الدولية بح�سب ما  الأوملبية  اللجنة  مع  حقيقيا"  ع�سل  "�سهر   ،2023

الأملاين توما�س باخ بعد اجتماع اأول مع اللجنة امل�سيفة.
وقال باخ يف موؤمتر �سحفي بعد ان قام بتحية رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سرتالية املوؤثر جون 
كوت�س الذي ترك من�سبه بعد 32 عاما "ل�سنا را�سني فح�سب، لكن كما قلت فاإننا منده�سون 

و�سعداء".
وحتدث باخ عن �سهر ع�سل تعي�سه اللجنة املنظمة مع اللجنة الأوملبية الدولية لكنه حذر اي�سا 

انه يف كل زواج ثمة اأوقات معقدة يجب ادارتها.
وهبوط"  �سعود  ثمة  زواج  كل  يف  كما  اأبديا.  يكون  ين  لن  هذا  الع�سل  "�سهر  مبت�سما  وا�ساف 
غري  ال�سعوبات  "لتخطي  ال�سرتاليون  يبديه  الذي  املتبادل واحلما�س"  منوها ب"الحرتام 

املنتظرة".
ونالت بريزبني �سرف ا�ست�سافة الألعاب الأوملبية ال�سيفية يف متوز-يوليو 2021.

وعلى الرغم من تركه من�سبه رئي�سا للجنة الأوملبية ال�سرتالية وحلول اإيان ت�س�سرتمان بدل 
منه، �سيبقى جون كوت�س نائبا لرئي�س اللجنة الأوملبية حتى دورة باري�س عام 2024 علما باأنه 

ي�سغل اي�سا حاليا من�سب رئي�س جلنة التحكيم الريا�سية )تا�س(.

عودة فاتي حتفز بر�سلونة لحتالل �لو�سافة

مد�فع �أتلتيكو ي�ستبعد �إقامة 
ممر �سريف لالعبي �لريال

ليفربول و�ل�سيتي ي�ستغالن ماأزق 
ت�سيل�سي خلطف مونت

�أ�سرت�ليا لن تر�سل ريا�سييها �إىل هانغجو 

كا�سانو: لن �أ�ساهد �أي مبار�ة 
لرب�سلونة �إذ� �ن�سم لوكاكو

باخ:  »�سهر ع�سل« بني بريزبني و�للجنة �لأوملبية 
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•• اأبوظبي-وام:

عندما يلتقي مان�س�س�سرت �سيتي مع ريال مدريد يوم بعد غد  الأربعاء  يف اإياب الدور ن�سف 
يف  مهما  دورا  الفريقني  مدربي  خ��ربة  �ستلعب  القدم،  لكرة  اأوروب���ا  اأبطال  ل��دوري  النهائي 
ح�سم املواجهة خا�سة يف ظل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مان�س�سرت �سيتي 3-4 

الفني ملان�س�سرت  امل��دي��ر  الإ���س��ب��اين جو�سيب ج��واردي��ول  امل��درب��ني  ك��ل م��ن  . وميتلك 
اأن�سيلوتي املدير الفني لريال مدريد  �سيتي والإجنليزي والإيطايل كارلو 
الإ�سباين خربة كبرية يف مواجهة املناف�س الذي يلتقيه خالل هذه املباراة، 

ولكن يتباين �سجل املدربني يف هذه املواجهات ل�سالح جوارديول الذي 
ميتلك �سجال رائعا يف مواجهة الريال.

تعددت  حيث  الريال  مواجهة  يف  ال�21  مباراته  جوارديول  ويخو�س 
م��واج��ه��ات امل����درب الإ���س��ب��اين م��ع ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي م��ن��ذ اأن ك���ان مدربا 

لرب�سلونة الإ�سباين، وامتدت بعدما توىل تدريب بايرن ميونخ الأملاين 
ثم فريقه احلايل مان�س�سرت �سيتي.

وت�سهد الإح�سائيات على تفوق وا�سح جلوارديول يف مواجهة الريال 
املواجهة  هذه  يف  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  فر�س  يدعم  ما 

�سيتي  مان�س�سرت  قاد  ج��واردي��ول  اأن  ويكفي  املرتقبة، 
ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ال��ري��ال يف اآخ���ر ث���الث مباريات 

جمعت بني الفريقني.
ال�سابقة  الع�سرين  املباريات  وخ��الل 

جل���واردي���ول يف م��واج��ه��ة ال���ري���ال ، 
للفوز  الإ�سباين فرقه  امل��درب  قاد 

اأربع  يف  وت��ع��ادل  م��ب��اراة   12 يف 
وخ�سر اأربع مباريات فقط.

املباريات، كانت  ومن بني هذه 
هناك 15 مباراة جلوارديول 

كمدير فني لرب�سلونة فيما 
مباراتني  يف  ب��اي��رن  ق���اد 

ال��ري��ال، و�ستكون  اأم��ام 
م������ب������اراة الأرب������ع������اء 

املقبل هي الرابعة 

له مع مان�س�سرت �سيتي يف مواجهة الريال.
وعلى مدار املواجهات الع�سرين ال�سابقة جلوارديول مع الريال ، �سجل لعبو جوارديول 41 

هدفا واهتزت �سباكهم 25 مرة.
وكان اأكرب فوز جلوارديول يف مواجهة الريال عندما قاد بر�سلونة للفوز على الفريق امللكي 
29 نوفمرب 2010 ، كما فاز جوارديول مع بر�سلونة قبلها بعام ون�سف العام على  5-0 يف 
الريال 6-2 ،يف واحدة من اأ�سهر مباريات الكال�سيكو فيما كانت اأ�سواأ خ�سارة جلوارديول 
يف هذه املواجهات عندما خ�سر 0-4 من بايرن ميونخ يف اإياب الدور ن�سف النهائي 
لدوري الأبطال عام 2014 ، وو�سف جوارديول هذه اخل�سارة باأنها الأ�سواأ 

يف م�سريته التدريبية.
مان�س�سرت  مواجهة  يف  متوا�سعا  �سجال  اأن�سيلوتي  ميتلك   ، املقابل  ويف 
خاللها  حقق  �سابقة  مباريات  ت�سع  يف  الفريق  ه��ذا  التقى  حيث  �سيتي 

انت�سارا واحدا ومني بثماين هزائم.
و���س��اه��م��ت م��ب��اراة ال��ف��ري��ق��ني ي���وم ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي يف رف���ع ر���س��ي��د فرق 
اأهداف،  ع�سرة  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  مرمى  يف  الأه���داف  من  اأن�سيلوتي 

فيما اهتزت �سباك فرق املدرب الإيطايل اأمام نف�س الفريق 23 مرة.
ت�سيل�سي  قاد  عندما  �سيتي  مان�س�سرت  على  لأن�سيلوتي  الوحيد  الفوز  وكان 
للفوز عليه 0-2 
، فيما كانت اأكرب 
ه�����زمي�����ة ع���ن���دم���ا 
�����س����ق����ط م������ع ف���ري���ق���ه 
ال�������س���اب���ق اإي����ف����رت����ون 
اأمام مان�س�سرت �سيتي 

بخما�سية نظيفة.
بني  وا�سحا  التباين  وي��ب��دو 
���س��ج��ل امل����درب����ني ق���ب���ل م���ب���اراة 
ومان�س�سرت  ال��ري��ال  ب��ني  الإي����اب 
�سيتي يوم الأربعاء ما يعترب داعما 
مواجهة  يف  وف��ري��ق��ه  جل����واردي����ول 

الريال.
املواجهات بني  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
تقف  نف�سهما  واأن�����س��ي��ل��وت��ي  ج���واردي���ول 
مباراة  �ستكون  حيث  ج���واردي���ول  �سالح  يف 
عن  النظر  بغ�س  بينهما  ال�سابعة  هي  املقبل  الأرب��ع��اء 

الأندية التي توىل كل منهما تدريبها.
وخالل املباريات ال�سبع املا�سية بينهما، كان الفوز من ن�سيب جوارديول يف 

خم�س مباريات مقابل انت�سارين فقط لأن�سيلوتي.
وكان  للريال  مدربا  كان  عندما  ج��واردي��ول  على  انت�ساريه  اأن�سيلوتي  وحقق 
جوارديول مديرا فنيا لبايرن ميونيخ حيث تغلب عليه ذهابا واإيابا يف املربع 

الذهبي لدوري الأبطال.
جميعها  وحتققت  متتالية  انت�سارات  بخم�سة  لنف�سه  ث��اأر  ج��واردي��ول  ولكن 
اإيفرتون يف  2-1 على  للفوز  ق��اده  �سيتي حيث  خالل م�سريته مع مان�س�سرت 
مو�سم 2019 - 2020 ، ثم 3-1 و5-0 على نف�س الفريق يف املو�سم التايل، 
كما فاز على اإيفرتون 2-0 اأي�سا يف دور الثمانية لكاأ�س اإجنلرتا بنف�س املو�سم.

