
رو�سيا تدمر 49 هدفا ع�سكريا وت�سقط 7 م�سريات بيوم واحد

اأوكرانيا ت�شتعد للمعركة الكربى يف ال�شرق 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

•• اأبوظبي-الفجر:

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
وجبة(  )�ملليار  مبادرة  مع  �لكبري  بالتفاعل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
وقال يف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )تويرت(: �لتفاعل �لكبري 
�أخي حممد بن ر��شد و��شتفادت منها  �أطلقها  �لتي  �ملليار وجبة  مع مبادرة 
�لعديد من �ملجتمعات، يعرب عن قيم �خلري �ملتجذرة يف جمتمع �لإمار�ت، 
نهجنا  �شنو��شل  �هلل  بعون   .. �ملحتاجني  مع  وتكافل  ت�شامن  ر�شالة  وه��و 

�لإن�شاين �لر��شخ يف دعم هذه �ملبادرة وغريها من �أجل �شعادة �لب�شرية.

مبر�سوم اأ�سدره حممد بن را�سد
اإخ�شاع الكيانات اخلا�شة ذات النفع العام املن�شاأة 

مبوجب ت�شريع لإ�شراف ورقابة هيئة تنمية املجتمع يف دبي

امل�شت�شار النم�شوي يلتقي 
مو�شكو  يف  اليوم  بوتني 

•• فيينا-اأ ف ب:

كارل  �ل��ن��م�����ش��وي  �مل�شت�شار  يلتقي 
نيهامر �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
بوتني �لثنني يف مو�شكو ليكون �أول 
بالأخري  يجتمع  �أوروب����ي  م�����ش��وؤول 
لوكر�نيا  �لرو�شي  �لغزو  بدء  منذ 
ف��رب�ي��ر، بح�شب ما  �شباط   24 يف 

�أعلنت �مل�شت�شارية �لحد.
وقال متحدث با�شم �مل�شت�شار �لذي 
�شيتوجه  �إن��ه  �ل�شبت  �أوك��ر�ن��ي��ا  ز�ر 
برلني  �ب��ل��غ  بعدما  مو�شكو(  )�ىل 
وب��روك�����ش��ل و�ل��رئ��ي�����س �لوك�����ر�ين 
بهدف  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 

ت�شجيع �حلو�ر.
و�أّكد �ملتحدث �أن �مل�شت�شار �لنم�شوي 
�شيكون �أول م�شوؤول �أوروبي يلتقي 
�لرو�شي  �ل��غ��زو  ب��د�ي��ة  ب��وت��ني منذ 

لأوكر�نيا يف 24 �شباط فرب�ير.
بادر  م��ن  ه��و  نيهامر  �أن  و�أ����ش���اف 
زيارته  خ����الل  ل��الج��ت��م��اع  ورت�����ب 
ما يف  كل  بذل  ر�غًبا يف  لأوكر�نيا، 
�ل�شالم  نحو  تقدم  لتحقيق  و�شعه 

حتى لو كانت �لفر�س �شئيلة.

لوجود  يخطط  الناتو 
ع�شكري دائم على حدوده 

•• وار�سو-رويرتز:

 ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ت���ل���ي���ج���ر�ف عن 
�شمال  حل����ل����ف  �ل������ع������ام  �لأم�����������ني 
�إن �حللف يخطط  �لأطل�شي قوله 
حدوده  على  د�ئ��م  ع�شكري  لوجود 
بهدف �لت�شدي لأي عدو�ن رو�شي 

يف �مل�شتقبل.
وقال �شتولتنربج يف مقابلة �أجرتها 
�شمال  ح��ل��ف  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  م��ع��ه 
�لأطل�شي يف خ�شم حتول جوهري 
على  �ل��ع��و�ق��ب  ع��ن  �شيعرب  للغاية 
�لرئي�س  لأف���ع���ال  �ل��ط��وي��ل  �مل����دى 

�لرو�شي فالدميري بوتني.
ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع��ن��ه ق��ول��ه ما 
نر�ه �لآن هو و�قع جديد... لالأمن 
من  �لآن  نطلب  لذلك  �لأوروب����ي. 
خيار�ت  تقدمي  �لع�شكريني  قادتنا 
)خطة(  ���ش��ب��ط،  �إع�����ادة  ن�شميه  مل��ا 
�لطويل حللف  �ملدى  للتكيف على 

�لأطل�شي.
وقال �شتولتنربج �أي�شا �إن �لقر�ر�ت 
ب�شاأن �إعادة �ل�شبط �شيتم �تخاذها 
يف ق��م��ة �حل���ل���ف �ل���ت���ي ���ش��ت��ع��ق��د يف 

مدريد يف يونيو.

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكما لإمارة دبي �ملر�شوم رقم 9 ل�شنة 2022 
باإخ�شاع �لكيانات �خلا�شة ذ�ت �لنفع �لعام �ملن�شاأة مبوجب ت�شريع لإ�شر�ف ورقابة 

هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي.
ووفقا للمر�شوم، تكون �لكيانات �خلا�شة ذ�ت �لنفع �لعام �لتي تتوىل هيئة تنمية 
�ملوؤ�ش�شات و�مل��ر�ك��ز وغ��ريه��ا من  �لإ���ش��ر�ف و�ل��رق��اب��ة عليها ه��ي  دب��ي  �ملجتمع يف 
�جلهات �لتي مت تاأ�شي�شها بقانون �أو مر�شوم من �شاحب �ل�شمو حاكم دبي كجهة 
ت�شتهدفها.  �لتي  للفئات  �لعام  �لنفع  وحتقق  �لربح  �إىل  تهدف  ل  حكومية  غري 
ق��ر�ر ي�شدر عنه يف هذ�  �ملجتمع يف دبي مبوجب  ويحدد مدير عام هيئة تنمية 
هذ�  باأحكام  �مل�شمولة  �خلا�شة  �لكيانات  على  و�لرقابة  �لإ���ش��ر�ف  نطاق  �ل�شاأن، 
�ملر�شوم على �أن ير�عى عند حتديد هذ� �لنطاق عدة معايري ت�شمل: �لرقابة على 
�إير�د�ته و�أوجه �شرف نفقاته، ومدى  �ملو�رد �ملالية للكيان، و�لتثبت من م�شادر 
تو�فق ذلك مع �لأغر��س �لتي �أن�شئ لأجلها، و�إلز�م �لكيان بحفظ جميع بياناته 
و�شجالته �ملالية و�لإد�رية، وحتديد طريقة حفظ هذه �لبيانات و�ل�شجالت ومدة 

�لحتفاظ بها، ومتكني �لهيئة من �لطالع عليها.          )�لتفا�شيل �س3(

�لرئي�س �لأوكر�ين ورئي�س �لوزر�ء �لربيطاين خالل جولة يف �لعا�شمة كييف    )� ف ب( 
�شرق  ي�شهدها  ق��د  �لإط����الق  على 

�لبالد.
ف��ف��ي دون��ب��ا���س ح��ي��ث ت��ق��ع حمطة 
�لتي تعر�شت  قطار كر�ماتور�شك 
ل��ه��ج��وم ه���ج���وم ����ش���اروخ���ي �أوق����ع 
�أكرث من 50 قتيال من بني مئات 
ك��ان��و� متجّمعني  �ل��ذي��ن  �مل��دن��ي��ني 

هجوم و�شيك يف هذه �ملنطقة.
�نرتفاك�س- �لأنباء  وكالة  ونقلت 

بودولياك  ميخايلو  عن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لأوكر�ين قوله  �لرئي�س  م�شت�شار 
للمعارك  م�����ش��ت��ع��دة  �أوك���ر�ن���ي���ا  �إن 
�أن  ي���ج���ب  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا  �ل����ك����ب����رية. 
دونبا�س.  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  تك�شبها 
و�أ�������ش������اف ع���ن���دم���ا ي����ح����دث ذل���ك 
�أقوى يف  �شيكون لأوكر�نيا موقف 
�ملفاو�شات وهذ� ي�شمح لها بفر�س 

بع�س �ل�شروط.
وك����������ان �ل����رئ����ي���������س �لأوك��������������ر�ين 
ف���ول���ودمي���ري زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي �أك�����د يف 
�مل�شت�شار  م����ع  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر 
�ل��ن��م�����ش��اوي ك����ارل ن��ي��ه��ام��ر �لذي 
للقتال  م�شتعدون  نحن  كييف  ز�ر 
وللبحث يف �لوقت نف�شه، عن طرق 

دبلوما�شية لوقف هذه �حلرب.
وبعدما �شحبت قو�تها من منطقة 
ك��ي��ي��ف و���ش��م��ال �أوك���ر�ن���ي���ا، جعلت 
رو�شيا �أولويتها غزو كامل دونبا�س 
�لنف�شاليون  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل����ت����ي 
منها  ج��زء  على  لرو�شيا  �مل��و�ل��ون 

منذ 2014.
�لربيطاين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ام 
عنها  ي��ع��ل��ن  مل  ب����زي����ارة  �ل�����ش��ب��ت 

•• عوا�سم-وكاالت:

�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
هجومية  هليكوبرت  ط���ائ���ر�ت  �أن 
رو�����ش����ي����ة م�����ن ط��������ر�ز ك����ي����ه.�إي����ه-
�ملركبات  م��ن  ق��اف��ل��ة  دم���رت   52
و�أ�شلحة  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة  �مل�����درع�����ة 
منطقة  يف  ل���ل���ط���ائ���ر�ت  م�������ش���ادة 

دنيربوبيرتوفي�شك.
وك�شف �ملتحدث با�شم وز�رة �لدفاع 
�أن  كونا�شينكوف،  �إيغور  �لرو�شية 
ق��و�ت��ه ����ش��ت��ه��دف��ت م��ن��ظ��وم��ة دفاع 
جوي من طر�ز S 300 يف مطار 
�لأوك���ر�ين،  �لع�شكري  ت�شوغويف 
لتدريب  م����رك����ز�ً  �أي�������ش���ا  ودّم�������رت 
ب�شو�ريخ  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل���رت���زق���ة 
�أفادت  ملا  وفقاً  ذل��ك  �لدقة،  عالية 

به �إنرتفاك�س نقال عن �لوز�رة.
�ل��وز�رة مقاطع فيديو  ن�شرت  كما 
من  هجومية  هليكوبرت  لطائر�ت 
على  حت��ل��ق  كيه.�إيه52-  ط����ر�ز 
وتطلق  للغاية  منخف�س  �رت��ف��اع 
����ش���و�ري���خ ون�������ري�ن �مل����د�ف����ع على 

�أهد�ف �أر�شية.
�نتهت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
ع�شكريا  ه����دف����ا   49 ب����ت����دم����ري 

�أوكر�نية  م�����ش��ري�ت   7 و�إ����ش���ق���اط 
خ�����الل ي�����وم و�ح��������د. و�أت��������ت ه���ذه 
ت�شتمر  ح������ني  يف  �ل������ت������ط������ور�ت 
يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لعملية 
�أوك��ر�ن��ي��ا و�ل��ت��ي �نطلقت ي��وم 24 
و�شط  �ليوم،  حتى  �ملا�شي  فرب�ير 
خم��اوف م��ن �أح��د �أ���ش��و�أ �لهجمات 

�أمام �ملحطة للمغادرة نحو �لغرب، 
ي�شود تخّوف من �لأ�شو�أ.

�أنها  �أوك����ر�ن����ي����ا  �أك������دت  ب����دوره����ا، 
م�����ش��ت��ع��دة خل��و���س م��ع��رك��ة كبرية 
يف ����ش���رق �ل����ب����الد �ل����ه����دف �ل����ذي 
بينما  مو�شكو  لدى  �أولوية  ي�شكل 
يتو��شل �إجالء �ملدنيني خوًفا من 

•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

��شتمّرت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أزم�������ة  ب���ع���د 
�لوزر�ء  رئي�س  �أق��ي��ل  ع��دة  �أ�شابيع 
�ل���ب���اك�������ش���ت���اين ع����م����ر�ن خ�����ان من 
من  �لأوىل  �ل�شاعات  يف  من�شبه، 
�أم�س، بعدما خ�شر ت�شويتاً  �شباح 

يف �لربملان على حجب �لثقة.
�ملر�شحة  �لأ�����ش����م����اء  �أن  وي����ب����دو 
خلالفته بد�أت تطفو �إىل �ل�شطح 
مع تقدمي �لأغلبية �لنيابية �أور�ق 

مر�شحها لأمانة �لربملان.
�شهباز  تر�شيح حممد  �أعلنت  فقد 
�لر�بطة  ح�����زب  رئ���ي�������س  ����ش���ري���ف 
رئا�شة  من�شب  لتويل  �لإ�شالمية 
�لوزر�ء، فيما قدم حزب �لإن�شاف 
تر�شح  �أور�ق  خان  عمر�ن  بزعامة 
رئي�س  نائب  قري�شي  حممود  �شاه 
�خلارجية  ووزي��ر  �لإن�شاف  ح��زب 
�أفاد  ما  وفق  �ملنحلة،  �حلكومة  يف 

مر��شل �لعربية - �حلدث.
�لباك�شتاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أك���د 
�مل��ق��ال ع��م��ر�ن خ��ان، �أم�����س �لأحد، 

•• باري�س-وكاالت:

�ملنتهية  �لفرن�شّي  �لرئي�س  ت��اأه��ل 
ولي����ت����ه، �إمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، و 
مارين لوبان زعيمة حزب �لتجمع 
�لوطني �أق�شى �ليمني ، �إىل �لدورة 
�لرئا�شية  �لنتخابات  من  �لثانية 

�لفرن�شية.
و�أظ��������ه��������رت ت�����ق�����دي�����ر�ت ت�������ش���ّدر 
من  �لأوىل  �ل��دورة  نتائج  ماكرون 
بح�شوله  �لرئا�شية،  �لن��ت��خ��اب��ات 
على ما بني 27.6 و 29.7 باملئة 
�لدورة  �إىل  وتاأهله  �لأ���ش��و�ت  م��ن 
�لتي  ل��وب��ان  مناف�شته  م��ع  �لثانية 
من  باملئة  �إىل24.7   23.5 نالت 

�لأ�شو�ت.
�ملر�شح  حل  �لتقدير�ت،  بح�شب  و 
�ل��ي�����ش��اري �ل���ر�دي���ك���ايل ج���ان لوك 
على  بح�شوله  ث��ال��ث��ا  م��ي��الن�����ش��ون 
باملئة   20.8 و   19.8 ب���ني  م���ا 
م��ن �لأ�����ش����و�ت. وع��ل��ى �ل��ف��ور دعا 
م��ر���ش��ح��و �ل��ي��م��ني وح���زب �خل�شر 
و�ل�شرت�كي  �ل�شيوعي  و�حل��زب��ني 
�لنتخابات  من  �لأوىل  �ل���دورة  يف 
�لرئا�شية �لفرن�شية �إىل �لت�شويت 

ملاكرون يف �لدورة �لثانية.
وف��ت��ح��ت م��ك��ات��ب �لق�����رت�ع �شباح 
�أم�س �لأحد �أبو�بها  يف فرن�شا لبدء 
�لنتخابات  م���ن  �لأوىل  �ل������دورة 

�لرئا�شية.
48،7 مليون ناخب  ودعي حو�ىل 
ل��ل��ت�����ش��وي��ت ل���الخ���ت���ي���ار ب����ني 12 
�ملنتهية  �ل��رئ��ي�����س  بينهم  مر�شحا 
وزعيمة  ماكرون  �إميانويل  وليته 
م���اري���ن لوبن  �مل���ت���ط���رف  �ل��ي��م��ني 
و�للذين يعترب� �لأوفر حظا بالفوز 

بح�شب ��شتطالعات �لر�أي.
وق�����ب�����ل �أ�����ش����اب����ي����ع ف�����ق�����ط، ك���ان���ت 
����ش��ت��ط��الع��ات �ل�������ر�أي ت�����ش��ري �إىل 
ف��وز �شهل مل��اك��رون �مل��وؤي��د لالحتاد 
ت���ع���زز موقفه  و�ل�����ذي  �لأوروب���������ي، 
ب�شاأن  �لن�شطة  دبلوما�شيته  بف�شل 
�لقت�شادي  و�ل���ت���ع���ايف  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�شعف  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل����ق����وي، 

وج����ود م���وؤ�م���رة خ��ارج��ي��ة لتغيري 
�إىل  م�������ش���ري�ً  ب�������الده،  �ل���ن���ظ���ام يف 
�شيحمي  ب���اك�������ش���ت���ان  ����ش���ع���ب  �أن 

�لدميقر�طية و�ل�شيادة.
وكان خان �أقيل من من�شبه بعدما 
خ�����ش��ر ت�����ش��وي��ت��اً يف �ل���ربمل���ان على 
�أزم����ة �شيا�شية  ب��ع��د  �ل��ث��ق��ة  ح��ج��ب 

��شتمّرت �أ�شابيع.
ل�شالح  ن��ائ��ب��اً   174 ���ش��ّوت  فقد 

�أوردت  م��ا  بح�شب  �ل��ث��ق��ة،  ح��ج��ب 
�أ�شارت  و�لتي  وكالة فر�ن�س بر�س، 
�إىل �أنه مل يكمل �أي رئي�س حكومة 
خان  �أن  �إل  ولي���ت���ه،  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
ُي��ق��ال من  ل��ل��وزر�ء  �أول رئي�س  ه��و 
من�شبه بحجب �لثقة. وحاول خان 
�ملن�شب  يف  �ل��ب��ق��اء  �ل�����ش��ب��ل  ب�شتى 
لكن يف �لنهاية مت �شحب �لثقة من 

حكومته.