بنتيجة  املا�سي  الثالثاء  يوم  اأن�سيلوتي  الفوز اخلام�س جلوارديول على  وجاء 
دوري الأبطال. يف   3-4

احت�سد نحو 15 األف م�سجع مبتهج 
لريال مدريد اأمام نافورة �سيبيلي�س 
ب��ق��ل��ب ال��ع��ا���س��م��ة ل��الن�����س��م��ام اإىل 
بتعزيز  الح���ت���ف���الت  يف  ال��الع��ب��ني 
الرقم القيا�سي بالتتويج للمرة 35 
الإ�سباين  الأوىل  ال��درج��ة  ب����دوري 
ال��ف��وز مبلعبهم  ال��ق��دم، عقب  ل��ك��رة 

اإ�سبانيول. على   0-4
بال�ساحة  التجمع  وب��داأ اجلمهور يف 
النادي  بها  يحتفل  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة، 
تقريباً  �ساعة  قبل  بنجاحاته،  ع��ادة 
فيها  تفوق  التي  امل��ب��اراة،  نهاية  من 
رودريغو  ���س��ج��ل  اإذ  ب�����س��ه��ول��ة  ري����ال 
ليحفز  الأول  ال�����س��وط  يف  ث��ن��ائ��ي��ة 

امل�سجعني على التبكري بالحتفال.
منذ  باملكان  مرورية  قيود  وفر�ست 
م�سرح  و�سيد  اجل��م��ع��ة،  مبكر  وق��ت 
حول النافورة لال�ستعداد ل�ستقبال 
حافلة الفريق املك�سوفة القادمة من 
ملوا�سلة  برنابيو  �سانتياغو  اإ���س��ت��اد 

الحتفال.
وهذه املرة الأوىل التي يحت�سد فيها 
اأن�سار ريال لالحتفال بدون ارتداء 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  ك��م��ام��ات 
ال�سابق  ب��ل��ق��ب��ه  ال��ف��ري��ق  ت���وج  ح��ي��ث 
بالدوري يف 2020 يف فرتة العزل 

العام.

وبداأ احلفل يف الإ�ستاد وقاد مار�سيلو 
املرا�سم.

واملدافع  الربازيلي  القائد  واحتفى 
املخ�سرم برقم قيا�سي اإذ حقق لقبه 
الأ�سطورة  ليتخطى  ري��ال  مع   24
الالعبني  اأك������ر  وي�����س��ب��ح  خ��ي��ن��ت��و 
ال���ن���ادي الذي  ب��األ��ق��اب يف  ت��ت��وي��ج��اً 

ميتد تاريخه 120 عاماً.
بنزميا  م����ع  م���ار����س���ي���ل���و  وا������س�����رتك 
يف رف���ع ال��ك��اأ���س وق���ي���ادة ال��ف��ري��ق يف 

بالإ�ستاد  اجل��م��اه��ري  م��ع  الح��ت��ف��ال 
حيث ا�سطحب الالعبون واملدربون 
ع���ائ���الت���ه���م داخ�������ل امل���ل���ع���ب لأك����ر 
م���ن ���س��اع��ة وا���س��ت��م��ر امل�����س��ج��ع��ون يف 

املدرجات لتقا�سم حلظات الفرح.
وب��ع��د ���س��اع��ت��ني م���ن امل����ب����اراة و�سل 
وتوىل  �سيبيلي�س  اإىل  ال��الع��ب��ون 
ال����ذي قد  م��ار���س��ي��ل��و )33 ع���ام���اً(، 
النادي  يف  الأخ��ري  مو�سمه  يخو�س 
ع���ام���اً، مهمة   16 ب��ع��د  الإ����س���ب���اين 

على متثال  ري��ال  وو�ساح  علم  و�سع 
الإلهة اليونانية يف تقليد �سهري.

اأن�سيلوتي املتحم�س
الأبطال"  "نحن  امل�سجعون  وهتف 
ب�سوت مرتفع وكان املدرب الإيطايل 
يف  حما�ساً  الأك��ر  اأن�سيلوتي  كارلو 
و�سيبيلي�س  برنابيو  يف  الحتفالت 

رغم طبيعته الهادئة.
واأن����ه����ى اأن�����س��ي��ل��وت��ي خ��ط��اب��ه اأم����ام 
نواجه  "هيا  ي�سيح  وهو  اجلماهري 

مباراة  اإىل  اإ����س���ارة  يف  �سيتي"  م���ان 
اإياب قبل نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

يوم الأربعاء.
���س��ب��ب انتهاء  امل���ب���اراة  وك���ان���ت ه���ذه 
باملعايري  مقارنة  الحتفالت مبكراً 
يف  الالعبون  غادر  حيث  الإ�سبانية، 

ال�ساعة التا�سعة لياًل.
من  ال����ع����دي����د  اأن�������س���ي���ل���وت���ي  واأراح 
الالعبني الأ�سا�سيني اأمام اإ�سبانيول 
من  اخل�سارة  لتعوي�س  لال�ستعداد 

�سيتي 3-4 يف الذهاب.
فلورنتينو  ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  وام��ت��دح 
برييز الفريق يف كلمته قائاًل: "كل 
�سيء �سار على ما يرام من الالعبني 
وال���ط���اق���م وامل�������درب، ب��ال��ن�����س��ب��ة لنا 

اأن�سيلوتي هو الأف�سل".
باأنه  ال�سحافيني  اأن�سيلوتي  واأب��ل��غ 
يعتقد اأن الحتفال "�سيء رائع من 
�سدد  لكنه  الذهني"  اجل��ان��ب  اأج���ل 

على العودة للعمل غداً الأحد.
الليلة  حمرتفون،  "نحن  واأ���س��اف: 
نحتفل �سوياً وغداً نتدرب والأربعاء 

لدينا مباراة اأخرى مهمة".
وكان الغائب الوحيد عن الحتفالت 
هو الويلزي غاريث بيل الذي �سارك 

نادراً هذا املو�سم ب�سبب الإ�سابة.
من  ا�ستهجان  �سيحات  بيل  وواج��ه 
اجلماهري يف وقت �سابق هذا ال�سهر 
يف اأول مباراة ر�سمية له يف برنابيو 
اأك����ر م���ن ع��ام��ني يف الفوز  خ���الل 

2-0 على خيتايف.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  ب��ي��ل  وك��ت��ب 
لعدم  للغاية  "حمبط  الجتماعي: 
امل�ساركة يف الحتفالت الليلة ب�سبب 
تقل�س موؤمل يف الظهر لكنني فخور 
حقاً بفوز الفريق باللقب، ا�ستمتعوا 

الليلة يا فتية، يعي�س مدريد". 

�لآلف من م�سجعي �لريال يحتفلون �أمام  نافورة �سيبيلي�س

�سجل جو�رديول يدعم مان�س�سرت �سيتي �أمام 
�لريال يف �إياب ن�سف نهائي دوري �لأبطال

الذي  بال�سكل  لي�س  لكن  النتيجة،  يف  تاأخرهما  رغم 
وفياريال  م��دري��د  ري��ال  ميتلك  الآم���ال،  على  يق�سي 
ف��ر���س��ة ال��ت��ع��وي�����س وق��ل��ب الأم�����ور ل�����س��احل��ه��م��ا بعد 
دوري  نهائي  ن�سف  ذه���اب  يف  حققاها  ال��ت��ي  النتائج 

اأبطال اأوروبا من اأجل بلوغ املباراة النهائية.
وتفوق كل من مان�س�سرت �سيتي وليفربول على ريال 
م��دري��د وف��ي��اري��ال يف م��ب��ارات��ي ال���ذه���اب م��ن ن�سف 
النهائي وب�سكل ملحوظ، اإل اأنه مل يكن كافيا حل�سم 
الإجنليزيان  ال��ف��ري��ق��ان  فيحظى  مت��ام��ا.  النتيجة 
التاأهل  بعد  ي�سمنا  مل  اأنهما  رغم  ن�سبيا  بالأف�سلية 

متاما.
ويقف التاريخ اإىل جانب خ�سمي ممثلي اإ�سبانيا. فلم 
4-3، جتاوز  ي�سبق لريال مدريد، الذي خ�سر ذهابا 

ن�سف النهائي بعد خ�سارة لقاء الذهاب.
اأن ب��ل��غ نهائي  اأم����ا ف��ي��اري��ال ف��ل��م ي��ح��دث م���ن ق��ب��ل 
الت�سامبيونز من الأ�سا�س، كما كان بطل الليجا املتوج 
خ�سر  حني  عاما   16 قبل  م�سابه  ملوقف  تعر�س  قد 

على يد اآر�سنال.
اأن�سيلوتي ولعبوه،  املدرب املخ�سرم كارلو  وي�ستقبل 
ال��ذي��ن ت��وج��وا اأم�����س بلقب ال����دوري الإ���س��ب��اين بعد 
الفوز على اإ�سبانيول 4-0، الأربعاء املقبل كتيبة بيب 
جوارديول. وقد حافظ الريال على اآماله يف التاأهل 
بعد مباراة مان�س�سرت التي تلقى فيها مرمى الفريق 

4 اأهداف.
ويعتمد املريينجي على غريزة البقاء التي ظهرت يف 
الت�سفيات اأمام كل من باري�س �سان جريمان و�سيل�سي 
الفريق  ك��ان  حينما  الحت���اد  يف  حتى  ال�سيتي  واأم���ام 
التعادل  وي����درك  �سباكه  يف  ه���دف  ك��ل  ب��ع��د  ينتف�س 
ليتمكن من حتقيق نتيجة قد متنحه حافزا يف مباراة 

العودة مبدريد.
وي�ستعيد اأن�سيلوتي يف تلك املباراة خدمات كا�سيمريو 
�سيفتقد  لكنه  اإ�سبانيول،  اأم��ام  �ساعة  ملدة  لعب  ال��ذي 

جلهود ديفيد األبا. كما يحتاج الريال لأف�سل ن�سخة 
م��ن ك���رمي ب��ن��زمي��ا وال����ذي ل ي��ت��وق��ف ع��ن م�ساعدة 
ت�سجيل  الفرن�سي  للمهاجم  ي�سبق  مل  حيث  الفريق 
اأهداف يف مو�سم واحد من الت�سامبيونزليج لكنه   7
يحمل يف جعبته بالفعل 14 هدفا وهو على م�سافة 4 

اأهداف من رقم كري�ستيانو رونالدو التاريخي.
ثاين  خو�س  م��ن  قريبا  ال�سيتيزن  �سار  جانبه،  م��ن 
نهائي من البطولة القارية الأهم على م�ستوى الفرق. 
وقد �سبق للفريق الإجنليزي بقيادة بيب جوارديول 
قبل  الت�سامبيونز  م��ن  املريينجي  اأق�����س��ى  اأن  اأي�����س��ا 
مو�سمني لكن من ثمن النهائي حيث فاز ذهابا واإيابا 

يف مان�س�سرت ومدريد.
ويعود اإىل ت�سكيلة جوارديول كل من الربتغايل جواو 
املدرب  عليهما  يعتمد  اللذين  ووك��ر  وكايل  كان�سيلو 

الإ�سباين ب�سكل كبري.
اأ�سعب نظرا لأن النتيجة  بينما تبدو مهمة فياريال 
اأن��ه مل يظهر  كما  بثنائية نظيفة  بعد خ�سارته  اأثقل 

ب�سورة جيدة يف ملعب اأنفيلد اأمام ليفربول.
لكن )الغوا�سات ال�سفراء( متكنت نوعا ما من العودة 
باأقل قدر ممكن من الأ�سرار على ح�ساب عدم تهديد 

مرمى حار�س الليفر مطلقا.
نهائي  اإىل  الو�سول  يف  فياريال  اأح��الم  وا�سطدمت 
ف���رق القارة  اأف�����س��ل  اأح���د  دوري الأب���ط���ال مب��واج��ه��ة 
العجوز حاليا واملتوج بلقب كاأ�س الرابطة الإجنليزية 

والذي ينازع ليفربول لقب الربميريليج.
وب����ات اأم�����ام ي���ورج���ن ك��ل��وب ف��ر���س��ة ل��ت��ق��دمي مو�سم 
لتوه من جتديد عقده  انتهى  واأن��ه  ا�ستثنائي خا�سة 

مع الريدز حتى 2026.
ق��ائ��د )ال��غ��وا���س��ات ال�سفراء(  اإمي����ري  اأون�����اي  وي��ث��ق 
"�ستكون  �سرياميكا  ل  ملعب  يف  ال��ع��ودة  م��ب��اراة  اأن 
ذهابا  بتفوق �سالح ورفاقه  خمتلفة"، رغم اعرتافه 

واأن فياريال كان ليتلقى هزمية اأثقل.

هل ي�ستغل ريال مدريد 
وفياريال �لفر�سة �لثانية؟

راق����ب ال��ف��رن�����س��ي ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي، جن���م ب��اري�����س �سان 
الدوري  لقب  ريال مدريد بح�سد  احتفالت  جريمان، 

الإ�سباين هذا املو�سم.
الأول  اأم�س  ر�سمي  ب�سكل  اللقب  ح�سم  املريجني  وك��ان 
نظيفة،  برباعية  اإ�سبانيول  على  ال��ف��وز  عقب  ال�سبت 

�سمن مناف�سات اجلولة 34 من الليجا.

"ال�سريجنيتو" الإ�سباين،  برنامج  نقا�س حول يف  ودار 
احتفالت  تت�سمن  لفيديوهات  مبابي  م�ساهدة  ح��ول 
ريال مدريد بلقب الليجا، ولكن الإجابة كانت من اأحد 
الفيديو،  ملقاطع  حاجة  ل  باأنه  الربنامج  يف  امل�ساركني 
على  ال�سبت  الأول  اأم�س  الحتفالت  مبابي  تابع  فقد 

الهواء مبا�سرة.

مبابي ير�قب �حتفالت ريال 
مدريد بالليجا

�ل�سحف �لإ�سبانية حتتفي بفوز 
ريال مدريد بلقب �لليجا

اأم�س الأحد بتتويج ريال مدريد  احتفت ال�سحافة الإ�سبانية ال�سادرة 
بلقب الدوري الإ�سباين للمرة ال�35 يف تاريخه بعدما فاز على �سيفه 

اإ�سبانيول برباعية نظيفة ال�سبت قبل 4 جولت على نهاية البطولة.
يف  م�سيفة  ال�35"،  "اللقب  غالفها  على  )م��ارك��ا(  �سحيفة  وذك���رت 
عناوين فرعية اأن الريال حقق "نتيجة كبرية ليحتفل بلقب ل جدال 

عليه".
وتابعت "مار�سيلو يفوز باللقب ال�24 )مع الريال( ويتجاوز )الأ�سطورة 
باكو( خينتو"، "اأن�سيلوتي ي�سبح اأول مدرب يتوج بالدوريات الأوروبية 
ال�5 الكربى"، فلورنتينو )برييز رئي�س ريال مدريد( ي�سهد 50 لقبا 

مع الريال".
ومن ناحيتها كتبت �سحيفة )اآ�س( يف غالفها عنوان "بطل عن جدارة"، 
م�سيفة "ريال مدريد يفوز بلقب الليجا ال�35 بعد اكت�ساح اإ�سبانيول"، 
وتابعت "اأن�سيلوتي املدرب الوحيد الذي يفوز بالدوريات الأوروبية ال�5 

الكربى".
اإىل  غالفها  تق�سيم  الكتالونية  ديبورتيفو(  )موندو  �سحيفة  وف�سلت 
بر�سلونة  لقائمة  فاتي  اأن�سو  اإىل عودة  الأول منهما  جزئني، خ�س�ست 
يف مواجهته اأمام مايوركا اليوم، واإىل تاأهل بر�سلونة اإىل نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا لل�سيدات.
اأما اجلزء الثاين من الغالف فخ�س�سته لنت�سار ريال مدريد وكتبت 
فرعية  عناوين  يف  اأ�سافت  فيما  يف العنوان الرئي�سي "دوري اأبي�س"، 
"ريال مدريد مل يخفق وفاز بلقب الليجا ال�35 بعد اكت�ساح اإ�سبانيول 

الباهت".
كما اأ�سارت اإىل اأن م�سري ريال مدريد يف دوري اأبطال اأوروبا �سيتحدد يف 
مواجهة مان�س�سرت �سيتي الأربعاء املقبل، يف اإياب ن�سف النهائي، بعدما 

خ�سر لقاء الذهاب بنتيجة )3-4(.
تاأهل  ال�سوء على  الكتالونية  ومن جانبها، �سلطت �سحيفة )�سبورت( 
بر�سلونة اإىل نهائي دوري اأبطال اأوروبا لل�سيدات، واكتفت بن�سر �سورة 

�سغرية لالعبي الريال مع الكاأ�س وكتبت "ريال مدريد بطل الليجا".

بر�سلونة،  جن��م  دمي��ب��ل��ي،  ع��ث��م��ان  الفرن�سي  ي��وا���س��ل 
العمل مع وكالئه حل�سم م�ستقبله يف املو�سم املقبل.

املقبل،  ال�سيف  يف  البار�سا  مع  دميبلي  عقد  وينتهي 
ومل يوافق حتى الآن على عرو�س التجديد.

"موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية، فاإن  ووفًقا ل�سحيفة 
جريمان  �سان  مع  مفاو�سات  يجرون  دميبلي  وك��الء 

منذ �سهر يناير- كانون الثاين املا�سي.
راتًبا  لدميبلي  ق��دم  ج��ريم��ان  ���س��ان  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
�سنوًيا يبلغ 17 مليون يورو، وهذا الرقم من ال�سعب 

اأن يح�سل عليه الالعب الفرن�سي مع بر�سلونة.
على  ال��رد  ت��اأخ��ر يف  اأن دميبلي  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
بع�س  اأوًل  معرفة  يريد  لأن��ه  ج��ريم��ان،  �سان  عر�س 

القرارات الريا�سية، مثل: م�سري كيليان مبابي ومن 
متت  اإذا  الباري�سي  للفريق  اجل��دي��د  امل���درب  �سيكون 

اإقالة ماوري�سيو بوكيتينو.
ي��ذك��ر اأن مم��ث��ل��ي دمي��ب��ل��ي ي��ت��ف��او���س��ون م���وؤخ���ًرا مع 
يف  الفرن�سي  اجل��ن��اح  ب��ق��اء  ب�ساأن  بر�سلونة  م�����س��وؤويل 

نو". "كامب 

ملاذ� تاأخر دميبلي يف �لرد على 
عر�س �سان جريمان؟



االثنني   2  مايو    2022  م   -    العـدد   13534  
 Monday     2   May   2022   -  Issue No   13534