�ملعار�شة �ملت�شرذمة.
لكن �شعبيته تر�جعت لعدة �أ�شباب، 
�حلملة  �إىل  �مل��ت��اأخ��ر  دخ��ول��ه  منها 
�شوى  ي��ع��ق��د  مل  �إذ  �لن���ت���خ���اب���ي���ة، 
وهو  ك��ب��ري،  و�ح���د  �نتخابي  جتمع 
�أن�شاره  �ع��ت��ربه حتى  �ل��ذي  �لأم���ر 
خم��ي��ب ل����الآم����ال، وت���رك���ي���زه على 
لزيادة  بال�شعبية  حتظى  ل  خطة 
�لرتفاع  جانب  �إىل  �لتقاعد،  �شن 

�حلاد يف �لت�شخم.
�ملنتمية  ل��وب��ان  ق��ام��ت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
ل��ل��ي��م��ني �مل���ت���ط���رف و�مل��ت�����ش��ك��ك��ة يف 
و�ملناه�شة  �لأوروب�����������ي  �لحت��������اد 
ب��ج��ول��ة يف ف��رن�����ش��ا تعلو  ل��ل��ه��ج��رة، 
وج��ه��ه��ا �لب��ت�����ش��ام��ة و�ل��ث��ق��ة و�شط 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة مينح ال�شفري ال�شيني 
و�شام زايد الثاين من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي -وام:

منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل، �شعادة ين جيان، �شفري جمهورية �ل�شني �ل�شعبية، و�شام ز�يد �لثاين 
من �لطبقة �لأوىل مبنا�شبة �نتهاء فرتة عمله �شفري�ً لبالده لدى دولة 
�لدولة  وزي���رة  �لها�شمي،  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  وق��ل��دت معايل رمي  �لإم����ار�ت. 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل، �ل�شفري �ل�شيني �لو�شام خالل لقاء عقد �أم�س 

�لأول  �ل�شبت يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
)�لتفا�شيل �س2(

�أن�شار �ملعار�شة يحتفلون بعزل عمر�ن خان خارج مبنى �لربملان )� ف ب(

تدريبات تهدف ل�شد �لغز�ة على �أحد �شو�طئ تايو�ن

مارين لوبان تديل ب�شوتها يف �جلولة �لأوىل من �لنتخابات �لرئا�شية

عمران خان: هناك موؤامرة خارجية لتغيري النظام يف باك�ستان

تر�شيح حممد �شهباز �شريف لتويل رئا�شة الوزراء

يف مناف�سة انتخابية �سر�سة لرئا�سة فرن�سا

ماكرون ولوبان يتاأهالن للدورة الثانية من النتخابات 

حملة »املليار وجبة« يف اأول �ستة اأيام: 
مليون وجبة من 45 األف متربع   76

و98 موؤ�ش�شة م�شاركة والتوزيع بداأ يف 6 دول
•• دبي-الفجر: 

للفقر�ء  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��دع��م  لتوفري  �ملنطقة  يف  �لأك���رب  وج��ب��ة،  �مل��ل��ي��ار  م��ب��ادرة  حققت 
و�ملحتاجني وخا�شة �لفئات �ل�شعيفة من �لأطفال و�لالجئني و�لنازحني و�ملت�شررين 
�أي��ام فقط  76 مليون وجبة بعد �شتة  من �لكو�رث و�لأزم��ات حول �لعامل، ما يعادل 
45،491 �ألف م�شاهم من �لأفر�د و�ل�شركات  على �نطالقها. و�شّكل تدفق تربعات 
وموؤ�ش�شات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س ملبادرة �ملليار وجبة عرب موقعها �لإلكرتوين 
وح�شابها �مل�شريف و�لر�شائل �لن�شية ومركز �لت�شال �لتابع عاماًل حا�شماً يف حتقيق 

هذ� �لرقم �لقيا�شي يف م�شار �ملبادرة �لأكرب من نوعها على م�شتوى �ملنطقة. 
 98 على من�شة �حلملة  و�شركات  موؤ�ش�شات  �مل�شاركة من  وفيما جتاوز عدد �جلهات 
جهة، بد�أت عمليات �لتوزيع مبكر�ً يف 6 دول هي �لأردن، قريغيز�شتان، طاجيك�شتان، 

م�شر، �لهند، ولبنان.                             )�لتفا�شيل �س5(

�ص 08

�ص 11

�ص 18

�رشطة دبي تلقي القب�ص على 
مت�سول بحوزته 40 األف درهم

اأخبار الإمارات

النقاط الثالث لفهم اأف�سل 
للحركة النف�سالية املوالية لرو�سيا

عربي ودويل

اأربعة اأهداف يف تعادل مثري 
بني مان�س�سرت �سيتي وليفربول 

الفجر الريا�سي
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•• نواك�سوط - وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، رئي�س هيئة �لهالل 

40 قرية  �شكان  م��ري� رم�شانيا على  �لهيئة  وزع��ت  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر 
�إطار  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  تاأتي  موريتانيا.  يف  ت��ر�رزة  بولية 
�لإم��ار�ت لتح�شني  �لتي ت�شطلع بها دولة  �لإن�شانية و�لتنموية  �جلهود 
�حلياة وتخفيف �ملعاناة �لب�شرية �لناجمة عن �شح �لغذ�ء ونق�س مو�رده 

يف �لعديد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.   )�لتفا�شيل �س2(

بتوجيهات حممد بن زايد .. الهالل الأحمر يوزع املري الرم�شاين على �شكان 40 قرية يف ولية ترارزة مبوريتانيا

احلريق الأوكراين:
النقاط الثالث لفهم اأف�شل للحركة النف�شالية املوالية لرو�شيا

•• الفجر -ماري اآن اأوديت – ترجمة خرية ال�سيباين

�لأوكر�نيون  منها  يعاين  �لتي  �لعنف  �أعمال  ت�شدرت  �شهر،  لأكرث من 
�أن  �أحياًنا  نن�شى  ذل��ك،  وم��ع  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  �ل�شحف  عناوين 
�لبالد كانت م�شرًحا ل�شر�عات بني �لأ�شقاء منذ �شم �شبه جزيرة �لقرم 

من قبل رو�شيا عام 2014.
�حلكومة  و���ش��ع  �شخ�س،  �أل���ف   14 بحياة  �أودى  �ل���ذي  �ل�����ش��ر�ع،  ه��ذ� 
منطقة  يف  لرو�شيا  �ملو�لية  �لنف�شالية  �لقو�ت  مو�جهة  يف  �لأوكر�نية 

دونبا�س.                 )�لتفا�شيل �س13(

رئي�س تون�س ي�شدر مر�شوما 
يعرتف بحق �شحايا الثورة

•• تون�س-وكاالت:

�لتون�شي  �ل����رئ����ي���������س  �أ�������ش������در 
مر�شوما  �لأح�����د،  ���ش��ع��ي��د،  ق��ي�����س 
وم�شابي  ق��ت��ل��ى  ع���ائ���الت  مي��ن��ح 
�ل���ث���ورة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة، �ل��ت��ي جلبت 
�عرت�ف  ل��ل��ب��الد،  �لدميقر�طية 
�ل��������دول��������ة ب����ح����ق����وق����ه����م وم����ن����ح 
تعوي�شات مالية بعد �شنو�ت من 

�لتجاهل و�لإهمال.
تعوي�س  �أي�����ش��ا  �مل���ر����ش���وم  و�أق�����ر 
عنا�شر  وم�شابي  قتلى  عائالت 
قتلو�  �ل���ذي���ن  �لأم�����ن و�جل��ي�����س 
يف ع��م��ل��ي��ات �إره��اب��ي��ة دف��اع��ا عن 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل  �لوطن 
ح��ي��ث ف��ق��د ع�������ش���ر�ت م���ن ق���و�ت 
�ل�����ش��رط��ة و�جل��ي�����س �أرو�ح���ه���م يف 
مو�جهات مع جماعات متطرفة.

وُقتل ع�شر�ت من �ل�شبان و�أ�شيب 
وبد�ية   2010 نهاية  يف  �مل��ئ��ات 
حا�شدة  �نتفا�شة  �أثناء   2011
زين  �ل�شابق  �لرئي�س  حكم  �شد 

�لعابدين بن علي.

اأ�ساد بالتفاعل الكبري مع مبادرة املليار وجبة
حممد بن زايد: �شنوا�شل نهجنا الإن�شاين الرا�شخ 

يف دعم هذه املبادرات من اأجل �شعادة الب�شرية
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن زايد ..الهالل الأحمر يوزع املري 
الرم�شاين على �شكان 40 قرية يف ولية ترارزة مبوريتانيا

حتقيق ��شرت�تيجية �لإمار�ت للطاقة طرق و�شرطة دبي تعلنان بدء ت�شغيل ال�شكوتر الكهربائي يف 10 مناطق اعتبارا من الأربعاء
2050 وو�جبنا يف �شرطة دبي �شبط 
�ل��ط��ري��ق و�ل��ت��اأك��د م��ن �ل��ت��ز�م قائدي 
�لدر�جات و�ل�شكوتر �لكهربائي وكافة 
با�شرت�طات  �لأخ���رى  �لتنقل  و�شائل 
من  ولالآخرين  لهم  حماية  �ل�شالمة 
خماطر �لطريق«. و حدد قر�ر �ملجل�س 
 2022 ل�����ش��ن��ة   13 رق���م  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
توفرها  �ل��و�ج��ب  �لفّنية  �مل��و����ش��ف��ات 
�لكهربائي  �ل�����ش��ك��وت��ر  و  �ل���دّر�ج���ة  يف 
وت�شمل م�شباحا �أبي�س رئي�شياً �أماميا 
يف  حمر�ء  عاك�شة  و  �أحمر  وم�شباحاً 
ُمثبتاً  ���ش��وت��ي  تنبيه  وج��ه��از  �خل��ل��ف 
ع��ل��ى �ملِ���ق���َود وم��ك��اب��ح ع��ل��ى �لإط�����ار�ت 
�إىل وجود  �إ�شافة  و�خللفية  �لأمامية 
تنا�ُشب بني مقا�شات �لإطار�ت وحجم 
�لدّر�جة و �أن تكون �لإطار�ت �شاحلة 
�ملحدد  �مل�شار  �أو  �لطريق  على  لل�ّشري 
حجم  يتنا�شب  و�أن  �لهيئة  قبل  م��ن 
�ل���دّر�ج���ة م��ع ح��ج��م ق��ائ��ده��ا. ودعت 
�ختيار  ���ش��رورة  �إىل  �جلمهور  �لهيئة 
�لكهربائية عالية �جلودة  �ل�شكوتر�ت 
لتجنب حو�دث �حرت�ق �لبطاريات �أو 

�لأعطال �لفنية �ملتكررة.

لتحويل  �لتوجه �حلكومي  يف حتقيق 
�لإمارة �إىل مدينة �شديقة للدر�جات 
للبيئة  و�شديقا  �آمنا  بديال  بو�شفها 
و�أكد  �لق�شرية.  للم�شافات  �لتنقل  يف 
مع  بالتعاون  ج��ار  �لعمل  �أن  معاليه 
و�ل�شركاء  و�مل��و����ش��الت  �لطرق  هيئة 
توجهات  تنفيذ  على  �ل�شرت�تيجيني 
�جلهود  �إىل  م�������ش���ري�ً  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
�ملعنية  �لعامة  �لإد�ر�ت  تبذلها  �لتي 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن تطبيق  ���ش��رط��ة دب���ي  يف 
��شرت�طات �ل�شالمة و�لأمان و�للتز�م 

بالقو�نني و�لت�شريعات ذ�ت �ل�شلة.
�شرطة  :” حت��ر���س  معاليه  و�أ���ش��اف 
دبي على �لتاأكد من �لتز�م م�شتخدمي 
�لطريق للقو�نني و�لت�شريعات تعزيز�ً 
�ل���ر�م���ي���ة جل��ع��ل مدينة  ل��ل��ت��وج��ه��ات 
و�لعمل  للعي�س  مف�شاًل  م��ك��ان��اً  دب��ي 
و�لأكرث  للز�ئرين  ل  �ملف�شّ و�ملق�شد 
�لكربونية  �لب�شمة  ذ�ت  و�ملدينة  �أمناً 
�لأقل يف �لعامل �إىل جانب �مل�شاهمة يف 

حو�يل 500 �ألف رحلة “ .. مو�شحاً 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  يف  �شتطلق  �لهيئة  �أن 
�جلاري ر�بطاً �إلكرتونياً على موقعها 
�لإلكرتوين: www.rta.ae يتيح 
للح�شول  جماناً  �لتقدمي  للر�غبني 
على ت�شريح قيادة �ل�شكوتر �لكهربائي 
�لتي  �ملناطق  يف  �لآم��ن��ة  �ل��ط��رق  على 
�حل�شول  بعد  وذل��ك  �لهيئة  حددتها 
على دور�ت تدريبية و�جتياز �لختبار 
ع��رب �مل��وق��ع �لإل��ك��رتون�����ي. م��ن جانبه 
�ل��ف��ري��ق ع��ب��د�هلل خليفة  ثمن م��ع��ايل 
�ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �إ�شد�ر 
�شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د بن 
رئي�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد 
رقم  �ملجل�س  ق��ر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س 
تنظيم  ب�����ش��اأن   2022 ل�شنة   /13/
مل���ا لذلك  �إم������ارة دب����ي  �ل����در�ج����ات يف 
��شتخد�مات  ت�شجيع  ع��ل��ى  �أث����ر  م��ن 
�ل���در�ج���ات و�ل�����ش��ك��وت��ر �ل��ك��ه��رب��ائ��ي يف 
عمليات �لتنقل وم�شاهمة هذ� �لقر�ر 

�أرن�����ب و���ش��ك��ريت وب���ع���دد ل ي��ق��ل عن 
للمرحلة  ك��ه��رب��ائ��ي  �شكوتر   2000
�لقادمة وجاء �ختيار �ل�شركات �لأربع 
�لت�شغيل  م��رح��ل��ة  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د 
يف  عالية  ن�شبا  وحتقيقها  �لتجريبي 
كما   82% ب��ل��غ��ت  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ر����ش���ا 

م�شتوى �ل�شالمة �ملرورية �ملرتفع.
�ل�شكوتر  ت�شغيل  “ يقت�شر  و�أ���ش��اف: 
�ملناطق  يف  �مل�������ش���رتك  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي 
�مل�����ش��م��وح ب��ال��ق��ي��ادة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى �أرب����ع 
هما  عامليتان  �شركتان  منها  ���ش��رك��ات 
هما  حمليتان  �شركتان  و  ولمي  ت��ري 

�لتجريبي  �لت�شغيل  ن��ت��ائ��ج  �أظ��ه��رت 
مالءمة �ل�شكوتر �لكهربائي باعتباره 
و���ش��ي��ل��ة م���الئ���م���ة ل��ل��ت��ن��ق��ل �ل���ف���ردي 
ل��ل��رح��الت �ل��ق�����ش��رية ورح����الت �مليل 
�لرحالت  ع��دد  وب��ل��غ  و�لأخ����ري  �لأول 
 2021 ن���ه���اي���ة ع�����ام  �مل���ن���ف���ذة ح���ت���ى 

مناطق  �لأول  �مل���رح���ل���ة  ت��غ��ط��ي   “
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد  ب��ول��ي��ف��ارد 
دبي  ومدينة  جمري�  بحري�ت  و�أب���ر�ج 
من  �لثاين  و�شارع  و�لرقة  لالإنرتنت 
ووك  و�شيتي  جمري�  ونخلة  دي�شمرب 
مناطق  يف  �لآمنة  �لطرق  �إىل  �إ�شافة 
وذلك  و�لكر�مة  و�ملنخول  �لق�شي�س 
���ش��م��ن م�����ش��ار ون���ط���اق حم���ددي���ن �إىل 
�مل�شار�ت  من  كيلومرت�   167 جانب 
�لهو�ئية  ل����ل����در�ج����ات  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
خمتلف  يف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  و�ل�����ش��ك��وت��ر 
م�شار�ت  با�شتثناء  دب��ي  �إم��ارة  مناطق 
و�لقدرة  �ل�����ش��ل��م  ���ش��ي��ح  يف  �ل���در�ج���ات 
�أن �خ��ت��ي��ار هذه  �إىل  وم��ي��د�ن م�����ش��ري�ً 
ملعايري  وف��ق��اً  ج��اء  و�مل�����ش��ار�ت  �ملناطق 
�لكثافة  ذ�ت  �مل��ن��اط��ق  م��ث��ل  حم�����ددة 
�ل�شكانية �لعالية و�ملناطق �لتطويرية 
�خلا�شة و�ملناطق �ملخدومة مبحطات 
�ملرتو وو�شائل �لنقل �جلماعي وتوفر 
�لبنية �لتحتية �ملتكاملة ومناطق ذ�ت 