19191919

جمتمع االمارات
ديرفيلدز مول يف �أبوظبي يدعو �لأطفال للقاء 
�أبطال بي جي ما�سك�س من 2 حتى 8 مايو 2022

اأعلن ديرفيلدز مول يف اأبوظبي عن فر�سٍة مميزة للقاء 
ال�سغار  الأح��ب��ة  يدعو  ما�سك�س، حيث  ج��ي  ب��ي  اأب��ط��ال 
البطولية من  وا�ستعرا�س حركاتهم  مل�ساركة جنومهم 
2 حتى 8 مايو 2022، على امل�سرح امل�سغر يف القاعة 
الرئي�سية من الطابق الثاين للمول. و�سيكون احل�سور 
على موعٍد مع عر�ٍس مميز اإ�سافًة اإىل اإمكانية التقاط 

ال�سور مع اأبطال بي جي ما�سك�س. 
الأن�سطة  م���ن  ال��ت��ف��اع��ل��ي جم��م��وع��ًة  ال��ع��ر���س  وي���ق���دم 
الغنائية والراق�سة املميزة لالأطفال، اإ�سافة اإىل فر�سٍة 

للم�ساركة يف جل�سة تدريب الأبطال مع �سخ�سيات بي 
ال�سجعان  الأبطال  مهارات  تعلمهم  التي  ما�سك�س  جي 
الأن�سطة  ال��ك��ث��ري م���ن  ال��رائ��ع��ة وغ���ريه���ا  وح��رك��ات��ه��م 

املمتعة.    
مول  ديرفيلدر  برعاية  املجانية  الفعالية  ه��ذه  وُت��ق��ام 
وب�سراكة مع ها�سربو واإي ون، ا�ستديو الرتفيه الدويل 
املمثل  اإم ج��ي،  اإي  م��ن  ك��ل  وب��دع��م  بال�سركة.  اخل��ا���س 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  لها�سربو  الفرعي 

اأفريقيا، واإيفنت بوك�س.

للمقاولت  مورالز  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بوجا  بريكن  ال�سيد  اأق��ام   
�سانغريال  بفندق  رم�ساين  اإفطار  حفل  الأول  اأم�س  اأبوظبي  يف  العامة 

اأبوظبي ح�سره �سعادة ال�سفري عبيد الكتبي .

�س������فري  مينيلبيك������وف  مادي������ار  �س�����عادة  احلف������ل  ح�س�������ر  ك������ما 
جمهورية  �سفري  حميتي  ج��اب��ر  و���س��ع��ادة  ال��دول��ة  ل����دى  ك������ازاخ�����ستان 
لدى  األبانيا  �سفارة  اجديني ممثل  بيكري  وال�سيد  الدولة  لدى  كو�سوفو 

الدولة .
دا�س  �سركة   - الكعبي  عبيد  ال�س�������يد  الرم�س������اين  احلف������ل  وح������سر 
جمال  والدكتور  القبي�سي  -جمموعة  القبي�سي  علي  وال�سيد   ، القاب�سة 

املجايدة املدير التنفيذي ل�سركة ايري�س ميديا .
 وعدد كبري من الدبلوما�سيني والإعالميني و رجال الأعمال وموظفي 

ال�سركة . 

ملوظفيه  جماعيا  اإف��ط��اراً  الإم����ارات  ق�سر  فندق  نظم 
الفندق  فريق  ح�سره  املبارك  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
التنفيذي واأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة ق�سر الإمارات 
وع����دد م��ن امل�����س��وؤول��ني. وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة احتفاًء 
الإمارات  ق�سر  موظفو  بذلها  التي  للجهود  وتكرميا 
معايري  اأر���س��ت  والتي  ودياناتهم  جن�سياتهم  مبختلف 

جديدة لقطاع ال�سيافة الراقية.
اأورينتال كافيه  واأُقيم الإفطار يف اخليمة الرم�سانية 
حيث ح�سره على فرتات حوايل 760 موّظفاً يعملون 
اأ�سهر  اإىل  الفندق  اإداري���ي  الإم���ارات من كبار  يف ق�سر 
طهاته وم��دي��ري اخل��دم��ات وم��وّظ��ف��ي خ��دم��ة الغرف 
وتخّلل  ال�����س��ي��ان��ة.  وف����رق  ال�سخ�سيني  وامل�����س��اع��دي��ن 
الن�ساطات  م��ن  جمموعة  املتميز  ال��رم�����س��اين  ال��ل��ق��اء 
اأع�ساء  الإفطار  يف  و�سارك  والرتفيهية.  الجتماعية 

حيث  اإيبكو  الإم����ارات  ق�سر  �سركة  اإدارة  جمل�س  م��ن 
واإجنازاتهم  مل�ساهماتهم  املوظفني  تكرمي عدد من  مت 
من  الكثري  ال�سيافة  قطاع  فيها  ي��واج��ه  ف��رتة  خ��الل 

التحديات.
كلمة  يف  الإدارة  جمل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  واأع���رب 
له خالل الفعالية عن �سعادته بلقاء العاملني يف ق�سر 
اإليهم حتيات جمل�س الإدارة و�سكرهم  الإم��ارات ونقل 
وتقديرهم لإخال�سهم وجهودهم التي قدموها خا�سة 
خالل فرتة حتديات جائحة كوفيد التي واجهها العامل 

اأجمع.
واأك��د اأن �سيوف دولة الإم��ارات وخا�سة �سيوف ق�سر 
الإمارات ي�ستحقون جتربة متميزة وفريدة ترت�سخ يف 
ذكرياتهم  جمياًل يف  اأث��راً  ووجدانهم وترتك  اإذهانهم 

عن دولة الإمارات.

اأقام ال�سيد �سعيد �سامل احلب�سي حفال واإفطارا رم�سانيا تكرمياً لالإعالمي 
ال��دار وفريق  اأهل  الدكتور  جا�سم عبيد الزعابي  املوؤ�س�س ومدير عام  قناة  
القناة على من�سة  اإطالق  القناة وذلك مبنا�سبة مرور عامني على  العمل يف 
يوتيوب  وح�سر حفل الفطار الذي اأقيم يف فندق ريد�سون بلو مبدينة العني 

عدد من ال�سخ�سيات املجتمعية يف املجال الفني والثقايف والأدبي 
واأكد د. جا�سم الزعابي يف كلمته اأن القناة  تهدف اإىل ن�سر العادات والتقاليد 

الجتماعية والقيم النبيلة واملبادئ الأ�سيلة الهادفة املوجهة لأفراد املجتمع 
بكافة اأعمارهم. وتقدمي برامج هادفة حتت �سعار  قناة كل الأعمار  حيث ي�سارك 
يف براجمها كوكبة متميزة من ال�سخ�سيات الجتماعية والإعالمية والفنية 
عبيد  جا�سم  الدكتور  ق��دم  احلفل  نهاية  يف  والعربية.  اخلليجية  ال��دول  من 
اأهل الدار اإىل ال�سيد  �سعيد �سامل احلب�سي  با�سم قناة  الزعابي درعاً تذكارياً 
لرعايته حفل الإفطار ودعمه الكبري للقناة،  كما مت تكرمي اأع�ساء ال�سرف يف 

القناة والفنانني والإعالميني وبع�س ال�سخ�سيات املجتمعية الداعمة.

عبيد �لكتبي و�سفري� كاز�خ�ستان وكو�سوفو ي�سهد�ن حفل �إفطار �أقامه رئي�س �سركة مور�لز للمقاولت يف �أبوظبي

ق�سر �لإمار�ت يقيم ماأدبة �إفطار جماعي ملوظفيه

�إفطار وحفل مبنا�سبة عامني على �إطالق قناة   �أهل �لد�ر  على من�سة يوتيوب

فنادق �إنرتكونتيننتال دبي في�ستيفال �سيتي وجمعية تر�حم 
�خلريية يوزّعان وجبات �إفطار على �ملحتاجني و�ملتعففني

فنادق  ت��ّوزع  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  ميثله  ال��ذي  العطاء  لروحية  انعكا�ساً 
اإنرتكونتيننتال دبي في�ستيفال �سيتي بالتعاون مع جمعية تراحم اخلريية 
وجبات اإفطار للمحتاجني واملتعففني ب�سكل يومي.  �سرح ال�سورة: ال�سّيد 
توما�س �سميلتري، املدير العام للمنطقة يف جمموعة فنادق اإنرتكونتيننتال 
IHG ي�سّلم وجبات الإفطار ملمثلني عن جمعية تراحم اخلريية. مت اإ�سدار 

ت�سريح رقم 998 من قبل دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي. 

معامل �لإمار�ت تتزين بالأزرق 
�حتفاء بيوم �لأمنية �لعاملي

اأبريل من كل عام   29  حتتفي موؤ�س�سة حتقيق اأمنية بيوم الأمنية العاملي الذي ُي�سادف 
وذلك بالتزامن مع احتفالت موؤ�س�سة حتقيق اأمنية العاملية التي �ساهمت حتى الآن بتغيري 
حياة اأكر من 520 األف طفل من املُ�سابني باأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم على مدى 42 
عاماً يف ما يقرب من 50 دولة يف جميع اأرجاء العامل. كما تتزين مبنى املوؤ�س�سة يف اأبوظبي 
بالأزرق، و�سارك يف هذه الحتفالت العديد من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف الدولة 
بتوجيهات من املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي مثل ا�ستاد هزاع بن زايد يف العني، يا�س 
مول، بوابة ال�سرق مول ومارينا مول، وقلعة الفجرية ، برواز دبي، جامعة خليفة  اأبوظبي 

واإ�سافة اإىل جميع فنادق فريمونت يف كافة اأرجاء الدولة.

 كونتيننتال تدعو �لأطفال �إىل دبي �سفاري 
بارك بالتعاون مع �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 

الإطارات  لت�سنيع  العريقة  الأملانية  ال�سركة  كونتيننتال،  م��وؤخ��راً  تعاونت 
لالأطفال  ة  خا�سّ منا�َسبة  لتنظيم  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  مع  الراقية، 
دبي  م��ن  بدعم  وذل��ك  احلقيقية،  رم�سان  روح  م��ن  دب��ي كجزء  يف  امل��ع��وزي��ن 
�سفاري بارك. �سمن هذا ال�سياق، وّجهت كونتيننتال الدعوة اإىل 29 طفاًل، 
اإىل متطّوعني من الهالل الأحمر الإماراتي، لزيارة دبي �سفاري  بالإ�سافة 
بارك يف يوم خا�س جداً لأجل ال�ستمتاع بتجربة مت ت�سميمها ب�سكل فريد، 
وت�سّمنت فر�سة اإطعام الطيور والزرافات، والقيام بجولة �سفاري عرب القرية 
الأفريقية والقرية الآ�سيوية، حيث جتّولت احليوانات املختلفة بحّرية تاّمة، 

وتلى هذا اإفطار �سهي اأقيم يف مطعم البيت القدمي املوجود يف احلديقة.

�ل�سارقة للتمكني �لجتماعي توزع 
حلويات �لعيد على �أ�سر �لأيتام

359 علبة حلوى لي�ستفيد  ال�سارقة للتمكني الجتماعي  وزعت موؤ�س�سة 
منها 980 يتيماً  �سمن م�سروع حلوى العيد الذي يعد اأحد م�ساريع حملة 

زكِّ الرم�سانية التي تطلقها املوؤ�س�سة خالل ال�سهر الف�سيل .
اإدخال  بهدف  الأي��ت��ام  اأ���س��ر  على  العيد  حلويات  بتوزيع  املوؤ�س�سة  وق��ام��ت 

الفرحة وال�سرور على قلوب الأيتام ا�ستعداداً للعيد.
و�سارك اأفراد املجتمع مع املوؤ�س�سة يف دعم امل�سروع عرب مبادرتهم يف تقدمي 
"�سوغة رم�سان" الذي يتيح للجميع فر�سة  حلويات العيد عرب م�سروع 

امل�ساهمة يف جميع م�ساريع احلملة .
و�سرحت نوال احلامدي -مدير اإدارة الرخاء الجتماعي-: �سعت املوؤ�س�سة 
املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  اإ����س���راك  اإىل  زكِّ  ال��رم�����س��ان��ي��ة  حملتها  خ���الل  م��ن 
جتاه  ال��ه��ام  املجتمعي  دوره���م  لتفعيل  واخل��ا���س��ة  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
�سريحة الأيتام خالل �سهر رم�سان من خالل امل�ساريع املتنوعة التي تقدم 
يف �سهر رم�سان، وجاء م�سروع "حلوى العيد مل�ساركة الأ�سر فرحتها بالعيد 
و  تعزيز ال�سراكة املجتمعية  لدعم الأ�سر يف الفعاليات املو�سمية والأعياد 

،وندعو بدورنا اجلميع لدعم ما تبقى من م�ساريع احلملة.

ت�ستعد مدن يا�س الرتفيهية ل�ستقبال �سيوفها خالل 
عطلة عيد الفطر ال�سعيد باأجواء مفعمة بروح البهجة 

والفرح، والعديد من الفعاليات والعرو�س الرتفيهية 
الفعاليات  من  وغريها  الرتاثية  العيالة  رق�سة  مثل 
الحتفالية، التي �ستمنح ال�سيوف اأوقاتاً عائلية مميزة 
ووتروورلد  ويا�س  اأبوظبي،  ف��رياري  ع��امل  من  كل  يف 
اأب��وظ��ب��ي، وع��امل وارن���ر ب���راذرز اأب��وظ��ب��ي. كما �ستقدم 
املنا�سبة ق�سيمة  يا�س الرتفيهية لالأطفال بهذه  مدن 
التجزئة  اأي م��ن م��ن��اف��ذ  ل���دى  ع��ي��دي��ة ل���س��ت��خ��دام��ه��ا 
املختلفة، وذلك عند �سراء تذكرة الدخول ليوم الواحد 

خالل عطلة العيد فقط.
والرتفيه  ب��امل��رح  مليئة  اأوق���ات���اً  ال�سيوف  و�سيم�سي 
وامل��غ��ام��رات امل��ائ��ي��ة يف ي��ا���س ووت���روورل���د اأب��وظ��ب��ي مع 
ترفيهياً  ومرفقاً  مائية  ومنزلقة  لعبة   45 من  اأك��ر 
ثقافة  امل�ستوحاة من  املائية  الألعاب  حتت�سنها مدينة 
دولة الإمارات العربية املتحدة وتراثها العريق، والتي 
العرو�س  اأجمل  العيد  عطلة  خ��الل  اأي�ساً  ت�ست�سيف 
الرتفيهية  العرو�س  العيالة وغريها من  رق�سة  مثل 
الوجوه،  على  الر�سم  مثل  املمتعة  والأن�سطة  العائلية 

والنق�س باحلناء. 

مدن يا�س �لرتفيهية ت�ستقبل �سيوفها باأجمل �لفعاليات خالل عطلة عيد �لفطر فاين �ل�سحية توزع �أكرث من 
�إفطار خالل رم�سان  1,000 وجبة 
ال�سحية  ف��اي��ن  وّزع����ت جم��م��وع��ة 
املجموعات  اإح�������دى  ال���ق���اب�������س���ة، 
ال��رائ��دة ع��امل��ي��اً يف جم��ال ال�سحة 
اأكر  ال�سحية،  املنتجات  و�سناعة 
معلبة  اإف��ط��ار  وجبة   1،000 من 
املنطقة  يف  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل�����س��اك��ن  يف 
يف  بدبي،  علي  جبل  يف  ال�سناعية 
اإطار التزامها امل�ستمر مب�سوؤوليتها 
الفعالة  وم�ساهمتها  املجتمعية 
يف ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ح��ة يف 

املجتمع الإماراتي. 
ومّت ت��وزي��ع وج��ب��ات الإف��ط��ار قبل 
 26 ي��وم  املغرب من  موعد �سالة 
 30 اأك��ر من  اأبريل، حيث تطّوع 
موظفاً لدى ال�سركة خالل ال�سهر 
ال��ف�����س��ي��ل ل��ت��ح�����س��ري ال���وج���ب���ات 
مع  بالتعاون  وتوزيعها،  وتعبئتها 

�سركة حمليٍة لتقدمي الطعام. 



يطلق �لنار على هدف د�خل فم طفلته
انت�سر على نطاق وا�سع على مواقع التوا�سل الجتماعي العراقية، 
م��ق��ط��ع م�����س��ور م�����روع ي��ظ��ه��ر رج����ال ي��ح��م��ل ب��ن��دق��ي��ة م���ن ط���راز 
ب�"فعالية �سغرية"،  �سيقوم  اأنه  بافتخار  "كال�سينكوف"، وهو يعلن 
لكن  والت�سويب.  القن�س  يف  مهارته  ل�ستعرا�س  تعبريه،  ح�سب 
الطامة الكربى هي اأن الهدف الذي و�سعه لإثبات دقته يف الت�سديد، 
اأع����وام،  ال��ع��م��ر ب�سعة  ب��ال��ك��اد تبلغ م��ن  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رية  ه��و طفلته 
عبوة  بفمها  لتحمل  ح��راك،  ودون  بثبات  الوقوف  منها  حيث طلب 
بال�ستيكية اأو زجاجية، وليقوم هو باتخاذ و�سعية اإطالق النار على 
الهدف من على بعد ب�سعة اأمتار قليلة فقط. ومن ثم اأطلق الرجل 
النار من �سالحه، لتطال الطلقة مبا�سرة تلك العبوة املعلقة يف فم 
ال�سغرية املغلوب على اأمرها. وقد خلفت هذه احلادثة الغريبة ردود 
فعل غا�سبة، حيث تركزت التعليقات من قبل رواد من�سات التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى اإب�����داء ال��ده�����س��ة ال��ع��ارم��ة م��ن ���س��ل��وك ه���ذا الأب 
العراقي، الذي دفعه حبه للظهور وال�سهرة وللتباهي بنف�سه، حلد 
تعري�س طفلته ال�سغرية خلطر املوت، دومنا اأدنى مراعاة ل�سالمتها 
جنت  واإن  الطفلة،  اأن  على  معلقون  و���س��دد  والنف�سية.  اجل�سدية 
باأعجوبة، لكن الآثار النف�سية الرهيبة �ستبقى حمفورة يف ذاكرتها 
ب�ساأن هذه احلادثة، م�ستنكرين "ا�ستهانة الأب" لهذه الدرجة بحياة 
ابنته، والتعاطي معها كما ولو اأنها قطعة جماد، ميكنه التمرن على 

ت�سويب �سالحه نحوها واختبار قدراته القتالية.