•• دبي-وام: 

و�ملو��شالت  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
بدء  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  و 
ل��ل��م��رح��ل��ة �لأوىل  �ل��ف��ع��ل��ي  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
لل�شكوتر �لكهربائي يف 10 مناطق يف 
دبي وعلى م�شار�ت �لدّر�جات �لهو�ئية 
يوم  من  �عتبار�ً  وذلك  لها  �ملخ�ش�شة 
�لأرب���ع���اء �مل��ق��ب��ل. ت��اأت��ي ه��ذه �خلطوة 
متا�شياً مع �إ�شد�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
قر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
�ملجل�س رقم 13 ل�شنة 2022 ب�شاأن 
�إمارة  يف  �ل��دّر�ج��ات  ��شتخد�م  تنظيم 
دع���م �جلهود  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي  دب���ي 
�لر�مية لتحويل �إمارة دبي �إىل مدينة 
�ل�شكان  وت�شجيع  للدر�جات  �شديقة 
�لتنقل  ��شتخد�م و�شائل  و�ل��زو�ر على 
�لبديلة وتتويجاً للنجاح �لكبري �لذي 
لل�شكوتر  �لتجريبي  �لت�شغيل  حققه 
عام  �أك��ت��وب��ر  يف  ب���د�أ  �ل���ذي  �لكهربائي 
�لطاير  مطر  معايل  ق��ال  و   .2020
�ملديرين  جمل�س  رئي�س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
و�مل�����و�������ش�����الت:  �ل�����ط�����رق  ه���ي���ئ���ة  يف 

اختتام دورة تدريبية تن�سيطية لتعزيز قدرات املفت�سني

ق�شاء اأبوظبي جتدد �شفة ال�شبطية الق�شائية لـ 29 مفت�شا من 3 جهات حكومية
�ملقدمة. وخ�شع �ملفت�شون وماأمورو �ل�شبط �لق�شائي، من د�ئرة �لطاقة، 
�لثقافة و�ل�شياحة،  �لغذ�ئية، ود�ئرة  �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة  هيئة 
�إىل 145 �شاعة تدريبية �شمن �لربنامج �لتاأهيلي ملنح وجتديد �شفة 
�لتن�شيطية  �ل���دورة  �أن  �لق�شاء،  د�ئ��رة  و�أف���ادت  �لق�شائية.  �ل�شبطية 
�لتي  �حلكومية،  �جلهات  ملفت�شي  �لق�شائية  �ل�شبطية  �شفة  لتجديد 
تنفذها �أكادميية �أبوظبي �لق�شائية، ت�شتهدف �إك�شاب �ملفت�شني �ملهار�ت 
�إىل  �لهادفة  �لت�شريعية  �مل�شتحدثات  تطبيق  من  لتمكينهم  �ملتكاملة 
حتقيق �ل�شتد�مة �لتنموية يف �إد�رة �ملر�فق �لعامة، من خالل �لتطبيق 

على �لقو�عد �لتنظيمية للتاأهيل ملنح �شفة �ل�شبطية �لق�شائية، بهدف 
و�لإد�ري،  �لق�شائي  �ل�شبط  ج��و�ن��ب  بجميع  ُملمني  مفت�شني  �إع���د�د 
يف  و�لقو�نني  لالأنظمة  وفقاً  �لق�شائي  �ل�شبط  ماأموري  و�شالحيات 
�إمارة �أبوظبي، وتر�شيخ مبادئ و�أ�ش�س �لرقابة و�لتدقيق بالعتماد على 
�ملعتمدة  �لتخ�ش�شية  �ملجالت  خمتلف  يف  �لتدريب  منهجيات  �أح��دث 
�أرقى �ملمار�شات، مع ربط �لتدريب �لعملي بو�قع ملفات �لق�شايا  وفق 
و�ملحاكم  �لعامة  �لنيابة  �أم��ام  �ل�شبط  مبحا�شر  �خلا�شة  و�لإج���ر�ء�ت 

�جلز�ئية.

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، دورة تدريبية تن�شيطية متخ�ش�شة 
لتجديد �شفة �ل�شبطية �لق�شائية ل�29 مفت�شاً وماأمور �شبط ق�شائي 
من 3 جهات حكومية، وذلك �شمن �جلهود �لر�مية �إىل تعزيز قدر�ت 
�ل�شو�بط  وف��ق  مهامهم  لأد�ء  �ل��الزم��ة  �مل��ع��ارف  و�إك�شابهم  �ملفت�شني 
�خلا�شعة  و�لأعمال  �لأن�شطة  ي�شهم يف تطوير  �ملحددة، مبا  �لقانونية 
�خلدمات  بنوعية  و�لرت���ق���اء  �ملوؤ�ش�شي  ب����الأد�ء  و�ل��ن��ه��و���س  لرقابتهم 

�ل�شحيح ملفاهيم �ل�شبط �لإد�ري ومبادئ و�أحكام �لقانون، ف�شاًل عن 
�ملفاهيم �حلديثة لأحكام �ل�شبط �لق�شائي �لتقوميي.

و�أكدت �لد�ئرة �لتز�مها تنفيذ�ً لتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
رئي�س  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  �آل 
د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، بتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لدولية يف جمال 
�لتدريب �لأكادميي و�لعملي، وتقدمي بر�مج تدريبية متطورة ت�شقل 

مهار�ت وقدر�ت �ملتدربني.
يذكر �أن �لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية ملاأموري �ل�شبط �لق�شائي، تركز 

رئي�س الدولة مينح ال�شفري ال�شيني 
و�شام زايد الثاين من الطبقة الأوىل

عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل. و�أكدت معاليها 
خالل �للقاء حر�س دولة �لإمار�ت على تعزيز عالقات 
�ل�شاملة مع جمهورية �ل�شني  �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�ل�شفري  م�شاهمة  مثمنة  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �ل�شعبية 
يف تطوير هذه �لعالقة و�لدفع بالتعاون �لثنائي قدماً 

خالل �شنو�ت عمله يف �لدولة.
كما �أبدت معايل وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل 
�شكرها لل�شفري �ل�شيني على ما بذله من جهود، معربة 

عن �أمنياتها له بالتوفيق و�لنجاح.

•• اأبوظبي -وام:
منح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة “حفظه �هلل”، �شعادة ين جيان، �شفري جمهورية 
�ل�شني �ل�شعبية، و�شام ز�يد �لثاين من �لطبقة �لأوىل 
دولة  ل��دى  لبالده  �شفري�ً  عمله  ف��رتة  �نتهاء  مبنا�شبة 
�لها�شمي،  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  وقلدت  �لإم���ار�ت. 
وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل، �ل�شفري �ل�شيني 
ديو�ن  �ل�شبت  يف  �لأول  �أم�س  لقاء عقد  �لو�شام خالل 

�لقطاع  موؤ�ش�شات  ب��ني  �ل��رب��ط  يف  �ل��ف��ّع��ال  �ملجمع  ودور 
�لأكادميية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �خل��ا���س 
�لعلمية  �لأبحاث  لدعم خمتلف  نطاقه  وفق  تعمل  �لتي 
�لتطبيقية و�لتكنولوجية. �طلع �لوفد على ردهة �لبتكار 
�لتي  �لنا�شئة  و�ل�شركات  �لأع��م��ال  ل��رو�د  �شت  ُخ�شّ �لتي 
�لبحثية  و�ملخترب�ت  �لتقنيات  �أح��دث  من  حزمة  ت�شمل 
خمترب  ع��ن  ف�����ش��اًل  �مل���ج���الت  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  �لتطبيقية 
لتعلم  ع�شري  م�شروع  وه��و  لالبتكار  �ملفتوح  �ل�شارقة 
مهار�ت جديدة و�إ�شر�ك �مل�شاركني يف حمتوى �لتعلم من 
خالل بيئة �آمنة ومنا�شبة ويعترب �أول حا�شنة لل�شركات 

�لنا�شئة و�لأعمال �لبتكارية يف �لإمارة.

•• ال�سارقة -وام: 

�ل�شارقة خالل  بحث وفد من هيئة كهرباء ومياه وغ��از 
ل��ل��ب��ح��وث و�لب���ت���ك���ار �لتعاون  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ج��م��ع  زي���ارت���ه 
و�إعد�د  للجماهري  �ملقدمة  �خلدمات  لتطوير  �مل�شرتك 
�خلطط �ل�شرت�تيجية ملو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية �إىل 

جانب �لإطالع على �أف�شل �ملمار�شات.
و�أو�شحت عائ�شة ح�شني عبد�هلل مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية 
�شم  �شم  �ل��ذي   - �لوفد  �أن  بالهيئة  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير 
�لزيارة  خالل  ��شتمع  و�ملهند�شني..  �ملوظفني  من  نخبة 
�إىل نبذه تعريفية عن �ملجمع و�أبرز �مل�شاريع �لتكنولوجية 

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يرتاأ�س اجتماع
 جمل�س ال�شارقة لالإعالم يف جممع القراآن الكرمي

�لعامة، و�لروؤية �لإعالمية.
ح�����ش��ر �ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����س ك���ل من 
�ل�����دك�����ت�����ور خ�����ال�����د ع����م����ر �مل����دف����ع 
لالإعالم  �ل�����ش��ارق��ة  مدينة  رئي�س 
خلف  ح�����ش��ن  وحم��م��د  “�شم�س”، 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  عام  مدير 
عالي  �شعيد  وط��ارق  و�لتلفزيون، 
م����دي����ر ع������ام �مل���ك���ت���ب �لإع�����الم�����ي 
عبد�هلل  ور��شد  �ل�شارقة،  حلكومة 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  �ل���ع���وب���د 
و�شهاب  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون،  ل����الإذ�ع����ة 
مدينة  م���دي���ر  �حل����م����ادي  �أح����م����د 
“�شم�س”،  ل����الإع����الم  �ل�������ش���ارق���ة 
وع��ل��ي��اء ب��وغ��امن �ل�����ش��وي��دي مدير 
�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة، 
وح�شن يعقوب �ملن�شوري �أمني عام 
جمل�س �ل�شارقة لالإعالم، وح�شة 
�لعام  �حل���م���ادي م�����ش��اع��د �لأم�����ني 

ملجل�س �ل�شارقة لالإعالم.

�ل�����ذي �شمل  �ل��ك��ب��ري  و�ل���ت���ط���وي���ر 
ون�شب  �لرب�جمية  �خلطط  كافة 

�مل�شاهد�ت.
�لإعالمي  �ملكتب  تقرير  وت�شمن 
�لفعاليات  كافة  �ل�شارقة  حلكومة 
و�لإ�شد�ر�ت  و�مللتقيات  و�لأن�شطة 
و�لتعاون  �لذكي،  �لإع��الم  ومن�شة 
�لإمارة  يف  �حلكومية  �جلهات  مع 
�لتطويرية  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
ل��ل��ع��دي��د من  �مل��ك��ت��ب  �ل��ت��ي نظمها 
�لعاملني يف �ملجال �لإعالمي، كما 
تناول �لتقرير عدد�ً من �مل�شروعات 
�ملقبلة �لتي يعمل عليها �ملكتب يف 

جمالت تخ�ش�شاته �ملتنوعة.
كما �شمل �لجتماع مناق�شة تقرير 
�ل�شارقة  ملجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة 
لالإعالم حول عدد�ً من �مل�شروعات 
�ل�شارقة  ن�������ادي  م���ث���ل  �حل���ال���ي���ة 
�لإع�������الم�������ي، و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

و��شتعر�س تقرير مدينة �ل�شارقة 
من  �ل��ع��دي��د  “�شم�س”  ل���الإع���الم 
و�لجن���از�ت  و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج 
خالل  �شم�س  عليها  عملت  �ل��ت��ي 
�فتتاح  جانب  �إىل  �ملا�شية،  �لفرتة 
و�مل�شاركات  �شم�س،  �أع��م��ال  م��رك��ز 
و�مللتقيات  و�مل���ب���ادر�ت  و�ل��رع��اي��ات 
بالإ�شافة  �مل��دي��ن��ة،  نظمتها  �ل��ت��ي 
تعمل  �لتي  �ملقبلة  �مل�شروعات  �إىل 

عليها �ملدينة.
هيئة  تقرير  على  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
و�لتلفزيون  ل����الإذ�ع����ة  �ل�����ش��ارق��ة 
خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �شهر 
�لتي  و�لأه����د�ف  �مل��ب��ارك،  رم�شان 
�لقنو�ت  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل 
و�ملن�شات  و�لإذ�ع������ي������ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
كما  �لهيئة،  ت�شمها  �لتي  �لذكية 
�لتعاونية  �لرب�مج  �لتقرير  تناول 
�لدولة،  وخ��ارج  د�خل  �لقنو�ت  مع 

�مل��وؤ���ش�����ش��ات. ون��اق�����س �ملجل�س  ب��ني 
خ��������الل �ج����ت����م����اع����ه ع������������دد�ً من 
بالقطاع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���و����ش���وع���ات 
وكيفية  �لإم��������ارة،  يف  �لإع����الم����ي 
على  تعمل  �جن���از�ت  �أعلى  حتقيق 
تطوير �لإعالم وتعزيز ح�شوره يف 

كافة �ملجالت يف �إمارة �ل�شارقة.
و�ط����ل����ع �مل��ج��ل�����س ع���ل���ى ع�����دد من 
�لتقارير �خلا�شة باأعمال �ملوؤ�ش�شات 
�لإعالمية �شمن جمل�س �ل�شارقة 
�شروحاً  ق��دم��ت  و�ل��ت��ي  ل���الإع���الم، 
خالل  �لأع��م��ال  �أد�ء  ع��ن  مف�شلة 
و�ح�شائيات  �مل���ا����ش���ي���ة،  �ل����ف����رتة 
و��شحة  موؤ�شر�ت  �شملت  متنوعة 
ع��ل��ى ت��ط��ور ن�شب �مل��ت��اب��ع��ة وزي���ادة 
�مل�شاهد�ت و�ملتابعة لكافة �لرب�مج 
�ملختلفة  �لإع��الم��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�إىل  �ملوؤ�ش�شات،  هذه  تقدمها  �لتي 

جانب �خلطط �مل�شتقبلية لها.

•• ال�سارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد 
�ل�������ش���ارق���ة رئ��ي�����س جمل�س  ح���اك���م 
يف  �م�س  ع�شر  لالإعالم،  �ل�شارقة 
�ل��ك��رمي، �لجتماع  �ل��ق��ر�آن  جممع 
لالإعالم  �ل�شارقة  ملجل�س  �ل��ث��اين 
للعام 2022، و�لذي ح�شره عدد 
�ملوؤ�ش�شات  وم�����ش��وؤويل  ق��ي��اد�ت  م��ن 

�لإعالمية �لتابعة للمجل�س.
�لجتماع  ب��د�ي��ة  يف  �شموه  ورح���ب 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  من  باحل�شور 
�لإعالمية، م�شيد�ً مبا حتقق من 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �إجن������از�ت 
�لإع����الم����ي����ة �مل���رئ���ي���ة و�لإذ�ع�����ي�����ة 
و�لل��ك��رتون��ي��ة و�ل�����ش��ح��اف��ي��ة، مما 
ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق �أه������د�ف �إم����ارة 
و�لتكامل  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  �ل�����ش��ارق��ة 

�لعي�س �لكرمي.
�لهيئة  �أن  �ل���ف���الح���ي  و�أ�����ش����اف 
توجيهات  تنفيذ  يف  ف��ور�  �شرعت 
بتوفري  �ل����ر�����ش����ي����دة،  �ل����ق����ي����ادة 
لالأ�شقاء  رم�������ش���ان  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�إىل  و�إي�������ش���ال���ه���ا  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف 
�مل�شتهدفني يف مناطق �شكناهم يف 
تر�رزة  بولية  قرية   40 ح��و�يل 
�حل���دودي���ة م���ع �ل�����ش��ن��غ��ال وذلك 
يف  �ل��دول��ة  �شفارة  م��ع  بالتن�شيق 
�ل�شركاء  م��ن  وع���دد  ن��و�ك�����ش��وط، 

�ملحليني يف �لولية �ملعنية.
و �أكد �أمني عام �لهالل �لأحمر �أن 
�لهيئة ما�شية يف تعزيز جهودها 
و م��ب��ادر�ت��ه��ا يف م��وري��ت��ان��ي��ا، من 
�مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  تبني  خ��الل 
قطاعات  تخدم  �لتي  �ل��رب�م��ج  و 
�ل�شعب  �أف������������ر�د  م�����ن  و������ش����ع����ة 
�ملجالت  يف  �ل�شقيق  �مل��وري��ت��اين 

كافة.

م��وري��ت��ان��ي��ا خالل  ل��الأ���ش��ق��اء يف 
�شهر �ل�شهر �لف�شيل.

و�أكد �شعادة �لدكتور حممد عتيق 
�ل��ع��ام لهيئة  �ل��ف��الح��ي، �لأم����ني 
توجيهات  �أن  �لأح���م���ر،  �ل���ه���الل 
�ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة جت�����ش��د نهج 
تعزيز  ع��ل��ى  �ل���ق���ائ���م  �لإم���������ار�ت 
مع  �لإن�شاين  �لت�شامن  جمالت 
�ل�شعوب قاطبة ودعم قيم �لأخوة 
�إن�شاين  م��ن��ظ��ور  م��ن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ف����و�رق  لأي  �ل��ن��ظ��ر  دون  ب��ح��ت 

عرقية �أو دينية �أو طائفية.
�ملتجرد  �ل��ت��وج��ه  ه���ذ�  �إن  وق����ال 
ج��ع��ل �لإم�����ار�ت و�ح����دة م��ن �أهم 
�لدول �لفاعلة و�ملوؤثرة يف ميادين 
ميكن  ل  رقما  و  و�لعطاء  �لبذل 
�ل�شتجابة  جم���الت  يف  جت����اوزه 
�لتي  �لق�شايا  ل�شالح  �لإن�شانية 
�لعامل  ح����ول  �ل��ك��ث��ريي��ن  ت������وؤرق 
وحتد من تطلعاتهم يف �حلياة و 

•• نواك�سوط - وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�شمو  وم��ت��اب��ع��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر 
مري�  �لهيئة  وزع���ت  �لإم����ار�ت����ي، 
قرية   40 �شكان  على  رم�شانيا 

بولية تر�رزة يف موريتانيا.
تاأتي توجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف 
�إطار �جلهود �لإن�شانية و�لتنموية 
�لإمار�ت  دولة  بها  ت�شطلع  �لتي 
لتح�شني �حلياة وتخفيف �ملعاناة 
�لب�شرية �لناجمة عن �شح �لغذ�ء 
ون��ق�����س م�����و�رده يف �ل��ع��دي��د من 
و�ل�شديقة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل�������دول 
�لرم�شانية  لالحتياجات  وتلبية 

وفد من »كهرباء ال�شارقة« يطلع على املختربات البحثية يف “جممع البحوث والبتكار«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  �أطلق 
جم���م���وع���ة ن��������ادرة م����ن �لأ�����ش����ول

�لفريدة  �ل���رم���وز  وه���ي   ،NFT
غ���ري �ل��ق��اب��ل��ة ل��ال���ش��ت��ب��د�ل، �لتي 
ترتبط  رقمية  رم���وز  على  تعتمد 
وت�شمن  ت�شني"،  "بلوك  بتقنية 
�مللكية  ح����ق����وق  ع����ل����ى  �حل�����ف�����اظ 

�خلا�شة للمقتنيات باأنو�عها.
و�ملكتبة  �لأر�����ش����ي����ف  �أط����ل����ق  وق�����د 
تقنية  �لأ�شول على  �لوطنية هذه 
�ل� NFT �لتي ت�شم كل ما يجري 
من مناقالت و�شفقات، كاأول جهة 
�أ�شول  تطلق  �ل��ع��امل  يف  �أر�شيفية 
ن�شر  ل��ي�����ش��م��ن   NFT رق���م���ي���ة 
�لوثائق  م���ن  �ل��ث��م��ي��ن��ة  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه 

�إليها  �لو�شول  ويتيح  �لتاريخية، 
ع���رب ���ش��ب��ك��ة �لإن����رتن����ت، وي���ع���ّد ما 
�ملجموعات  م��ن  ج����زء�ً  ع��ر���ش��ه  مت 
ميلكها  �ل��ت��ي  و�ل���ن���ادرة  �ل�شخمة 
حيث  �لوطنية،  و�ملكتبة  �لأر�شيف 
مي���ك���ن مل�����ن ي����رغ����ب يف �لط������الع 
�ملوقع  زي��ارة  �ملجموعات  هذه  على 
مع  �ل���ت���و�����ش���ل  �أو  �لإل������ك������رتوين 

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية.
وقد مّت رفع جمموعة من �ل�شور 
دولة  بتاريخ  ُتعنى  �لتي  �لوثائقية 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على هذه 
�ملبادرة  �ملبتكرة، وتعّد هذه  �ملن�شة 
�مل�شتقبل  مل��و�ك��ب��ة  م��ه��م��ة  خ���ط���وة 
باأحدث  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل���رق���م���ي 
�لتحّول  لتبني  ع��امل��ي��اً،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

�لذكي �إىل �لعامل �لفرت��شي.

�ل�شور  م��ن  �ملجموعة  ه��ذه  وت��ع��د 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة جزء�ً  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة 
مهماً من �لأر�شيف �لوثائقي �لذي 
ميتلكه �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية، 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �لتي  �ل���وث���ائ���ق  وم����ن 

مر�حلها  يف  �ل��دول��ة  ن�شاأة  تر�شد 
وجم���الت���ه���ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ب�����دء�ً من 
مرحلة ما قبل قيام �لحت��اد، وما 
بعده، وما �شهدته �لدولة من مناء 
له  �ملغفور  بجهود  وت��ق��دم  وت��ط��ور 
-باإذن �هلل- �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان و�إخو�نه �لآباء �ملوؤ�ش�شني، 
وب��ج��ه��ود �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �لتي 

�شارت على خطاهم.
من�شجمة  �خل���ط���وة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
م���ع �ل��ت��وج��ه �حل��ك��وم��ي يف جمال 
�لتقني  �لتطور  وتو�كب  �لأ���ش��ول، 
�ل������ذي ي���ج���ذب ع�������دد�ً ك����ب����ري�ً من 
�لرقمي  �لقطاع  هذ�  �إىل  �ملهتمني 
يف  �لريادة  لتحقيق  �شعياً  �حلديث 
�لفريد من  �ل��ذي يعد  �ملجال  هذ� 

نوعه.

�شعادة  ق����ال  �خل���ط���وة  ه����ذه  وع����ن 
عبد�هلل ماجد �آل علي �ملدير �لعام 
و�ملكتبة  �لأر���ش��ي��ف  �إن  ب���الإن���اب���ة: 
�شبيل  يف  جهد�ً  يدخر  ل  �لوطنية 
�لتحول نحو �مل�شاريع �ل�شتثنائية 
على  �لإم���ار�ت  لدولة  و�مل�شتقبلية 
�لقادمة،  ع��ام��اً  �خلم�شني  ط��ري��ق 
�لإم���ار�ت  دول��ة  فيها  تتطلع  حيث 
�لتفوق  ن���ح���و  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
لتكون  و�لعلمي،  و�لتقني  �لرقمي 
للم�شتقبل،  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �أر�ده���ا  كما 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة -ح��ف��ظ��ه �هلل- يف 
�عتمدها  �ل���ت���ي  �ل��ع�����ش��رة  �مل���ب���ادئ 

للخم�شني عاماً �لقادمة.
دو�عي  م��ن  �إن���ه  �شعادته:  و�أ���ش��اف 

�شرورنا �أن نكون يف مقدمة �جلهات 
على  �أ�شولها  بع�س  عر�شت  �لتي 
NFT  �لتي غدت حمركاً  تقنية 
�لرقمية،  �مل���ز�د�ت  ع��امل  يف  رئي�شاً 
�مللكية  ح���ق���وق  ح���ف���ظ  ومي���ك���ن���ه���ا 
ملقتنياتنا �ملعرو�شة عليها، وبذلك 
�لتي  �لنوعية  �لنقلة  نو�كب  فاإننا 
�لتكنولوجيا  من  �لعامل  ي�شهدها 
�مل�شفرة  �لتكنولوجيا  �إىل  �لرقمية 
متناهية �لدقة ممثلة بتقنية بلوك 
�ل�شتثمار  وذل��ك يف جم��ال  ت�شني، 
روؤيتنا  ي���دع���م  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 

للريادة يف تقدمي خدمات �أر�شيفية 
ووثائقية وبحثية متميزة، وتقدمي 
باأ�شاليب مبتكرة  �أف�شل �خلدمات 
تن�شجم مع روؤى قيادتنا �لر�شيدة. 
�لقائمني  �ل��ع��ام م��ن  �مل��دي��ر  وطلب 
�لدقيقة  �ملتابعة  �مل�شروع  على هذ� 
هذ�  من  �لقادمة  �ملر�حل  ملو��شلة 
من  وذل��ك  ومتيز،  بنجاح  �مل�شروع 
على  �لرقمي  �لتفوق  �شمان  �أج��ل 
�لتقنيات  �أح����دث  ت�شخري  �شعيد 
�ملجيد  �لإم�������ار�ت  ت���اري���خ  خل��دم��ة 
�لدولة  وم�شرية  �لعريق  وتر�ثها 

�ل�شتثنائية �لتي و�شعت ��شتد�مة 
مقدمة  يف  و�لزده����������ار  �ل���ت���ط���ور 

�أولوياتها.
تقنية  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  وجت�����در 
خا�شة  تقنية  باأنها  متتاز   NFT
ب��الأ���ش��ول �ل��رق��م��ي��ة، وه��ي حتظى 
بتوثيق ت�شمنه تقنية بلوك ت�شني 
عدد  ع��ل��ى  منت�شرة  ���ش��ج��الت  ع��رب 
حول  �لكمبيوتر  �أجهزة  من  هائل 
�لرقمية  �لأ���ش��ول  ومتتاز  �ل��ع��امل، 
ملكيتها  ب��اإث��ب��ات  �لتقنية  ه���ذه  يف 

و�أ�شالتها لدى �مل�شتحوذ عليها.

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء "رعاه �هلل" ، ب�شفته حاكما لإمارة دبي �ملر�شوم رقم 
2022 باإخ�شاع �لكيانات �خلا�شة ذ�ت �لنفع �لعام �ملن�شاأة مبوجب  9 ل�شنة 

ت�شريع لإ�شر�ف ورقابة هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي.
ووفقا للمر�شوم، تكون �لكيانات �خلا�شة ذ�ت �لنفع �لعام �لتي تتوىل هيئة 
و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات  ه��ي  عليها  و�ل��رق��اب��ة  �لإ���ش��ر�ف  دب��ي  يف  �ملجتمع  تنمية 
�أو م��ر���ش��وم م��ن �شاحب  ب��ق��ان��ون  تاأ�شي�شها  �ل��ت��ي مت  وغ��ريه��ا م��ن �جل��ه��ات 
�لنفع  وحتقق  �لربح  �إىل  تهدف  ل  حكومية  غري  كجهة  دبي  حاكم  �ل�شمو 
يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  ويحدد  ت�شتهدفها.  �لتي  للفئات  �لعام 
و�لرقابة  �لإ���ش��ر�ف  �ل�����ش��اأن، نطاق  ه��ذ�  ي�شدر عنه يف  ق��ر�ر  دب��ي مبوجب 

عند  ير�عى  �أن  على  �ملر�شوم  هذ�  باأحكام  �مل�شمولة  �خلا�شة  �لكيانات  على 
حتديد هذ� �لنطاق عدة معايري ت�شمل: �لرقابة على �ملو�رد �ملالية للكيان، 
و�لتثبت من م�شادر �إير�د�ته و�أوجه �شرف نفقاته، ومدى تو�فق ذلك مع 
�لأغر��س �لتي �أن�شئ لأجلها، و�إلز�م �لكيان بحفظ جميع بياناته و�شجالته 
ومدة  و�ل�شجالت  �لبيانات  هذه  حفظ  طريقة  وحتديد  و�لإد�ري���ة،  �ملالية 
�لحتفاظ بها، ومتكني �لهيئة من �لطالع عليها، وعلى �لنظام �لأ�شا�شي 
للكيان، وعلى جميع �للو�ئح و�لتعليمات �لد�خلية �ملنظمة لعمله، و�لتاأكد 
من مدى �لتز�مه بال�شفافية يف �إتاحة �لو�شول لهذه �لبيانات من �جلهات 
خارجي  ح�شابات  مدقق  بتعيني  �لكيان  �إل��ز�م  وكذلك  �ملخت�شة،  �حلكومية 
للتدقيق على ح�شاباته. كما ت�شمل معايري نطاق �إ�شر�ف ورقابة �لهيئة على 
�لكيانات �خلا�شة: �إ�شد�ر قو�ئم مالية �شنوية تت�شمن بيانات مف�شلة عن 
�لدورية  �لتقارير  على  �لط��الع  من  �لهيئة  لتمكني  و�لنفقات،  �لإي���ر�د�ت 

يز�ولها  �لتي  �لأن�شطة  �شجالت  على  و�لط��الع  �ملدقق،  ذلك  عن  �ل�شادرة 
�لكيان وعلى �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي يقوم بها، ومتابعة مدى حتقيق �لكيان 
لأهد�فه، و�لغر�س من �إن�شائه، و�لتثبت من بيانات �لأ�شخا�س �ملوؤ�ش�شني له 

و�مل�شرفني على �إد�رته و�لعاملني فيه.
وبالقر�ر�ت  باأحكامه  �خلا�شة  �لكيانات  �لتز�م  �شرورة  على  �ملر�شوم  ون�س 
�ل�شادرة مبوجبه، و�لتعاون �لتام مع هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي وموظفيها 
و�ملخولني من قبلها، ومتكينهم من ممار�شة �خت�شا�شاتهم، على �أن يكون 
ملدير عام �لهيئة �تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة بحق �لكيان �لذي ل 
يلتزم باأحكام هذ� �ملر�شوم و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه، مبا يف ذلك فر�س 
دبي  �إم����ارة  يف  �لأه��ل��ي��ة  �ملن�شاآت  تنظيم  ق��ان��ون  مب��وج��ب  �مل��ق��ررة  �لعقوبات 
�لت�شريع  باإلغاء  �ملخت�شة  �ل�شلطة  �إىل  و�لتو�شية   ،2017 ل�شنة   12 رقم 
�ملن�شئ �أو �ملنظم لهذ� لكيان وحله وت�شفيته. و�ألزم �ملر�شوم جميع �جلهات 

�حلكومية �ملخت�شة بالتعاون �لتام مع هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي، وتوفري 
تر�ها  و�لتي  تطلبها،  �لتي  و�لإح�شائيات  و�مل�شتند�ت  و�ملعلومات  �لبيانات 
قانون  مبوجب  بها  �ملنوطة  و�ل�شالحيات  �ملهام  �أد�ء  من  لتمكينها  لزم��ة 
�ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملر�شوم  وه��ذ�  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �لأهلية  �ملن�شاآت  تنظيم 
مبوجبهما. وي�شدر مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي �لقر�ر�ت �لالزمة 
لتنفيذ �أحكام هذ� �ملر�شوم، ويلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إىل �ملدى �لذي 
يتعار�س فيه و�أحكامه، وين�شر �ملر�شوم يف �جلريدة �لر�شمية، ويعمل به من 

تاريخ ن�شره.

مبر�سوم اأ�سدره حممد بن را�سد

اإخ�شاع الكيانات اخلا�شة ذات النفع العام املن�شاأة مبوجب 
ت�شريع لإ�شراف ورقابة هيئة تنمية املجتمع يف دبي

من اأوائل اجلهات التي تبنت هذه التقنية الرقمية املتطورة

 الأر�شيف واملكتبة الوطنية يطلق جمموعة من 
NFT اأ�شوله الرقمية غري القابلة لال�شتبدال

متديد جولت املكتبة املتنقلة حلملة »اأبوظبي تقراأ« على مدار العام ا�شتجابة للطلب املتزايد على اأن�شطة القراءة

•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م��ع خ��ط��ة  مت��ا���ش��ي��ا 
�ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
"كوفيد- �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر 

�إجر�ء  ع��ن  �ل����وز�رة  ..�أع��ل��ن��ت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19
�ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل  جديد�  فح�شا   233،862

على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 
�لفح�س �لطبي.

  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع 
 224 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق 
جن�شيات  من  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 
 893،862 �مل�شجلة  �حل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �لالزمة، 

�أي  ت�شجيل  �ملجتمع عدم  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعلنت 
حالة وفاة يف �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد 
�لوفيات يف �لدولة 2،302 حالة. كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 
591 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد 
- 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية 
�ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع 

حالت �ل�شفاء 874،040 حالة.