زوجان ثمانينيان يحافظان على لياقتهما باجلري 
بني  بحرية  رحلة  يف  وال��ذه��اب  املطالعة  وممار�سة  الب�ستنة  تبدو 
احلني والآخر اأكر اخليارات جاذبية بالن�سبة للم�سنني بعد �سن 
 85 عاًما، وجون هيريون،   79 اإيلني،  اإىل  بالن�سبة  لكن  التقاعد، 
اجل��ري يف  ال��زوج��ان مبمار�سة  �سرع  الأم���ر خمتلفاً.  يبدو  ع��اًم��ا، 
لياقتهما  على  احلفاظ  يف  �ساهم  مما  عمرهما،  من  ال�سبعينيات 
م��ت��ق��اع��دة، من  وه��ي مم��ار���س��ة �سحية  اإي��ل��ني،  ت��ق��ول  ون�ساطهما. 
يف  اجل����ري  اأم����ار�����س  اأن  "قررت  ج��ل��و���س��ي�����س��رت���س��اي��ر:  دور����س���ل���ي، 
ال�سبعينيات من عمري ومل اأنظر اإىل الوراء، ومل ي�ستغرق الأمر 

وقًتا طوياًل حتى ان�سم زوجي يل، وكان ذلك يف عام 2014."
"بداأت باجلري كل يوم �سبت، والتقيت باأ�سدقاء جدد من خالل 
ذلك  اأف���ادين  لقد  املحلي.  ن��ادي اجل��ري  اإىل  ان�سممت  ث��م  ذل��ك، 
اأ�سدقاء  اكت�ساب  و���س��اع��دين  �سحتي،  حت�سنت  حيث  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
جدد على التخل�س من التوتر" بعد عام واحد فقط، ان�سم جون 
مل�سافة  الأ�سبوع  م��رات يف  وب��دءا مبمار�سة اجل��ري ثالث  لزوجته 
قد ت�سل اإىل 19 كيلومرتاً. ويقول الزوجان، اإن كاًل منهما قطع 
13 األف كيلومرت يف ال�سنوات الأربع املا�سية، و�ساركا يف م�سابقات 

جري عديدة يف اإجنلرتا ويف اأنحاء متفرقة من العامل.

مفاتيح م�سّنعة من حطام مقاتلة رو�سية
حّول رجل اأعمال اأوكراين جزءا من حطام طائرة مقاتلة رو�سية 
جرى اإ�سقاطها اإىل �سال�سل مفاتيح تذكارية يبيعها خارج اأوكرانيا 

لدعم املجهود احلربي.
"قال يل  وقال يوري في�سوفن موؤ�س�س �سركة درونز فور يوكرين 
األ��ف دولر مقابل هذه  اأح��د  اإن��ه لن مينحني  كثري من اأ�سدقائي 

القطعة املعدنية. هذه )فكرة( جمنونة".
واأ�ساف "ا�ستيقظت �سباحا لأكت�سف من خالل هاتفي اأنه مت جمع 
30 األف دولر بالفعل. راأينا هذا التدفق امل�ستمر  20 اإىل  ما بني 
التربع  يريدون  )اإنهم(  اأ�سحابها  ويقول  اأ�سئلة  تت�سمن  لر�سائل 

باملزيد، ويقولون لنا اإنها فكرة رائعة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بحجم ظفر ب�سري.. ولدة كنغر نادر!
�سغري كنغر �سجري يطل باأنفه من جراب اأمه هو احليوان الأول من نوعه الذي يولد يف حديقة حيوان برونك�س 

منذ عام 2008، وفق ما قال م�سوؤولو احلديقة.
مولد ال�سغري، وهو من ف�سيلة الكنغر ال�سجري، "حدث مذهل ت�سهده حديقة برونك�س للحيوان وفر�سة فريدة 
للنا�س ملراقبة اأحد اأكر التكيفات التطورية املذهلة للطبيعة"، ح�سب قول جيم بريهيني، مدير احلديقة الأمريكية 

يف بيان جديد.
املوطن الأ�سلي لكنغر مات�سي ال�سجري هو بابوا نيو غينيا وهو من احليوانات املهددة بالنقرا�س وفقا لت�سنيف 

الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة. وهو من اجلرابيات �ساكنة ال�سجر ويعي�س يف الغابات املطرية اجلبلية.
 9 اأ�سغر بكثري من الكنغر الأحمر الأ�سرتايل ال�سهري. ويزن الذكر البالغ لكنغر مات�سي ال�سجري بني  الف�سيلة 
اأن ال�سغري  و11 كيلوغراما. وقال م�سوؤولو احلديقة اإن حجم ال�سغري عند ولدته كان بحجم ظفر ب�سري، كما 

الر�سيع يزحف نحو فراء اأمه لدخول جرابها ويظهر بعدها بنحو �سبعة اأ�سهر.
واأ�ساف بريهيني "يف هذه املرحلة من التطور، يق�سي ال�سغري الكثري من الوقت يف جراب اأمه ول تظهر منه �سوى 

راأ�سه. وفيما يكرب، �سيبداأ يف ا�ستك�ساف بيئته وق�ساء اأوقات ق�سرية خارج اجلراب."
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�لعثور على بطاطا مقلية عمرها 63 عاما
البطاطا  لكن  يكفي،  �سيئة مبا  الباردة  املقلية  البطاطا  اأن  يعترب كثريون 
التي مر على قليها ع�سرات ال�سنني ميكن اأن حتمل مفاجاأة مريبة للغاية.

وهذا بال�سبط ما اكت�سفه زوجان من ولية اإلينوي الأمريكية اأثناء اإجراء 
بع�س  يجريان  جونز  وغرا�سي  روب  ك��ان  اأي���ام،  فقبل  ملنزلهما.  جت��دي��دات 
التجديدات يف منزلهما �سمال غربي �سيكاغو، الذي يعود اإىل عام 1959، 
وفجاأة وجدا عبوة بطاطا مقلية من "ماكدونالدز" عمرها عقود خلف اأحد 
اجلدران. وقالت غرا�سي ل�سبكة "�سي اإن اإن" الإخبارية الأمريكية: "كان 
روب يف احلمام لرتكيب حامل لورق التواليت، وبينما كان ي�سحب احلامل 

القدمي لحظ قطعة قما�س ملفوفة ومكد�سة داخل احلائط".
وتابعت: "يف هذه اللحظة نظرنا اإىل بع�سنا البع�س وت�ساءلنا عما اإذا كان 

علينا الت�سال بال�سرطة، لأننا اكت�سفنا للتو اأدلة من م�سرح جرمية!".
ماكدونالدز  حقيبة  وجدنا  لأننا  �سديد  بارتياح  "�سعرنا  اأ�سافت:  لكنها 
بعناية، حيث عرا  املطبخ لفتحها  اإىل  الزوجان احلقيبة  واأخ��ذ  قدمية". 

بها على غالفني للهامربغر، اإ�سافة اإىل عبوة بها بع�س البطاطا املقلية.
اأما املفاجاأة فهي اأن البطاطا كانت حمتفظة بقرم�ستها وبنية اللون، ح�سب 
غرا�سي التي اأ�سافت: "راأينا البطاطا املقلية وقلنا هذا غري ممكن. كيف 

احتفظت ب�سكلها؟ لقد كان اأمرا غريبا".

طقم �أ�سنان يحمي من �ل�سكري 
قالت درا�سة جديدة اإن وجود عدد قليل من الأ�سنان املتبقية و�سعف القدرة 
على امل�سغ يزيد من خطر ال�سكري لدى كبار ال�سن. ويرجع ذلك اإىل امليل 

اإىل ا�ستخدام الأطعمة اللينة، والتي تكون غنية بال�سكر عادة.
وحّذرت الدرا�سة التي اأجريت يف اليابان من تراجع معدلت فح�س الأ�سنان 
ال�سارمة، واخلوف من  التباعد  اإج��راءات  ب�سبب  بعد جائحة كوفيد19-، 

العدوى.
عاماً.   74 و   40 بني  اأعمارهم  تراوحت  �سخ�ساً   635 الدرا�سة  و�سارك يف 
ومت تقييم وظيفة امل�سغ لديهم، حيث ُطلب منهم م�سغ حلوى اجليالتني 
ب�سق  ثم  ابتالعها،  دون  ثانية من   15 ملدة  الطاقة  باأكرب قدر ممكن من 

ما تبقى.
ثم قام الباحثون يف برنامج الفح�س ال�سنوي يف حمافظة �سيمان اليابانية 
بح�ساب عدد  اأي�ساً  وقاموا  املتبقية.  بح�ساب عدد قطع احللوى  ذلك  بعد 
الأ�سنان التي ميتلكها كل م�سارك، وقيا�س حميط ربلة ال�ساق مرتني لكلتا 
مت  كما  اليد،  قب�سة  وق��وة  الهيكلية  الع�سالت  كتلة  اإىل  اإ�سافة  ال�ساقني، 
فح�س م�ستوى الهيموجلوبني يف دم امل�ساركني. وبعد اأخذ العوامل الذاتية 
يف الع��ت��ب��ار، م��ث��ل ال��ت��دخ��ني وال����وزن وا���س��ت��ه��الك ال��ك��ح��ول وال�����س��ن، وجد 
الباحثون اأن وجود عدد اأقل من الأ�سنان املتبقية و�سعف القدرة على امل�سغ 

يرتبطان ب�سعف قب�سة اليد، وزيادة احتمال الإ�سابة بال�سكري.