»ال�شحة« جتري 233,862 فح�شا ك�شفت عن 224 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و591 حالة �شفاء

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  �أعلنت 
لت�شتمر  �ملتنقلة  �ملكتبة  عن متديد جولت 
ط��و�ل �ل��ع��ام يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي، وذل��ك بعد 
جولتها  خ�����الل  ح��ق��ق��ت��ه  �ل������ذي  �ل���ن���ج���اح 
و�لوجهات  �مل��د�ر���س  من  ع��دد�ً  �شملت  �لتي 
مار�س  �شهر  خ��الل  �لعا�شمة  يف  �لرئي�شية 
"�أبوظبي تقر�أ" �لتي نظمتها  �شمن حملة 
من  �خل��ام�����ش��ة  �لن�شخة  �إط����ار  يف  �ل���د�ئ���رة 
طو�ل  تقر�أ"  "�لإمار�ت  �لوطنية  �حلملة 

�ل�شهر �ملا�شي.
�ملكتبة  ج��ولت  �لإع��الن عن متديد  وياأتي 
�أبوظبي  ح��م��ل��ة  ن��ه��اي��ة  �أع���ق���اب  يف  �ملتنقلة 
تقر�أ، �لتي �شهدت م�شاركة ما يزيد عن 30 

�ألف �شخ�س، مبا يف ذلك �أكرث من 27 �ألف 
قارئ يف فعاليات نهاية �لأ�شبوع يف حديقة 
�أم �لإم��ار�ت، وثالثة �آلف قارئ يف جولت 

�ملكتبة �ملتنقلة.
���ش��ع��ادة عامر  ق����ال  ت��ع��ل��ي��ق��ه،  ويف م��ع��ر���س 
يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  وكيل  �حلمادي، 
"ك�شفت �ل�شتجابة �لالفتة �لتي  �أبوظبي: 
وجود  ع��ن  ت��ق��ر�أ  �أب��وظ��ب��ي  حملة  �شهدتها 
�لأدبية،  و�لأن�شطة  للقر�ءة  متز�يد  توجٍه 
مما يتما�شى مع ��شرت�تيجية د�ئرة �لتعليم 
و�ملعرفة يف تر�شيخ ثقافة �لقر�ءة كاأ�شلوب 
خطة  �أه����د�ف  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  ح��ي��اة 
وبعد  �لإم�����ار�ت.  ل��دول��ة  �لوطنية  �ل��ق��ر�ءة 
�مل�����ش��ارك��ة و�له��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري �ل���ذي �أبدته 
�ملكتبة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  و�ل��ط��ل��ب��ة  �ل���ع���ائ���الت 

�ملتنقلة، قررنا مو��شلة �جلولت على مد�ر 
من  للمزيد  �ملتنقلة  باملكتبة  لن�شل  �ل��ع��ام 

�ملد�ر�س و�ملو�قع �لرئي�شية يف �أبوظبي". 
وكانت �ملكتبة �ملتنقلة قد ز�رت خالل �شهر 
رئي�شية  وج��ه��ة  و14  م��در���ش��ة   13 م��ار���س 
و�لأهايل  �لأطفال  تو�فد  �أبوظبي حيث  يف 
�شرد  للم�شاركة يف جل�شات  �ملجتمع  و�أف��ر�د 
�لهو�ء  �ملف�شلة يف  �لكتب  �لق�ش�س وق��ر�ءة 
جولت  تفا�شيل  م�شاركة  و�شيتم  �لطلق. 
�مل��ك��ت��ب��ة ق���ري���ب���اً ع��ل��ى �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين 
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�أم  حديقة  ��شتقطبت  �أخ����رى،   ناحيٍة  م��ن 
�شخ�س،  من27،000  �أك����رث  �لإم��������ار�ت 
وور�شة  فعالية   390 من  �أك��رث  يف  �شاركو� 
ع��م��ل خ����الل ع��ط��الت ن��ه��اي��ة �لأ����ش���ب���وع يف 

�لكتابة  ذل���ك ور�����س ع��م��ل  م���ار����س، مب���ا يف 
�لكتب  ���ش��خ�����ش��ي��ات  وت�����ش��م��ي��م  �لإب���د�ع���ي���ة 
�مل�شورة وفو��شل �لكتب وجل�شات �لتدريب 
و�لإلقاء  �ل��رو�ي��ة  على  و�ل��ت��دري��ب  �للغوية 
وع���رو����س م�����ش��رح �ل���دم���ى وج��ل�����ش��ات �شرد 
�ملوؤلفني  م���ن  ع�����دٍد  مب�����ش��ارك��ة  �ل��ق�����ش�����س 

�ملقيمني يف �لإمار�ت.
"يوؤكد �حلما�س �لو��شع  و�ختتم �حلمادي: 
�أو�����ش����اط �مل��ج��ت��م��ع على  �ل�����ذي مل�����ش��ن��اه يف 
تقت�شر على مقاعد  �لقر�ءة ل  ب��اأن  روؤيتنا 
�لدر��شة، �لأمر �لذي يدفعنا لإطالق �ملزيد 
من �لأن�شطة �ملبتكرة بهدف تر�شيخ ثقافة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج����زء�ً من  �ملجتمع  �ل���ق���ر�ءة يف 
منط حياة �لطلبة ولي�شت ن�شاطاً مرتبطاً 

بالأغر��س �لتعليمية فقط".

• املر�سوم يحدد معايري الرقابة على املوارد املالية للكيانات اخلا�سة والتثبت من م�سادر اإيراداتها واأوجه �سرف نفقاتها ومدى توافق ذلك مع اأغرا�ض اإن�سائها 
• الهيئة خمولة بالطالع على اأن�سطة الكيان والربامج واملبادرات التي يقوم بها ومتابعة مدى حتقيقه لأهدافه والغر�ض من اإن�سائه

الكيانات غري امللتزمة بحق  الالزمة  والتدابري  الإجراءات  يتخذ  الهيئة  عام  • مدير 

•• اأبوظبي-وام: 

"كوفيد19-"  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   6،636 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل 

جرعة لكل 100 �شخ�س.  248.75 �للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   24،602،281
�ملناعة  �إىل  �لو�شول  �إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  وياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س 

كوفيد19-.

ال�شحة تعلن تقدمي 6,636 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ي�شتقبل وزير العدل وجموع املهنئني ب�شهر رم�شان املبارك

وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يزور مقر �سركة اخلليج لل�سحب

�شلطان اجلابر : بف�شل توجيهات القيادة, الإمارات وجهة رئي�شية لال�شتثمارات ال�شناعية والتكنولوجية يف العامل
وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعمل على تعزيز املزايا التناف�سية للمنتجات الوطنية

�شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �ل���ش��ت��ق��ب��الت  ح�شر 
بن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�ملالية  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان و�ل�شيخ ر��شد بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان ومعايل �ل�شيخ 
دي��و�ن �حلاكم وعدد من كبار  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  �لدكتور ماجد 

�مل�شوؤولني.

جمل�س اأمناء ال�شندوق الوطني للم�شوؤولية املجتمعية 
يعتمد  ا�شرتاتيجية ال�شندوق لل�شنوات اخلم�س املقبلة

�مل�شتد�مة، ومو�كبة ��شرت�تيجية �خلم�شني عاماً �ملقبلة للدولة.
�ل�شندوق  �إن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �مل���ري  ط��وق  ب��ن  �هلل  عبد  م��ع��ايل  وق���ال 
على  �لعمل  �أول��وي��ات��ه  �شمن  ي�شع  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �لوطني 
تطوير ت�شريعات و�شيا�شات و�أطر عمل تخدم جهود �لدولة يف تنمية 
�لقطاعني  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  مم��ار���ش��ات 
�لتنموية  �مل�شاريع  نحو  �ل�شركات  م�شاهمات  وتوجيه  و�خلا�س  �لعام 
هذ�  يف  �ملوؤ�ش�شات  ممار�شات  وحتفيز  وقيا�س  �لوطنية،  �لأولوية  ذ�ت 

�ملجال.

- وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة - ووليد �لنقبي كاأمني �شر 
للمجل�س.

يعد “ �ل�شندوق �لوطني “ �جلهاز �لحت��ادي �ملعني بتعزيز وتنظيم 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �مل�شتد�م  و�ل��ت��اأث��ري  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  م��ب��ادىء 
و�عتماد  وطنية،  �أول��وي��ة  ذ�ت  م�شاريع  �إط��الق  عرب  �ملتحدة  �لعربية 
ممار�شات  وحتفيز  وقيا�س  �لدولة،  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  م�شاريع 
�لبيئية  مل��ب��ادئ  �ل��د�ع��م��ة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جم��ال  يف  �ملوؤ�ش�شات 

و�لجتماعية و�حلوكمة و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

•• دبي- وام:

عقد جمل�س �أمناء �ل�شندوق �لوطني للم�شوؤولية �ملجتمعية �جتماعه 
وزير  �مل���ري،  ط��وق  ب��ن  ع��ب��د�هلل  م��ع��ايل  برئا�شة   2022 ل��ع��ام  �لأول 

�لقت�شاد رئي�س �ل�شندوق. 
للم�شوؤولية  �لوطني  �ل�شندوق  ��شرت�تيجية  �عتماد  �لجتماع  �شهد 
دور  لتعزيز  تطويرها  مت  و�لتي  �ملقبلة  �خلم�س  لل�شنو�ت  �ملجتمعية 
دولة �لإمار�ت حمركا عامليا لال�شتثمار �مل�شوؤول ودعم جهود �لتنمية 

�ملقبلة  �خلم�س  لل�شنو�ت  �ل�شندوق  ��شرت�تيجية  �أن  معاليه  و�أ�شاف 
ت�شمل 50 برناجماً ومبادرة نوعية مت ت�شميمها بال�شر�كة مع �لقطاع 
�لرئي�شية،  �ملوؤ�شر�ت  من  ع��دد  وف��ق  نتائجها  قيا�س  و�شيتم  �خلا�س، 
�ملتحقق  �لتقدم  م�شتوى  وتقييم  منها،  �ملرجو  �لأث��ر  حتقيق  ل�شمان 
مو�شحا �أنه �شتتم مو�ءمة تلك �ملوؤ�شر�ت مع موؤ�شر�ت �لأد�ء �لرئي�شية 

على م�شتوى �لدولة وكذلك مع موؤ�شر�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
�أمناء  ملجل�س  ج��دد  �أع�شاء  بان�شمام  �لرتحيب  �لجتماع  �شهد  كما 
�ل�شندوق وهم �شعادة فاطمة توكل، وكيل م�شاعد للخدمات �مل�شاندة 

�ل���������ش����ن����اع����ة  وز�رة  �أن  ي������ذك������ر 
�جلهة  تعد  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
لقطاع  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�ل�شناعة، وتعمل �لوز�رة على تهيئة 
و�لت�شريعية  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لقطاع  ل��ن��م��و  �ل���د�ع���م���ة  و�ل��ف��ن��ي��ة 
مع  بالتن�شيق  �ل��دول��ة،  يف  �ل�شناعي 
وتركز  و�ملحلية.  �لحتادية  �جلهات 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة 
نوعية  نقلة  حتقيق  على  �ملتقدمة 
يف ه����ذ� �ل���ق���ط���اع �حل����ي����وي، مب���ا يف 
�ل�شناعة  ن�شبة م�شاهمة  زيادة  ذلك 
يف �ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل، من 
�ل�شناعية  �ملنظومة  تفعيل  خ��الل 
�ل����������وز�رة  ب�����ني  �لأدو�ر  وت����ك����ام����ل 
�خلا�س  و�لقطاع  �ملحلية  و�ل��دو�ئ��ر 
�لوز�رة  �لتمويل. وتعمل  وموؤ�ش�شات 
�لتناف�شية  �ملز�يا  تعزيز  على  كذلك 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل���وط���ن���ي���ة، وذل�������ك يف 
�لوطنية  “�ل�شرت�تيجية  �إط������ار 
�ملتقدمة”  و�لتكنولوجيا  لل�شناعة 
�ل��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م�����ش��اري��ن، �لأول 
�لقائمة  �ل�شناعات  بتطوير  معني 
ح��ال��ي��اً و�ل�����ش��ن��اع��ات �حل��ي��وي��ة وذ�ت 
�لأولوية، و�لثاين يركز على تطوير 
ل�شناعات  ج��دي��دة  تناف�شية  م��ز�ي��ا 
مت  �لأ���ش��ا���س،  ه���ذ�  وع��ل��ى  �مل�شتقبل، 
�ل�شناعية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
لتحقيق �أربعة �أهد�ف رئي�شية تتمثل 
�ملنا�شبة  �لأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  تهيئة  يف: 
�ملحليني  للم�شتثمرين  و�جل���اذب���ة 
�ل�شناعات  من��و  ودع���م  و�ل��دول��ي��ني، 
�لوطنية وتعزيز تناف�شيتها، وحتفيز 
�لبتكار وتبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�ل�شناعية،  و�حل���ل���ول  �لأن��ظ��م��ة  يف 
�لدولة  �شمعة  ت��ع��زي��ز  �إىل  و����ش���وًل 
وم��ك��ان��ت��ه��ا ك���وج���ه���ة ع���امل���ي���ة ر�ئ�����دة 

ل�شناعات �مل�شتقبل.

و������ش����ت����ق����ط����اب روؤو�������������س �لأم����������و�ل 
�لإمار�ت  وتر�شيخ مكانة  �خلارجية، 
لال�شتثمار�ت  جاذبة  عاملية  كوجهة 
و�ل�����ش��ن��اع��ات �جل���دي���دة، م��ن خالل 

توفري �ملز�يا و�ملمكنات �ملختلفة.
ماجد  ���ش��ع��ادة  ق���ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�ليوم  “ ت�����ش��رف��ن��ا  �ل���غ���ري���ر  ���ش��ي��ف 
�شلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ب����زي����ارة 
�ل�شناعة  �أح��م��د �جل��اب��ر، وزي���ر  ب��ن 
من  وفريق  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
لل�شحب  �إىل م�شنع �خلليج  �ل��وز�رة 
�ملتبادل  �حل��و�ر  نقّدر  و�إننا  دب��ي.  يف 
وزيادة  �شناعاتنا  من��و  كيفية  ح��ول 
ح�����ش�����س ت�����ش��دي��ر دول�����ة �لإم������ار�ت 
�مل�شاركة  وكذلك  �لأملنيوم  ل�شناعة 
�أج���ل حتقيق  م��ن  �لفعالة  �ل��وز�ري��ة 

ذلك �لهدف باأ�شرع وقت«.
و�أ�شاف �لغرير “ ب�شفتنا �شركًة ر�ئدًة 
يف جمال �شحب �لأملنيوم يف منطقة 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، قمنا 
بتقدمي مقرتحاتنا و�آر�ئنا للو�شول 

�لقطاع  وت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط 
حتتية  بنية  ت��وف��ري  ع��رب  �ل�شناعي 
م�شجعة  ت�شريعية  وبيئة  م��ت��ط��ورة 
لل�شركات و�لأعمال وممّكنات مالية، 
ل���ت���ك���ون ر�ئ�������دة يف ت���ل���ك �مل����ج����الت. 
و�أمثلة  كبري�ً  ت��ط��ور�ً  �ليوم  ون�شهد 
وم�شانع  ����ش���رك���ات  ع���ل���ى  ع����دي����دة 
�شناعية  م�شاريع  ت�شتقطب  وطنية 
�ملنا�شبة  �لبيئة  ت��وف��ري  ع��رب  عاملية 
و�حل���ل���ول ل��ك��ل �مل�����ش��اري��ع مب��ا يدعم 
منوها وتطورها وتقدمها نحو �آفاق 

جديدة و�عدة يف �مل�شتقبل«.
و�أكد معاليه، حر�س مو��شلة وز�رة 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
على تنفيذ خططها و��شرت�تيجيتها 
�لر�مية لدعم �لقطاعات �ل�شناعية 
�ل�شناعات  م���ث���ل  �لأول������وي������ة  ذ�ت 
�لتنمية  يف  دوره���ا  وت��ع��زي��ز  �لثقيلة 
مبادئ  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً  �لق��ت�����ش��ادي��ة، 
و��شت�شر�ف  و�ل���ش��ت��د�م��ة  �لب��ت��ك��ار 
�ملحلية،  �ل�شناعات  ودعم  �مل�شتقبل، 

�مل�شاريع  ك��ل  متابعة  على  �ملتقدمة 
توفري  ل�شمان  �ملبتكرة  �ل�شناعية 
جناحاتها،  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م  بيئة 
وذل�������ك مت���ا����ش���ي���اً م����ع ت����وج����ه دول����ة 
�لإمار�ت لرفع ن�شبة م�شاركة قطاعي 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
وتعزيز مكانة  �لوطني  �لقت�شاد  يف 
�لدولة يف جذب �ل�شتثمار�ت، حيث 
�ملز�يا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل�������وز�رة  ت��ع��م��ل 
يف  �لوطنية  للمنتجات  �لتناف�شية 
�إطار ��شرت�تيجية �ل�شناعة �لهادفة 
�إىل رفع م�شاهمة �لقطاع �ل�شناعي 
�لوطني يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل«. 
و�أ�شاف معاليه “ تنفيذ�ً لتوجيهات 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�لقت�شاد  يف  �ل��ق��ط��اع  دور  ت��ع��زي��ز 
�لوطني، حتولت دولة �لإم��ار�ت �إىل 
�ل�شناعية  لل�شركات  رئي�شية  وجهة 
�ل��ع��امل��ي��ة ول��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت يف جمايل 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
م���ن خ����الل م���ا ت���وف���ره �ل���دول���ة من 

فيها  مب���ا  م�����ش��ت��د�ٍم  م�����ش��ت��ق��ب��ٍل  �إىل 
و�لتنقل  �خل�����ش��ر�ء  �مل���ب���اين  ح��ل��ول 
يف  �جناز�تنا  عر�شنا  كما  �لأخ�شر، 
�أوك�شيد  ث���اين  �ن��ب��ع��اث��ات  �حل���د م��ن 
�ل��ك��رب��ون ورف����ع �أد�ئ���ن���ا �ل��ب��ي��ئ��ي. �إن 
وز�رة  توليه  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
ب�شكل  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل���ق���ط���اع  ي���دع���م 
�مل�شتقبلية  �أه��د�ف��ه  لتحقيق  ف��ع��اٍل 
�لمار�ت  دول��ة  ��شرت�تيجية  �شمن 
�لدكتور  م��ع��ايل  ر�ف���ق  �ل�شناعية«. 
���ش��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر خالل 
�ل�شويدي،  ع��م��ر  ���ش��ع��ادة  �جل���ول���ة، 
�أمري  �أ�شامة  و�شعادة  �ل���وز�رة،  وكيل 
�مل�شاعد لقطاع  �لوز�رة  ف�شل، وكيل 
�مل�شرعات �ل�شناعية، و�شعادة عبد�هلل 
�مل�شاعد  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شام�شي، 
و�شعادة  �ل�شناعية،  �لتنمية  لقطاع 
�ل�����زرع�����وين وكيل  ف�����رح  �مل��ه��ن��د���ش��ة 
�ملو��شفات  لقطاع  �مل�شاعد  �ل����وز�رة 

و�لت�شريعات بالإنابة.

بالقدر�ت  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
“�خلليج  ل�شركة  و�ملتطورة  �لكبرية 
�لتنمية  يف  وم�شاهمتها  لل�شحب”، 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف �ل���دول���ة، ك��ون��ه��ا من 
�ملبتكرة  �لوطنية  �ل�شناعية  �لنماذج 
حر�س  موؤكد�ً  �لدولة  يف  و�لريادية 
�ل�شناعات  دع���م من��و  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة 
تناف�شيتها  وت����ع����زي����ز  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لق�ت�شادي  �ل�نمو  يف  وم�شاهمتها 
�مل�ش�تد�م يف دولة �لإمار�ت بالتن�شيق 
و�لتعاون و�لتكامل مع كافة �جلهات 
وبالت�شاور  و�مل���ح���ل���ي���ة،  �لحت����ادي����ة 
�خلا�س،  �ل��ق��ط��اع  م��ن  �ل�شركاء  م��ع 
وجميع  �ل����ت����م����وي����ل  وم����وؤ�����ش���������ش����ات 
بتفعيل  �ملعنية  �لأخ����رى  �لأط�����ر�ف 
�ل�شناعية  �مل��ن��ظ��وم��ة  وت��ن��اف�����ش��ي��ة 

وقيمتها �مل�شافة يف �لدولة.
وقال معاليه.. “ تويل دولة �لإمار�ت 
�مل�شاريع  ب��ج��م��ي��ع  ك���ب���ري�ً  �ه��ت��م��ام��اً 
حتر�س  ك��م��ا  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل�شناعية 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة 

ل�����ش��رك��ة �خلليج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
ل�شحب �لأملنيوم، وكري�شتيان ويت�س، 
�للذين  لل�شركة،  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أعمال  يف  �ل��ت��و���ش��ع  خ��ط��ط  ���ش��رح��ا 
�ل�����ش��رك��ة، وم���ا ت��ت��ط��ل��ع �إل���ي���ه خالل 
�ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا �ط��ل��ع معاليه 
لل�شركة  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  ع��ل��ى 
و�ملو��شالت،  �ل���ب���ن���اء،  جم�����الت  يف 
تتمتع  وما  و�لإن�شاء�ت،  و�لهند�شة، 
م�شتويات  �أع���ل���ى  م���ن  �ل�����ش��رك��ة  ب���ه 
م���ا خّولها  وه����و  م��ر�ق��ب��ة �جل������ودة، 
قامت  �ّلتي  �ل�شركات  �شمن  لتكون 
�ملرموقة  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
مثل: “برج خليفة” يف ُدبي، وفندق 
�أبوظبي،  يف  �لإمار�ت”  “ق�شر 
�هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك  “جامعة  وح��دي��ق��ة 
وتو�شعة  و�لتكنولوجيا”  ل��ل��ع��ل��وم 
�ل���دويل يف  �مل��ل��ك عبد�لعزيز  م��ط��ار 
ومبنى  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة 

»Strata SE1« يف لندن.
�ل�شناعة  وزي�������ر  م����ع����ايل  و�أ�������ش������اد 

•• دبي-وام:

بن  ���ش��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ز�ر 
�ل�شناعة  وزي������ر  �جل�����اب�����ر،  �أح����م����د 
�شركة  مقر  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
“�خلليج لل�شحب” يف منطقة جبل 
ملنتجات  �لر�ئد  �لعاملي  �مل�شنع  علي، 
�شركة  و�أح�������دث  �لأمل���ن���ي���وم،  ���ش��ح��ب 
دول  يف  �لأمل��ن��ي��وم  ل�شحب  م��وؤمت��ت��ة 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، حيث 
ب�شكل  �مل�شنع  بعمليات  �لتحكم  يتم 

موؤمتت بن�شبة 100%.
�إط�������ار  وت������اأت������ي ه�������ذه �ل�������زي�������ارة يف 
�ملبا�شر  للتو��شل  �ل���وز�رة  منهجية 
�ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  يف  �شركائها  م��ع 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت�����ش��ع��ى  ح��ي��ث 
يف  �ملحليني  �ل�����ش��رك��اء  جميع  ودع���م 
ذ�ت  �لوطنية  �ل�شناعية  �لقطاعات 
�لثقيلة  �ل�شناعات  مثل  �لأول���وي���ة، 
وقطاعات  �لأمل����ن����ي����وم  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
�شبل تقدمي  وب��ح��ث  م��ه��م��ة،  �أخ����رى 
مم��ك��ن��ات �إ���ش��اف��ي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع مبا 
�ل�شرت�تيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ي����دع����م 
�لدولة.  �ل�شناعي يف  �لقطاع  ويعزز 
لل�شحب”  “�خلليج  �شركة  وتعترب 
و�أكرب  �لوطنية  �ل�شركات  �أه��م  �أح��د 
م�شانع �شحب �لألومنيوم يف �ل�شرق 
�شنوية  �إن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة  �لأو����ش���ط، 
تبلغ 70000 طن، ول تاأتي �أهمية 
على  ت�شتحوذ  ك��ون��ه��ا  م��ن  �ل�����ش��رك��ة 
�ملحلي  �ل�����ش��وق  م��ن  �لأك���رب  �حل�شة 
�أي�شاً  منتجاتها  ت�شّدر  بل  فح�شب، 
�لتعاون �خلليجي،  �إىل دول جمل�س 
وجنوب  و�لهند،  �لأو���ش��ط،  و�ل�شرق 
�أفريقيا،  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا،  �آ���ش��ي��ا،  ���ش��رق 

و�أوروبا، وكند�، و�أمريكا.
�جلولة  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  و�����ش���ت���م���ع 
�لغرير،  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  �إىل 

�لأمتني �لعربية و �لإ�شالمية باليمن و�خلري و�لربكات.
�لتربيكات مبنا�شبة  و  �لتهاين  �ل�شمو حاكم عجمان  تبادل �شاحب  كما 
�شهر رم�شان �ملبارك مع �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني ووجهاء و�أعيان و�أبناء 
�لقبائل وجموع �ملهنئني من �ملو�طنني �لذين تو�فدو� على ق�شر �لز�هر 
�شموه مبوفور�ل�شحة  �ملنا�شبة على  يعيد هذه  �أن  �شائلني �هلل عز وجل 

و�ل�شعادة.

�لقبائ�����ل  و�أبن�����اء  �لب�����الد  و�أعي����ان  �مل�ش����وؤولني  وكب���ار  �ل�ش���يوخ  م��ن 
و�ملو�طنني.

فقد تقبل �شموه �لتهاين و�لتربيكات بال�شهر �لف�شيل من معايل عبد�هلل 
بن �شلطان بن عو�د �لنعيمي �لذي دعا �هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  مبوفور  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  على  �ملباركة 
وعلى دولة �لإمار�ت و�شعبها �لكرمي باملزيد من �لتقدم و�لزدهار وعلى 

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حمي����د  ب�ن  عم���ار  �ل�ش����يخ  �ش�����مو  بح�شور  عجم��ان  حاك������م  �لأعل��ى 
ع���و�د  بن  �ش���لطان  بن  عبد�لل���ه  معال���ي  عجم���ان  عه����د  ول���ي  �لنعيم�ي 
�ملب���ارك  �لنعيم��ي وزي���ر �لعدل وجم���وع �ملهنئني بحل����ول �ش����هر رم�شان 
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•• دبي-الفجر:

�لعقابية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  يف  �خ��ت��ت��م��ت 
�ل�شوئي  �لت�شوير  دورة  دب���ي،  �شرطة  يف  و�ل���ش��الح��ي��ة 
�لعامة  �لإد�رة  ن��ف��ذت��ه��ا  �ملنتجات"،  "ت�شوير  ب��ع��ن��و�ن 
بالتعاون مع جائزة حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

�لدولية للت�شوير �ل�شوئي.
وقال �لر�ئد حممد عبد �هلل �لعبيديل، مدير �إد�رة تعليم 
وتدريب �لنزلء، �إن �لدورة تهدف �إك�شاب �لنزلء مهار�ت 

ف��ن �أ���ش��ا���ش��ي��ات �ل��ت�����ش��وي��ر �ل�����ش��وئ��ي، وت��ع��ري��ف��ه��م بكيفية 
تقنيات  على  و�لتعرف  ع��دة،  زو�ي���ا  م��ن  �ل�شورة  �لتقاط 
�لكامري�ت �لتقنية �مل�شتخدمة يف �لت�شوير، وغريها من 
�لتقنيات  ��شتخد�م  �ل��دورة  وت�شمنت  �لأخ��رى،  �لتقنيات 

و�لفنيات لت�شوير �ملنتجات و�لإبد�ع فيها.
و�أ�شاف �لر�ئد �لعبيديل �إن هذه �لدورة جزء من برنامج 
�ل��ت��دري��ب �ل�����ش��ن��وي �ل��ه��ادف ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ن��زلء يف خمتلف 
وتاأهيلية  ت��دري��ب��ي��ة  ب�����دور�ت  �إحل��اق��ه��م  ف��ي��ت��م  �مل���ج���الت، 
بالتعاون  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  وريا�شية  وثقافية  وتعليمية 

�لإ�شالح  نحو  �لعامة  �لإد�رة  توجه  تدعم  �ل�شركاء،  مع 
�أكرب  وف��ر���س  ع��دي��دة  خ��ي��ار�ت  �لنزيل  ومتنح  و�لتوجيه، 

للبدء من جديد بعد �نق�شاء فرتة حمكوميته.
�لإد�رة  �إىل  بال�شكر  �ل���دورة  يف  �مل�شاركني  �ل��ن��زلء  وتقدم 
وجلائزة  و�لإ���ش��الح��ي��ة،  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية للت�شوير 
�ل�شوئي، على تنظيم تلك �لدورة �لتي ت�شاهم يف تطوير 
يف  �لثقة  و�إع��ادة  �جلديدة  �ملو�هب  و��شتك�شاف  مهار�تهم 

نفو�شهم.

بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم

عقابية دبي تنظم دورة للت�شوير ال�شوئي للنزلء

•• دبي-الفجر: 

وجبة"،  "�ملليار  م���ب���ادرة  ح��ق��ق��ت 
�لدعم  لتوفري  �ملنطقة  يف  �لأك���رب 
و�ملحتاجني  ل��ل��ف��ق��ر�ء  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
وخ���ا����ش���ة �ل���ف���ئ���ات �ل�����ش��ع��ي��ف��ة من 
و�لنازحني  و�ل��الج��ئ��ني  �لأط���ف���ال 
و�ملت�شررين من �لكو�رث و�لأزمات 
حول �لعامل، ما يعادل 76 مليون 
وج��ب��ة ب��ع��د ���ش��ت��ة �أي�����ام ف��ق��ط على 

�نطالقها.
 45،491 ت��ربع��ات  ت��دف��ق  و�شّكل 
�ألف م�شاهم من �لأفر�د و�ل�شركات 
�حلكومي  �لقطاعني  وموؤ�ش�شات 
عرب  وجبة  �ملليار  ملبادرة  و�خلا�س 
وح�شابها  �لإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
�مل�شريف و�لر�شائل �لن�شية ومركز 
يف  حا�شماً  عاماًل  �لتابع  �لت�شال 
حت��ق��ي��ق ه���ذ� �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���ش��ي يف 
م�����ش��ار �مل���ب���ادرة �لأك����رب م��ن نوعها 

على م�شتوى �ملنطقة. 
وفيما جتاوز عدد �جلهات �مل�شاركة 
من موؤ�ش�شات و�شركات على من�شة 

عمليات  ب���د�أت  ج��ه��ة،   98 �حلملة 
�لتوزيع مبكر�ً يف 6 دول هي �لأردن، 
قريغيز�شتان، طاجيك�شتان، م�شر، 

�لهند، ولبنان.

للمبادرة  نوعية  ا�ستجابة 
الأكرب

و�أك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي، �أم�����ني ع����ام م���ب���ادر�ت 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�لأف�����ر�د  م�����ش��اه��م��ات  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة، 
وقطاعات  و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات 
�لقت�شادية  و�لفعاليات  �لأع��م��ال 
"�ملليار  �لإم��ار�ت يف مبادرة  بدولة 
ت�شكل  �ملنطقة،  يف  �لأك��رب  وجبة"، 
مل���ب���ادرة �شاحب  ن��وع��ي��ة  ����ش��ت��ج��اب��ة 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
�لدولة رئي�س  نائب رئي�س  مكتوم، 
"رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�شبكة  ل��ت��وف��ري  �ل���ه���ادف���ة  �هلل"، 
و�جلائعني  للفقر�ء  غ��ذ�ئ��ي  �أم���ان 
�نطالقاً من �مل�شوؤولية �لأخالقية 
�لإمار�ت  من  �لإن�شاين  و�لل��ت��ز�م 

جتاه �لأ�شد حاجة حول �لعامل."
و�أو�����ش����ح م��ع��ايل �ل���ق���رق���اوي على 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إط���الق  �أن 
�آل مكتوم مبادرة  حممد بن ر��شد 
باب  تفتح  �ل��ت��ي  وجبة"  "�ملليار 
حر�كاً  �أح���دث  للجميع  �مل�شاهمة 
���ش��ام��اًل ولفت  خ���ريي���اً جم��ت��م��ع��ي��اً 
�أنظار �لعامل �إىل �أهمية وحمورية 
تعزيز  يف  �جلماعي  �لتمويل  مبد�أ 
�أوج��ه �لعمل �خل��ريي �ل��ذي يكون 
فيه �جلميع م�شوؤوًل عن �جلميع. 

مبادرة  ��شتكمال  �إن  معاليه  وق��ال 
جناح  ل��ق�����ش��ة  وجبة"  "�ملليار 
"100 مليون وجبة" �لتي  حملة 
ترجمة  هو  �ملا�شي  �لعام  �نطلقت 
تو�شيع  يف  ر����ش��د  ب��ن  حممد  لفكر 
و��شتد�مة  �لإن�شاين  �لعمل  د�ئ��رة 

�أثره.
�ملليار  "مبادرة  معاليه:  و�أ���ش��اف 
و�ملحتاجني  �ل��ف��ق��ر�ء  ت�شل  وجبة 
�لغذ�ئي  ب���ال���دع���م  �ل���ع���امل  ح����ول 
�إليها،  �أم�ّس �حلاجة  �لذين هم يف 
وهي تعك�س قيم �لعطاء و�لت�شامن 

�لر��شخة يف دولة �لإمار�ت بف�شل 
�لر�شيدة  ق���ي���ادت���ه���ا  ت���وج���ي���ه���ات 
وحر�س كافة فئات جمتمعها على 

دعم �لعمل �لإن�شاين."
�ملبادرة  دع���م  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
بن  حممد  م��ب��ادر�ت  تنظمها  �لتي 
�جلهود  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�جلوع،  لتحدي  للت�شدي  �لدولية 
�لذي يهدد �أكرث من 800 مليون 
توفريها  يف  مب�شاهمتها  �إن�����ش��ان، 

�لأمان �لغذ�ئي ملن فقدوه.
ب��ت��و����ش��ل تدفق  و�أ�����ش����اد م��ع��ال��ي��ه 

�لتربعات و�مل�شاهمات من خمتلف 
و�ل�شر�ئح  و�لقطاعات  �ملوؤ�ش�شات 
�ملليار  "مبادرة  ل��دع��م  �ملجتمعية 

وجبة" لبلوغ هدفها �لنهائي.

ا�ستكمال العطاء 
من  �مل��ت��ربع��ني  م�شاهمات  وب��ف��ع��ل 
و�لفعاليات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأف�����ر�د 
�لأعمال،  وق��ط��اع��ات  �لقت�شادية 
وجبة" يف  "�ملليار  م��ب��ادرة  جنحت 
�إ�شافة �أكرث من 76 مليون وجبة 
وجبة  مليون   220 �إج��م��ايل  �إىل 
مليون   100" ح��م��ل��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
��شتكماًل  �مل��ب��ادرة  لت�شكل  وجبة"، 
لها، وي�شبح جمموع ما حتقق حتى 
ت�شّرع  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   296 �لآن 
وجبة،  �ملليار  ه��دف  �إىل  �لو�شول 
لالأقل  غ��ذ�ئ��ي  �أم���ان  �شبكة  لتوفر 
�لعامل.   ح���ول  دول���ة   50 يف  ح��ظ��اً 
وجت�شد �لتربعات و�مل�شاهمات قيم 
�مل�شاعدة  يد  وم��د  و�ل��ب��ذل  �لعطاء 
و�ل����ع����م����ل �خل��������ريي و�لإن���������ش����اين 
دولة  يف  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  ل��دى 

على  و�ل��ع��امل برتكيزها  �لإم����ار�ت 
مفهوم �لتمويل �ملجتمعي �مل�شتد�م 
ومقومات  �لغذ�ئي  �لدعم  لتوفري 
�لأم�����ن �ل���غ���ذ�ئ���ي ل��ل��ف��ئ��ات �لأك����رث 
�مل�شاركة  ب���اب  وف��ت��ح��ه��ا  �ح��ت��ي��اج��اً، 

للجميع.

قنوات التربع مي�سرة
و�لتربعات  �مل�شاهمات  وتتو��شل 
مل����ب����ادرة �مل���ل���ي���ار وج���ب���ة ع����رب عرب 
مي�شرة  م���ع���ت���م���دة  ق����ن����و�ت  �أرب��������ع 
ه����������ي �مل����������وق����������ع �لإل�����������ك�����������رتوين 
www.1billionmeals.
�مل�����������ش�����ريف  و�ل������ت������ح������وي������ل   ae
وجبة"  "�ملليار  م���ب���ادرة  حل�����ش��اب 
�ملعتمد:  �حل���������ش����اب  رق�������م  ع����ل����ى 
 AE300260001015333439802
�لوطني  دب����ي  �لإم��������ار�ت  ب��ن��ك  يف 
ب��ال��دره��م �لإم���ار�ت���ي. �أم���ا يف حال 
�ل���رغ���ب���ة ب���ال���ت���ربع ب���دره���م و�ح���د 
يومياً للمبادرة من خالل ��شرت�ك 
�شهري، ميكن �إر�شال ر�شالة ن�شية 
 "Meal" �أو  "وجبة"  ب��ك��ل��م��ة 

مل�شتخدمي   1020 �ل��رق��م  ع��ل��ى 
�شبكة "دو" �أو على �لرقم 1110 
"�ت�شالت"  ���ش��ب��ك��ة  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
�لتربع  ميكن  كما  �ل��دول��ة.  د�خ���ل 
�ت�شال  م����رك����ز  م����ع  ب���ال���ت���و�����ش���ل 
�لرقم  "مليار وجبة" على  مبادرة 

.8009999
ك���م���ا ت�������ش���ج���ل �مل������ب������ادرة ت���ربع���ات 
�ملوؤ�ش�شات  عطاء  �شباق  من  نوعية 
و�ملد�ر�س  و�ل�����ش��رك��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة عرب 
م���ن�������ش���ة �ل����ت����م����وي����ل �جل����م����اع����ي 

.YallaGive

مبادرة املليار وجبة
وجبة"،  "�ملليار  م���ب���ادرة  ومت��ث��ل 
�لأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 
مبادر�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ي��م  �مل��ن��ط��ق��ة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية 
�ل��ه��ادف��ة �إىل �إ����ش���ر�ك �جل��م��ي��ع يف 
�ل��ع��م��ل �خل����ريي و�لإن�������ش���اين من 

�لأف�����ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن خمتلف 
�لقطاعات يف دولة �لإمار�ت و�لعامل 
�لتمويل  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ب��رتك��ي��زه��ا 
�لدعم  لتوفري  �مل�شتد�م  �ملجتمعي 
�لغذ�ئي ومقومات �لأمن �لغذ�ئي 
للفئات �لأ�شد حاجة، وفتحها باب 
�مل�شاركة يف حر�ك جمتمعي �شامل 
هادف لن�شج �شبكة ملن ل يجدون ما 
ي�شدون به رمقهم. وتتعاون مبادرة 
دوليني  �شركاء  وجبة" مع  "�ملليار 
و�إقليميني وحمليني، مثل برنامج 
�لأغ���ذي���ة �ل��ع��امل��ي، و���ش��ب��ك��ة بنوك 
�لإمار�ت  وبنك  �لإقليمية،  �لطعام 
�ل�شامية  و�مل���ف���و����ش���ي���ة  ل���ل���ط���ع���ام، 
�لالجئني،  ل�شوؤون  �ملتحدة  لالأمم 
وج�����م�����ع�����ي�����ات �ل�����ع�����م�����ل �خل�������ريي 
�لدول  يف  و�لجتماعي  و�لإن�شاين 
�لتي ت�شملها �ملبادرة، ملا فيه تعميق 
وتو�شيع  للمبادرة  �لإيجابي  �لأث��ر 
بامل�شاعدة  ت�����ش��ل��ه��م  م����ن  د�ئ�������رة 

و�لعون و�لت�شامن �لإن�شاين.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  �أ�����ش����در 
جديدة  در������ش����ة  و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
�نفجار  �أو  "�لتهدئة  ع��ن��و�ن  حت��ت 
م�ش�تقبل  �ش�يناريوهات  �ل���ب���ارود: 
�لإقليم ف�ي ظل ت�شاعد �لتهديد�ت 
ت�شعى  در��شة  وهي  �لالمتماثلة"، 
للبيئة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��م��ات  لتحديد 
�لأم��ن��ي��ة، و�ل��ت��ح��ولت �لتي حلقت 
�لأمنية  �ل����ت����ه����دي����د�ت  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
و�ملحفز�ت  و�مل��ح��رك��ات  �ل��ق��ائ��م��ة، 
�لالمتماثلة  �لتهديد�ت  لت�شاعد 
يف  �لإقليم  وم�شتقبل  �لإق��ل��ي��م،  يف 

�شوء هذه �لتهديد�ت.
وب���ي���ن���ت �ل�����در�������ش�����ة، �ل����ت����ي ُت����َع����ّد 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  ع�����ش��رة  �خل��ام�����ش��ة 
�جت������اه������ات �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة وق����د 
�لعزباوي  ي�شري  �لدكتور  �أع��ده��ا 
�أن  ت��ري��ن��دز،  يف  �لرئي�شي  �لباحث 
منطقة  يف  �ل�شرت�تيجية  �لبيئة 
تطور�ت  ت�شهد  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
مبا�شر  ب�شكل  ���رت  �أثَّ در�م��ات��ي��ك��ي��ة، 
على �لأمن و�ل�شتقر�ر فيه، وعلى 
ط��ب��ي��ع��ة �ل��ت��ف��اع��الت �ل��ب��ي��ن��ي��ة بني 
�لوحدة  ب��ل وعلى د�خ��ل  وح��د�ت��ه، 
�لو�حدة �أحياناً، �إذ �نق�شم �خلرب�ء 
يف  �لهيكلية  بالتحولت  �ملهتمون 

ك��لٌّ منهما  ف��ري��ق��ني،  �إىل  �لإق��ل��ي��م 
�لأول  �لفريق  ف��ريى  ق��ر�ءت��ه؛  ل��ه 

�لإقليم  يف  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أن 
�أك��رث ه��دوء�ً من �لعقد  تبدو �لآن 

�لأخري، بينما يرى �لفريق �لثاين 
م�شطرباً،  لي������ز�ل  �لإق���ل���ي���م  �أن 

�لأمنية  �لبيئة  �لذي يجعل  �لأم��ر 
�لتهديد�ت  لكثري من  ُعر�شة  فيه 

�لالمتماثلة وعدم �ل�شتقر�ر.
خم�شة  �إىل  �ل���در�����ش���ة  وت��ن��ق�����ش��م 
�لأول  ي��ت��ن��اول  رئ��ي�����ش��ي��ة:  حم����اور 
منها »�لأطر �ملفاهيمية و�لنظرية 
وفيه  �لإقليم«،  يف  �لأمنية  للبيئة 
�لبيئة  مل��اه��ي��ة  خم��ت�����ش��ر  ت��ع��ري��ف 
وثالثية  �ل�شرت�تيجية،  �لأمنية 
و�ملخاطر،  و�لتهديد�ت  �لتحديات 
وم���ع���اي���ري ت��ق�����ش��ي��م �ل���ت���ه���دي���د�ت 
�ملحور  ي��ت��ن��اول  بينما  و�أن���و�ع���ه���ا. 
للبيئة  �ل��ع��ام��ة  »�ل�����ش��م��ات  �ل��ث��اين 
حيث  �لإق��ل��ي��م«،  يف  �ل�شرت�تيجية 

عد  �ل�شُّ خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ي��ر���ش��ده��ا 
)�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، و�لق����ت���������ش����ادي����ة، 
و�لثقافية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  و�لأم��ن��ي��ة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة(.  وي��ت��ن��اول �ملحور 
�ل��ث��ال��ث »حم��رك��ات �ل��ت��ه��دي��د�ت يف 
�لإقليم«، و�لتي يق�شد بها �لعو�مل 
تلك  حلدوث  و�ملحفز�ت  و�لدو�فع 
هذه  د�خ��ل  من  �شو�ء  �لتهديد�ت، 
�لبيئات  م��ن  �أو  �لإقليمية  �لبيئة 
�ملحور  ي���ر����ش���د  ف��ي��م��ا  �مل����غ����اي����رة، 
�لالمتماثلة  »�ل��ت��ه��دي��د�ت  �ل��ر�ب��ع 
�لإقليم«،  يف  �حل�����دوث  �مل��ح��ت��م��ل��ة 
قائماً  بع�شها  ي��ك��ون  رمب���ا  و�ل��ت��ي 
قد  تاأثريها  حجم  ولكن  بالفعل، 

يتعاظم خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة، �إذ� 
مل تعمل دول �لإقليم على معاجلة 
حم��ف��ز�ت��ه��ا وك���ب���ح ج��م��اح��ه��ا عرب 
�شيا�شات متو�شطة وطويلة �لأمد. 
�أم������ا �مل����ح����ور �خل���ام�������س و�لأخ������ري 
�ل��در����ش��ة فُيحدد ثالثة  ه��ذه  م��ن 
يف  �لإقليم  مل�شتقبل  �شيناريوهات 
�لالمتماثلة:  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ���ش��وء 
�لأول، �لأكرث ت�شاوؤماً، وهو �نفجار 
ب��ر�م��ي��ل �ل����ب����ارود و�ن������دلع حرب 
�إق��ل��ي��م��ي��ة؛ و�ل���ث���اين �لأق������رب �إىل 
�حلدوث، وهو �لت�شويات �ملحدودة؛ 
�لتهدئة  �إىل  �ل��ن��زوع  ه��و  و�ل��ث��ال��ث 

وفك �ل�شتباك.

حملة »املليار وجبة« يف اأول �ستة اأيام: 

76 مليون وجبة من 45 األف متربع و98 موؤ�ش�شة م�شاركة والتوزيع بداأ يف 6 دول
اإجمايل الوجبات ي�سل 296 مليون وجبة بعد اإ�سافة تربعات 2021 .. و�سوًل للمليار وجبة خالل ال�سنوات القليلة القادمة

درا�شة لـ »تريندز« ت�شت�شرف �شيناريوهات م�شتقبل ال�شرق الأو�شط يف �شوء التهديدات الالمتماثلة

الأردن، قريغيز�ستان، طاجيك�ستان، م�سر، الهند، لبنان  هي  دول   6 يف  مبكرًا  بداأت  التوزيع  • عمليات 
• تدفق تربعات الأفراد واملوؤ�س�سات ملبادرة املليار وجبة عرب موقعها الإلكرتوين وح�سابها امل�سريف والر�سائل الن�سية ومركز الت�سال التابع لها �سّرع حتقيق هذا الرقم القيا�سي
• حممد القرقاوي: »املليار وجبة« تعك�ض قيم العطاء والت�سامن الرا�سخة يف دولة الإمارات بف�سل توجيهات قيادتها الر�سيدة وحر�ض كافة فئات جمتمعها على دعم العمل الإن�ساين
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

5 ماليني دره��م م�شاهمًة يف  �لإ�شالمي تربعا بقيمة  �لإم��ار�ت  قدم م�شرف 
�لغذ�ئي  �لدعم  �ملنطقة، لتقدمي  �لأكرب من نوعها يف  "�ملليار وجبة"،  مبادرة 
�لأقل  �لفئات  من  �لغذ�ئي  �لأم��ن  �نعد�م  يعانون  ومن  و�لفقر�ء  للمحتاجني 

حظاً يف 50 دولة.
وحتقق م�شاهمة م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي توفري �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�شا�شية 
لالأفر�د و�لأ�شر �لأقل دخاًل يف �ملجتمعات �لتي ت�شملها مبادرة "�ملليار وجبة" 
�لتي تنظمها "مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم" بالتعاون مع منظمات دولية 
لالأمم �ملتحدة و�شبكات �إقليمية معنية بتوفري �لأمن �لغذ�ئي للفئات �له�شة، 
مع  وبالتن�شيق  �ملحلية،  �خلريية  و�جلمعيات  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �إ�شافة 

�جلهات �ملعنية يف �لدول �لتي تغطيها "�ملليار وجبة".
�لعمل �خلريي  رو�د  �إىل قائمة طويلة من  للمبادرة  �مل�شرف بتربعه  وين�شم 
جلهود  دعمهم  �أعلنو�  �لذين  و�لأف���ر�د  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  و�لإن�����ش��اين 
�شهر  غ��رة  م��ع  �ملتربعني  م�شاهمات  تلقي  بدئها  وجبة" منذ  "�ملليار  م��ب��ادرة 
رم�شان �ملبارك، يف حر�ك جمتمعي �شامل �شمل خمتلف �لفعاليات �لقت�شادية 
�أمان  ل�شبكة  وت��وف��ري�ً  و�جل��وع��ى،  �ملحتاجني  مع  ت�شامناً  �ملجتمعية  و�لفئات 

غذ�ئي لهم، وجت�شيد�ً لقيم �لعطاء و�لبذل �لر��شخة يف جمتمع �لإمار�ت.

وقال �شالح حممد �أمني، �لرئي�س �لتنفيذي يف م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي " 
ت�شعدنا �مل�شاهمة يف مبادرة مليار وجبة تز�مناً مع حلول �شهر رم�شان �ملبارك 
�لعامل  �جل���وع على م�شتوى  ح��م��الت مكافحة  �أك���رب  م��ن  و�ح���دة  وب��اع��ت��ب��اره��ا 
ونهدف من خالل م�شاركتنا يف هذه �ملبادرة �لنبيلة �قتد�ء بتوجيهات �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، يف �شبيل �لرتقاء بجودة حياة �لنا�س يف خمتلف 
جهود  يف  �مل�شاهمة  جتاه  �لر��شخ  �مل�شرف  �لتز�م  �إىل  و��شتناد�  �لعامل..  �أنحاء 
�لعمل �خلريي مبا  �لعاملية وت�شجيع  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت للت�شدي للتحديات 

يعك�س �لقيم �حلقيقية �لتي تظلل ثقافتنا �لوطنية �لأ�شيلة".
معتمدة  ق���ن���و�ت  �أرب�����ع  ع���رب  �ل���ت���ربع���ات  وجبة"  "�ملليار  م���ب���ادرة  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�لتحويل   www.1billionmeals.ae �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ه���ي 
�ملعتمد:  �حل�������ش���اب  رق����م  ع��ل��ى  وجبة"  "�ملليار  م����ب����ادرة  حل�����ش��اب  �مل�������ش���ريف 
بنك �لإمار�ت دبي �لوطني  يف   AE300260001015333439802
للمبادرة  �أما يف حال �لرغبة بالتربع بدرهم و�حد يومياً  بالدرهم �لإمار�تي. 
"وجبة" �أو  بكلمة  ن�شية  ر���ش��ال��ة  �إر���ش��ال  ���ش��ه��ري، ميكن  ����ش��رت�ك  م��ن خ��الل 
مل�شتخدمي �شبكة "دو" �أو على �لرقم 1110   1020 �لرقم  "Meal" على 
�ت�شال  مع مركز  بالتو��شل  �لتربع  كما ميكن  "�ت�شالت".  �شبكة  مل�شتخدمي 

مبادرة "مليار وجبة" على �لرقم 8009999.

م�شرف الإمارات الإ�شالمي يقدم 5 ماليني درهم ملبادرة املليار وجبة

•• عجمان -الفجر:

من  نخبة  ��شت�شافة  ع��ج��م��ان،  يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  م�شجد  ي��و����ش��ل 
�شهر  ط���و�ل  �مل�شلني  لإم��ام��ة  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ع��امل  ق���ر�ء  م�شاهري 
�لف�شيل،  وذلك �شمن جدول فعاليات رم�شان عجمان  رم�شان 
�ل� 16 و�لتي تقام حتت رعاية كرمية  دورته  و�إميان"  يف  "تقوى 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي، ع�شو �ملجل�س 
حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  وبتوجيهات  عجمان،  حاكم  �لأعلى 
مبنا�شبة  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  عجمان،  عهد  ويل  �لنعيمي 

قر�ء من  ع�شرة  �لعامر  �مل�شجد   ي�شت�شيف  �ملبارك، حيث  �ل�شهر 
�شالة  يف  �ملبارك،  رم�شان  �شهر  ليايل  لإحياء  �لإ�شالمي،  �لعامل 

�لرت�ويح و�لقيام. 
وقد بد�أ ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور علي �شالح �لبلو�شي �لأيام �لأربعة 
،�لقارئ  ت�شم  قائمة  يعقبه  �أن  على  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  م��ن  �لأوىل 
�شلطان  و�لقارئ  �ملزجاجي  عالء  و�لقارئ  �شبحي  �إ�شالم  �ل�شيخ 
�ل�شمو   �شاحب  �شيوف  ومن   ، �لغز�يل  حممد  و�لقارئ  �ملرزوقي 
و�ل��ق��ارئ علي �شالح عمر   ، م��ع��اذ  �ل��ق��ارئ ح��م��زة  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�لقارئ يو�شق �لبلو�شي و�لقارئ عبد �ل�شالم حممد، ويف �لع�شر 

�لأخرية من �ل�شهر �لكرمي �شياأم �مل�شلني يف �شالة �لقيام �لقارئ 
�ل�شيخ حميد �لهوتي.