لغز �لوخز�ت د�خل 
نو�د ليلية يقلق فرن�سا 
ت��ع��ّر���س ع�سرات  م�����س��األ��ة  ت���زال  ل 
لوخزات  ف��رن�����س��ا  يف  الأ����س���خ���ا����س 
خ����الل  اأو  ل���ي���ل���ي���ة  ن���������واد  داخ���������ل 
�سعروا  م���ه���رج���ان���ات،  ح�����س��وره��م 
واأمل  و"دوار"  ب�"غثيان"  ب��ع��ده��ا 
ال��ت��ي مل  ال�سلطات  ���س��دي��د، حت��رّي 
تو�سيح  اإىل  الآن  ح��ت��ى  ت��ت��و���س��ل 
انت�سار  وم��دى  يح�سل  ما  حقيقة 
اأوجدت مناخاً  التي  الظاهرة  هذه 

من الذهان بني ال�سباب.
واأفاد م�سدر يف ال�سرطة باأن نحو 
���س��ت��ني ع��م��ل��ي��ة وخ����ز ���س��ج��ل��ت منذ 
مطلع ني�سان-اأبريل اجلاري داخل 

نواد ليلية يف فرن�سا.
ومل ترغب قوات الدرك من جانبها 
يف الإ�سارة اإىل اأرقام على امل�ستوى 
اأّن الظاهرة مل  الوطني، مو�سحة 

تتاأكد بعد بالدرجة الكافية.
بحوادث  ع����دة  م��ن��اط��ق  وت����اأث����رت 
يف  حت��ق��ي��ق��اً   15 ف��ت��ح  اإذ  ال����وخ����ز، 

خمتلف اأنحاء فرن�سا.
وب��ع��د ع��ودت��ه��ا م��ن ���س��ه��رة يف اأحد 
نوادي اإيل دو نانت )غرب( الليلية 
�سعرت  ني�سان/اأبريل،  منت�سف  يف 
اإلوييز كورنو )21 عاماً( "بالتعرق 

والغثيان والق�سعريرة والدوخة".
ال�سحي خلبرية  الو�سع  لبث  وما 
ال��ت��ج��م��ي��ل ال�����س��اب��ة اأن حت�����ّس��ن يف 
اليوم التايل، ولكن بعد اأيام لفتت 
اأثر  اإىل  انتباهها  اإحدى زميالتها 
ح��ق��ن��ة ع��ل��ى ذراع���ه���ا م���ن اخللف. 
واأو���س��ح��ت ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
اأّن الأثر عبارة عن "نقطة حمراء 
�سنتيمرت  قطره  ب��ازرق��اق  حماطة 

واحد".

هل يوؤّثر تيك توك 
على تركيز �لأطفال؟

�سفحة  ع���ل���ى  الإ�����س����ب����ع  مت����ري����ر 
"تيك توك" اأ�سبح روتيناً  تطبيق 
الأطفال  م���ن  ك��ث��ري  ل���دى  ي��وم��ي��اً 
واملراهقني، ويوجد قلق من تاأثري 
�سة  واملخ�سّ ال��ق�����س��رية  امل��ق��اط��ع 
على  حم���ددة  اه��ت��م��ام��ات  لتنا�سب 

م�ستوى تركيز ال�سغار.
الدرا�سات  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
اأولية،  لت���زال  باملو�سوع  املتعلقة 
مالحظات  اأن  اإل  حم������دودة،  اأو 
اإىل  اأولياء الأمور واملعلمني ت�سري 
الأطفال  وانتباه  تركيز  فرتات  اأن 
اللوم  واأن  الن��خ��ف��ا���س،  يف  اآخ����ذة 
يقع على "تيك توك" والتطبيقات 
التي ت�سبهه. وبح�سب تقرير ن�سره 
يعتقد  هيلث"،  وي��ل  "فري  موقع 
بع�س خرباء ال�سحة اأن ا�ستخدام 
ال�سغار لهذا التطبيق ب�سكل يومي 
الدماغ.  منو  على  ي��وؤّث��ر  اأن  ميكن 
من هوؤلء جي�سيكا غريفني اأ�ستاذ 
الأط��ف��ال يف  النف�سي وط��ب  الطب 
جامعة ما�سات�سو�ست�س: "ل تتطّور 
ق�سرة الف�س اجلبهي بالكامل قبل 
25 ع��ام��اً، وه��ي اجل���زء الذي  �سن 
وتثبيط  النتباه  تعديل  فيه  يتم 
امل�ستقبلية  وال����ذاك����رة  ال��ن��ب�����س��ات 

واملرونة املعرفية".
"مقاطع  غ����ري����ف����ني:  وت�������س���ي���ف 
احللوى،  مثل  الق�سرية  الفيديو 
الدوبامني،  م���ن  ان���دف���اع���اً  ت��وف��ر 
ال�سعور  وهي مادة كيميائية متنح 
اإط��الق��ه��ا يف مركز  ي��ت��م  ب��ال��ر���س��ا 
ما  و"غالباً  اأدمغتنا".  يف  امل��ت��ع��ة 
يوؤدي هذا الندفاع اإىل الرغبة يف 
يف  لالأطفال  يحدث  مثلما  املزيد، 

متجر احللوى".

وفاة �ملغنية �لأمريكية ناومي جاد  
توفيت مغنية مو�سيقى الكانرتي الأمريكية 
ثنائية  بت�سكيلها  ا�سُتهرت  التي  ج��اد  ناومي 
76 عاما،  ابنتها وينونا، عن  "ذي جادز" مع 
على ما اأعلنت عائلتها ال�سبت. واأعربت وينونا 
اآ�سلي عرب ح�سابيهما على  و�سقيقتها املمثلة 
لوفاة  العميق"  "احلزن  ع���ن  اإن�����س��ت��غ��رام، 
فقدنا  "لقد  ال�سقيقتان  وق��ال��ت  والدتهما. 
دون  ب�سبب مر�س ذهني"، من  الرائعة  اأّمنا 

اإعطاء تفا�سيل اإ�سافية.
الفنية  الثنائية  جاد  ووينونا  ناومي  و�سكلت 
الع�سرين،  القرن  �سبعينات  اأواخ��ر  بينهما يف 
مكافاآت  خم�س  بينها  كثرية  بجوائز  وف��ازت��ا 
كان  "لوف  اأغانيهما  اأ�سهر  ومن  "غرامي". 
كرايزي"  ه��ي��ز  و"ماما  بريدج"  اإي����ه  ب��ي��ل��د 

و"غريلز نايت اأوت".
 ،1983 �سنة  الفني  الثنائي  انف�سال  ورغ��م 
جولت  يف  ع��دة  م��رات  وابنتها  الأم  اجتمعت 
وعرو�س خا�سة، قبل حل الثنائي ر�سميا عام 
بالتهاب  ناومي  اإ�سابة  ت�سخي�س  اإثر   1991

الكبد الوبائي من نوع "�سي".

تكت�سف خيانة زوجها من �سورة 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  م�ستخدمات  اإح��دى  ك�سفت 
�سورة  خ��الل  من  زوجها  خيانة  اكت�سفت  كيف  ت��وك  تيك 

التقطت خالل زيارة العائلة اإىل ديزين لند.
ويف وقت �سابق من هذا ال�سهر، اأو�سحت امراأة واأم لطفلني 
مل يتم الك�سف عن ا�سمها يف مقطع فيديو على تيك توك 
ك��ي��ف ك��ان��ت ت��راج��ع م���وؤخ���راً بع�س ال�����س��ور م��ن الإج����ازات 
العائلية ال�سابقة، ويف اللحظة التي وقعت فيها عينها على 
اأن زوجها  �سورة للعائلة يف ديزين لند، كان من الوا�سح 
امل��راأة على  تام. وعلقت  ان�سجام عاطفي  كانا على  واملربية 
املقطع "ذهبنا اإىل ديزين لند يف اأورلندو واأخذنا املربية 
معنا، مل�ساعدة الأطفال ولي�س الزوج". ويف ال�سورة، كانت 
الأم جتل�س يف اجلزء الأمامي من لعبة مائية، ويف ال�سف 
خلفهما، كان زوجها جال�ساً بجانب املربية وكان يحت�سنها 
ذا  امل��اء، بح�سب �سحيفة  اللعبة يف  �سقوط  اأثناء  عن قرب 
�سن الربيطانية. واأ�سافت الزوجة غا�سبة "كنت اأت�سفح 
�سوراً قدمية و�ساهدت اأكر من واحدة حيث كانت املربية 
قالت  �سفحتها،  على  اآخ���ر  م��ك��ان  ويف  منه".  ج���داً  قريبة 
اإن زوجها واملربية هربا معاً واأجنبا طفاًل، واأ�سافت  املراأة 
اأن  ي��درك��ون  عندما  اأط��ف��ايل  عمر  �سيكون  ك��م  "اأت�ساءل 

والدهم اأجنب طفاًل من املربية".