و�أهتمت �للجنة �ملنظمة لفعاليات رم�شان عجمان تقوى و�إميان، 
بقائمة قر�ء �شالتي �لرت�ويح و�لقيام بامل�شجد �لعامر ، ملا حتظى 
به من �شعبية كبرية عند �مل�شلني، ونظر�ً ل�شوتهم �لعذب يف تالوة 
بالإ�شافة  �مل�شلني،  لقلوب  ي�شل  �لذي  و�خل�شوع  �لكرمي  �لقر�آن 
�إىل �إحياء ليايل رم�شان بال�شالة و�لعبادة، و�إحياء �ل�شنن �لنبوية 
�لعذبة  باأ�شو�تهم  �إميانية  �أج���و�ء  و�إ���ش��ف��اء  �لف�شيل،  �ل�شهر  يف 

�لرخيمة، �لتى ي�شع من خاللها نور ي�شر �لقلوب.

م�شجد ال�شيخ زايد يف عجمان ي�شت�شيف نخبة من قراء 
العامل الإ�شالمي لإحياء ليايل رم�شان 

الكرمي للقراآن  عجمان  جلائزة  النهائية  للت�شفيات  يتاأهلون  مت�شابقا   160
•• عجمان-وام:

تاأهل 160 مت�شابقا �إىل �لت�شفيات 
للقر�آن  ع��ج��م��ان  جل��ائ��زة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
لعام   15 �ل������  دورت����ه����ا  يف  �ل����ك����رمي 
ينظمها  �ل��ت��ي   2022  -  2021
�لنعيمي  ر�����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  م���رك���ز 
خل��دم��ة �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي ك���ل عام. 
وتخت�س �جلائزة بامل�شابقات �لعامة 
على م�شتوى �لدولة، ويتناف�س فيها 
جن�شية   40 م��ن  مت�شابقا   1730
 18 ت�شم  م�شابقات   4 يف  خمتلفة 

فرعا.
وبلغ عدد �ملر�كز �لقر�آنية �مل�شاركة يف 
م�شتوى  على  مركز�ً   101 �جلائزة 
�ل��دول��ة و���ش��ارك يف �جل��ائ��زة 660 
�أفرع  جميع  يف  وم��و�ط��ن��ة  م��و�ط��ن��اً 
�ملتاأهلني  ب��ل��غ ع���دد  ك��م��ا  �مل�����ش��اب��ق��ات، 
مت�شابقا   160 �لنهائية  للت�شفيات 
�ملر�كز  على  يتناف�شون  ومت�شابقة 

�خلم�شة �لأوىل لكل فرع.

�لنعيمي  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
���ش��م��و �ل�شيخ  وم��ت��اب��ع��ة ك��رمي��ة م��ن 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار 
�لتنفيذي.  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 

وقال ح�شني حممد �حلمادي �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لكرمي  �ل���ق���ر�آن  �ل��ن��ع��ي��م��ي خل��دم��ة 
تنفيذه  يتم  �لكبري  �لعمل  ه��ذ�  �إن 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 

و�أ�شاف �أن �جلائزة تو��شل دورها يف 
�إيجاد بيئة قر�آنية تناف�شية وحمفزة 
بالقر�آن وعلومه  للمهتمني  منا�شبة 
بحفظ  �له��ت��م��ام  ع��ل��ى  وللت�شجيع 

�لقر�آن �لكرمي.

•• ال�سارقة-الفجر:

�إقامة  يف  �ملتو��شلة  �لتميز  وم�شرية  �مل��ب��ذول��ة  للجهود  تقدير� 
�لرب�مج �ملجتمعية و�لتو��شل �مل�شتمر مع �لأ�شر ، متكن جمل�س 
و�لقرى  �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع  �لرحمانية  �شاحية 
2021م  ل��ع��ام  �ل�����ش��ع��ادة(  )�شاحية  ب���درع  �ل��ف��وز  م��ن  بال�شارقة 

�ملقدمة من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة. 
�شرطة  عام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �للو�ء  �شعادة  قام  حيث 
�أم�س  م�شاء  �لرحمانية  �شاحية  ملجل�س  ر�شمية  بزيارة  �ل�شارقة 

�لأول ليزف ب�شرى �لفوز لهم ب�شكل �شخ�شي .
وتعد مبادرة جمل�س �ل�شعادة �لتي �أطلقتها �إد�رة مر�كز �ل�شرطة 

�ل�شاملة يف �شرطة �ل�شارقة بالتعاون مع د�ئرة  �شوؤون �ل�شو�حي 
و�لقرى و�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية  �حدى �ملبادر�ت �مل�شرتكة و�لتي 
�إقامة  على  بالعمل  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �ملجال�س  حتفيز  �إىل  ت�شعى 

�لرب�مج �ملجتمعية لتحقيق �لأمن و�لأمان يف �لإمارة �لبا�شمة. 
وكان يف ��شتقبال قائد عام �شرطة �ل�شارقة �شعادة �أحمد عبد�هلل 
�ملطرو�شي رئي�س �ملجل�س وعدد من �أع�شاء �ملجل�س و�لذي �أبدى 
ترحيبه بزيارة �لقائد �لعام وما يحمله من تو��شل د�ئم وحر�س 
لتنمية دروه��ا يف  �ملوؤ�ش�شات  �لتعاون مع كافة  �أو��شر  على تعزيز 

خدمة �ملجتمع .
"�دعوين  بعنو�ن  �لرم�شانية  �لم�شية  يف  �لعام  �لقائد  و���ش��ارك 
��شتجب لكم" �شمن �لفعاليات و�ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي ينظمها 

جمل�س �شاحية �لرحمانية يف مقر �ملجل�س بال�شاحية. 
�شرطة  ع��ام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �ل��ل��و�ء  �شعادة   ق��ام  ثم 
�ملطرو�شي  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  ل�شعادة  �ل��ف��وز  درع  بت�شليم  �ل�شارقة 
لدور  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��رب��اً  �ل��رح��م��ان��ي��ة  �شاحية  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��ع��ام من  ي��ق��دم��ه ع��ل��ى م���د�ر  �ل��رح��م��ان��ي��ة وم���ا  جمل�س �شاحية 
بر�مج تعزز �لوعي �ملجتمعي، من خالل �لأن�شطة و�ملبادر�ت �لتي 
ينظمها بالتعاون مع �شرطة �ل�شارقة و�لتي ت�شهم يف تعزيز �لأمن 

و�لأمان لأفر�د �ملجتمع.
م�شري� �إىل �أن هذ� �لدور من قبل جمل�س �ل�شاحية يعد هاما يف 
تعزيز �لأهد�ف �لوطنية وتنمية �ل�شر�كات من �أجل خدمة �إمارة 

�ل�شارقة .

جمل�س �شاحية الرحمانية يفوز بدرع »�شاحية ال�شعادة« لعام 2021 من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�شتعجلة – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م 
يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء�ً يوم �لأربعاء �ملو�فق 13 �إبريل 2022 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع 

�للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

#    
1 2015  1276/2022   60398 1 21000        
2 2014 6 1462/2022   42950 16 15000  
3 2015  1274/2022   32865  10000      
4 2012  1441/2022   98137 15 7000    
5 2016  1439/2022   25439 2 15000    
6 2018  1269/2022   50536  A 46000        
7 2017  1443/2022   76036 5 27000   
8 2015  1277/2022   27475  15000    
9 2017  1544/2022   40546 6 42000      
10 2017  1275/2022   37036 G 45000          
11 2020  1540/2022   64481 5 55000      
12 2015  1273/2022   58921 Q 37000           
13 2014  1268/2022   83412 B 7000     
14 L 200 2015 1270/2022   32398 B 18000        
15 2018   1267/2022   10247 V 30000   
16 2015  1261/2022   73576 M 18000    
17 2016  1538/2022   29183 10 40000    
18 2017  1255/2022   69915 M 24000      
19 2018 3845 1606/2022   97854 2 250000        
20 2017  1254/2022   96118 U 16000   
21 2019  1557/2022   66151  A 110000     
22 2012  1553/2022   35708 3 9000    
23 Q60 2015 1272/2022   33429 C 30000    
24 A6 2015 1549/2022   92992 J 24000       
25 Q5 2015 1547/2022   10013 C 36000       
26 2018  1271/2022   15538 M 43000 . . .      
27 2011   1266/2022   22635 H 19000     
28 2013  1556/2022   66067  45000   
29 2012  1264/2022   62641 N 46000    
30 2014  1546/2022   66914 C 50000      
31 2012  1554/2022   27561 14 11000  
32 2017   1263/2022   92983 14 110000    
33 2012  1552/2022   54628 2 12000  
34 2017  1265/2022   14493 S 22000   
35 2018  1543/2022   97585 11 60000      
36 2018  1262/2022   84900 P 80000           
37 2017  1555/2022   34689 17 19000 .  
38 2013  1256/2022   49310 10 65000      
39 2015  1607/2022   16335 B 40000    
40 2013  1251/2022   66789   45000 . . .     
41 C 300 2019 1551/2022   94398 B 80000     
42 2018  1550/2022   41692 12 18000    
43 2018  1250/2022   80786 T 90000 . . .      
44 A6 2015 1548/2022   77551 A 25000       
45 2014  1247/2022   76964 16 63000   
46 2016  1545/2022   87643 16 27000    
47 2014  1258/2022   25849  A 22000       
48 2016  1252/2022   38153 B 22000       
49 2015  1236/2022   75745 C 16000      
50 2016   1260/2022   51731 3 30000         
51 2016  1542/2022   52958 2 18000   
52 S 63 AMG 2016 1609/2022   1515  V 180000     
53 2015  1608/2022   12393 1 11000     
54 2012  1610/2022   61964 16 9000   
55 2019    1705/2022   35254 14 25000   
56 A7 2013 1704/2022   92103 F 24000     
57 2016  1683/2022   60855 S 21000    
58 2017  1691/2022   73164 4 85000     
59 2020  1688/2022   43852 H 24000       
60 2015  1259/2022   57416 R 15000    
61 2014  1687/2022   48504 14 18000     
62 2016  1257/2022   88037 1 16000    
63 2015  1646/2022   62539 G 12000   
64 2013  1246/2022   16042 B 11000    
65 2016  1249/2022   19622 R 12000         
66 F 150 2016 1690/2022   92366 13 47000    
67 2017  1253/2022   25156 H 85000   
68 2019  1686/2022   50157 14 40000 .  
69 2015 4  1703/2022   56840 11 32000 .  
70 2015  1243/2022   80323 C 14000   
71 2012  1685/2022   87746 J 13000    
72 2017   1242/2022   93034 14 110000    
73 2021  1684/2022   86346 17 40000   
74 2020  1689/2022   52368 F 24000       
75 2017  1234/2022   64595 14 11000     
76 2014  1278/2022   14001 5 30000    
77 2020  1682/2022   45903 F 24000       
78 2016  1647/2022   15075 11 19000    
79 2016  1343/2022   23714 13 48000       
80 2016  1347/2022   52808 1 50000      
81 2017  1350/2022   76962 3 20000      
82 2018  1349/2022   54765 10 20000      
83 2017  1348/2022   45587 9 23000    
84 2016  1461/2022   52458 B 19000    
85 2016  1442/2022   41528 3 23000      
86 2015  2452/2020   37804 14 23000     
87 ES 300H 2019 7763/2021   25880 L 90000        

العدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 928/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230 

بقيمة  �لوطني  �لفجرية  بنك  ع��ن  و�ل�����ش��ادر   )000081( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)1100000( و�ملبلغ �لجمال بالر�شوم )1105535( 

طالب �لتنفيذ : �أبوبكر �أمني �ملر�شى - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع منطقة برج خليفة - مبنى 
�عمار ��شكوير 4 - �شقة 2 - مبنى �عمار 

�ملطلوب �إعالنهما : 1 - تر�شت وورثى للعقار�ت )�س ذ م م( - �شفته : منفذ �شده  
�شده    منفذ   : �شفته   - �لدين  عز  �لدين  عز  �لدين  2-جالل 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 1105535 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 0 يوما من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13516 بتاريخ 2022/4/11 70533

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 699/2022/305 ا�شتئناف جتاري   

�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�شتئناف �لتجارية �لثانية رقم  85   
مو�شوع �ل�شتئناف : لذلك ، يلتم�س �مل�شتاأنفني من �ملحكمة �ملوقرة :  من حيث �ل�شكل : قبول �ل�شتئناف �شكال للتقرير 
به يف �مليعاد. ويف �ملو�شوع :-   ��شليا - �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف فيما ق�شى به  و�لق�شاء جمدد� برف�س �لدعوى لعدم �لحقية 
و�لثبوت.  و�حتياطيا : �عادة �لق�شية �ىل �خلبري �ل�شابق ندبه �و ندب خبري �خر لالطالع على كافة �لور�ق و�مل�شتند�ت 
وك�شوف �حل�شابات �لبنكية و�شول لت�شفية �حل�شاب بني �لطرفني.  ويف جميع �لحو�ل �لز�م �مل�شتاأنف �شدهما بالر�شوم 
�تعاب �ملحاماة. م�شتاأنف : �شركة فو�ز �خلطيب �لتجارية )ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة( - و�آخ��رون -  و�مل�شاريف ومقابل 
 عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �شارع عود ميثا - مبنى �لن�شر بالز� مكاتب - �شقة 105 

�ملطلوب �إعالنه : 1 - جمال ح�شني يو�شف - �شفته : م�شتاأنف �شده. 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم  جتاري م�شارف كلي 81/2022  

وحددت لها جل�شه يوم �لإثنني �ملو�فق 2020/4/18 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ح��ف��ل �مل���ه���رج���ان �ل���رم�������ش���اين �ل���ذي 
ن����ادي  يف  �لأن�������ش���ط���ة  �إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه 
�لإم����ار�ت خ��الل �شهر رم�شان  ت��ر�ث 
بالعديد  �لأول  �أ���ش��ب��وع��ه  يف  �مل���ب���ارك، 
و�لريا�شية  �لرت�ثية  �لفعاليات  م��ن 
وطالبات  ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك  �ل���ت���ي 
و�لن�شائية  �ل�شبابية  و�ملر�كز  �لأق�شام 
�أبوظبي  للنادي. ونظم مركز  �لتابعة 
�ليومية  �لأن�شطة  من  ع��دد�ً  �ل�شبابي 
�لرم�شاين«  مليح  »م��ه��رج��ان  �شمن 
رم�����ش��ان يف   20 ح��ت��ى  ي�شتمر  �ل���ذي 
»ح�������ش���ن �ل�������ش���ب���اب« مب���ق���ر �مل����رك����ز يف 
�أبوظبي، مب�شاركة �لطالب �ملنت�شبني 
بالنادي،  �ملتخ�ش�شة  �لأن�شطة  لق�شم 
�للياقة  �أن�����ش��ط��ة  �ل��رب�م��ج  وت�شمنت 
�ل���ب���دن���ي���ة، وك������رة �ل����ق����دم، و�لأل����ع����اب 
ل��ل�����ش��غ��ار، ون�������ش���اط »ل�����ون ت���ر�ث���ك«، 
�إ�شافة �إىل �لإفطار �جلماعي يف ختام 
�لأ���ش��ب��وع. ك��م��ا ن��ظ��م �مل��رك��ز جل�شتني 
�شنع  ع����ن  �لأوىل  ك���ان���ت  ت���ر�ث���ي���ت���ني 

�ملجال�س و��شتقبال �ل�شيوف و�لعاد�ت 
عن  و�لثانية  رم�����ش��ان،  يف  و�لتقاليد 
و�أدو�ت���ه،  قدمياً  �للوؤلوؤ  على  �لغو�س 
وتعرفو� منها على �ملحامل و�أ�شمائها 
و�أجز�ئها  و��شتخد�ماتها  و�أن��و�ع��ه��ا 
ووظيفة كل �شخ�س على �شطح �ملحمل 
و�لنوخذة.  و�ل�����ش��ي��ب  �ل��غ��ي�����س  م��ث��ل 
ك��م��ا ت��ع��رف �ل��ط��الب خ���الل �جلل�شة 

�لإمار�ت  يف  قدمياً  �حلياة  على  �أي�شاً 
وم�����ش��اق��ه��ا، م��ق��ارن��ة ب��ال��ت��ط��ور �لذي 
�إل��ي��ه �ل��دول��ة �ل��ي��وم، و�أهمية  و���