تنقذ و�لدتها بف�سل در�س تعلمته يف مدر�ستها
وال��دت��ه��ا بف�سل درو�س  اإي��رل��ن��دي��ة ح��ي��اة  اأن���ق���ذت م��راه��ق��ة 
املدر�سة،  يف  عليها  ح�سلت  التي  ال��رئ��وي  القلبي  الإن��ع��ا���س 
بعدما اأ�سيبت والدتها بنوبة قلبية.  كانت كلري دويل، 43 
من  البالغة  ميلي�سا  ابنتها  مع  الليل  ط��وال  تتحدث  عاًما، 
اأن تنام الثنتان بجوار  14 عاًما على �سريرها، قبل  العمر 
باأيرلندا  لي�سبورن  م��ن  ك��ل��ري،  وق��ال��ت  البع�س.  بع�سهما 
لكنت يف  تفعل  م��اذا  تعرف  ميلي�سا  تكن  "لو مل  ال�سمالية: 
عداد املوتى الآن ب�سبب النوبة القلبية املفاجئة التي حدثت 
"كنت قد عملت  الليل" واأ���س��اف��ت:  يل يف وق��ت متاأخر من 
اأن  املفرت�س  وكان من  ال�سابقة،  الليلة  يف وقت متاأخر من 
ن�سافر اإىل ليفربول يف اليوم التايل، لذلك كانت ميلي�سا يف 
لقد  �سريري.  بالنوم يف  الأم��ر  بها  وانتهى  تتحدث  غرفتي 
كانت تلك جمرد �سدفة، ولكنها كانت �سدفة مفيدة بالن�سبة 
التي تعمل يف جراحة  اأنقذت حياتي" عانت كلري  يل لأنها 
الأ�سنان، من نوبة قلبية بعد منت�سف الليل، واأ�سدرت �سوتاً 
م�سابهاً لل�سخري، مما اأيقظ ابنتها التي لحظت تغري لون 
وجه والدتها، واأدركت على الفور باأنها لي�ست على ما يرام. 
ريثما  امل�سعفني  اإر�سادات  ونفذت  بالإ�سعاف  ميلي�سا  ات�سلت 
در�س  يف  تعلمته  ما  نفذت  ذل��ك  وبعد  منزلها،  اإىل  ي�سلون 
الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة على وال��دت��ه��ا، مم��ا حافظ على تدفق 

الأك�سجني اإىل الدماغ ومنع الإ�سابة بتلف املخ والوفاة.

وظيفة نادرة ت�سمل عد طيور �لبطريق 
اأب��ع��د م��ك��ت��ب ب��ري��د يف ال��ع��امل يف ال���ق���ارة القطبية  اأع��ل��ن 
اجلنوبية عن وظيفة فريدة من نوعها تنا�سب الأ�سخا�س 
امل��غ��ام��ري��ن، وت��ت�����س��م��ن م��ه��ام ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة ع���د طيور 
 Port Lockroy البطريق. واأطلق مكتب الربيد يف 
املعروف اأي�ساً با�سم "مكتب بريد البطريق" دعوة لتوظيف 
قائد فريق "ملهم وقوي" لي�سرف على اأربعة اإىل خم�سة 

اأ�سخا�س وي�ساعدهم يف اإدارة العمليات املو�سمية للموقع.

ع�ساء مر��سلي �لبيت �لأبي�س... بني �جلد و�لنكات 
القفازات  ���س��ق��ط��ت  ف��ي��م��ا  وال���ن���ك���ات  ال��رئ��ي�����س  ع����اد 
املرا�سلني  ج��م��ع��ي��ة  ع�����س��اء  ع�����ودة  م���ع  وال���ك���م���ام���ات، 
املعتمدين يف البيت الأبي�س يف وا�سنطن  اأم�س الأول 
اجلائحة.  ب�سبب  �سنتني  ا�ستمر  توقف  بعد  ال�سبت 
وه����زاأ ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن م��ن ت��راج��ع �سعبيته يف 
ترامب  دون��ال��د  �سلفه  وان��ت��ق��د  ال����راأي  ا�ستطالعات 
خالل  ه��ذه  ال�سنوية  الع�ساء  م��اأدب��ة  ح�سوره  لعدم 
املمثل  الأم�سية  م�سيف  نكات  وتقّبل  ولي��ت��ه  ف��رتة 

الكوميدي تريفور نوا.
كذلك تطّرق الع�ساء اإىل موا�سيع جدية مثل ال�سراع 
الدميوقراطية  تواجه  التي  والتحديات  اأوكرانيا  يف 
وح��ري��ة الإع����الم يف ال��داخ��ل واخل�����ارج. ق���ال بايدن 
لوجودي  ج��دا  متحم�س  "اأنا  الفتتاحية  كلمته  يف 
التي  الوحيدة  الأمريكية  املجموعة  مع  الليلة  هنا 
اإقامة  تقليد  وي��ع��ود  �سعبيتي".  م��ن  �سعبيتها  تقل 
1924 و���س��ارك ف��ي��ه جميع  ال��ع��ام  اإىل  ال��ع�����س��اء  ه���ذا 
1980، با�ستثناء  روؤ�ساء الوليات املتحدة منذ العام 
دونالد ترامب. واأقيم الع�ساء يف فندق "هيلتون" يف 
باأن  بايدن  واأق��ر  �سخ�س.   2600 وح�سره  وا�سنطن 

"كان  �ساخرا  وق��ال  �سعبة.  كانت  املا�سية  ال�سنوات 
لدينا اآفة مرّوعة اأعقبها عامان من كوفيد".

اأك�������ر ج����دي����ة م�سيدا  م��ن��ح��ن��ة  ك����الم����ه  اأخ�������ذ  ث����م 
اأوكرانيا  يف  احل����رب  ي��غ��ط��ون  ال��ذي��ن  بال�سحفيني 
مع  دميوقراطيتنا...  ع��رب  مي��ر  "�سّم  م��ن  وحم���ذرا 
تزايد املعلومات امل�سللة ب�سكل كبري". واأ�ساف "اأنتم، 
اأك��رب مما كانت عليه يف  اأهميتكم  ال�سحافة احل��رة، 
الع�ساء حتية  وّجهت خالل  كذلك،  املا�سي".  القرن 

اإىل ت�سحيات ال�سحفيني يف مناطق احلرب.
وكان احل�سول على لقاح كوفيد19- اإلزاميا حل�سور 
بايدن  حكمة  م��دى  عن  ت�ساءلوا  ك��را  لكّن  الع�ساء، 
نائة  اإ�سابة  ثبتت  فقد  حل�سوره.  عاما   79 البالغ 
الرئي�س كامال هاري�س بالفريو�س الأ�سبوع املا�سي، 
الأبي�س  البيت  م�ست�سار  فاوت�سي  اأن��ت��وين  اأن  كما 

لالأمرا�س املعدية مل ي�سارك يف الأم�سية.
اح��رتازي لكنه  اإج��راء  الع�ساء يف  بايدن  ومل يتناول 
اأثناء تقدميه املمثل  مل ي�سع الكمامة. وقال بايدن 
ميكنك  اأن��ه  ه��و  ال�سار  اخل��رب  "تريفور،  الكوميدي 

الآن انتقاد رئي�س الوليات املتحدة.

عار�ضة �لأزياء �لأمريكية كري�ضي تيجن خالل ح�ضورها حفل جمع �لتربعات Red Supper Club يف نيويورك. � ف ب

�أجنلينا جويل تزور لفيف وتلتقي بنازحني 
زارت جنمة هوليود ال�سهرية اأجنلينا جويل مدينة لفيف الأوكرانية وتوقفت يف 
خمبز وذهبت اإىل حمطة لل�سكك احلديدية للقاء بع�س ال�سكان الذين �سردتهم 

احلرب مع رو�سيا قبل اأن تغادرها فيما بعد عقب دوي �سفارات النذار.
ل�سوؤون  ال�سامية  املتحدة  الأمم  ملفو�سية  خا�سة  مبعوثة  ع��ام��ا(   46( وج��ويل 
الالجئني، التي تقول اإن اأكر من 12.7 مليون �سخ�س فروا من ديارهم خالل 

ال�سهرين املا�سيني وهو ما ميثل نحو 30 باملئة من �سكان اأوكرانيا قبل احلرب.
ي�ساعدون  مبتطوعني  ج��ويل  التقت  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  حمطة  زي���ارة  واث��ن��اء 
 15 ح��وايل  اإىل  يتحدث  مناوب  نف�سي  طبيب  كل  ب��اأن  اأبلغوها  الذين  النازحني 
اأطفال  املحطة  يف  املوجودين  من  كثريا  اإن  املتطوعون  وق��ال  ال��ي��وم.  يف  �سخ�سا 

ترتاوح اأعمارهم بني عامني و ع�سرة اأعوام.
وقالت جويل "لبد اأنهم يعانون من �سدمة... اأعلم اإىل اأي مدى توؤثر ال�سدمة 
اأهميتهم، ومدى  ُيظهر مدى  اأن جمرد وج��ود �سخ�س ما  اأدرك  الأط��ف��ال.  على 

اأهمية ال�ستماع لأ�سواتهم.. اأعرف اأن ذلك له تاأثري على �سفائهم".


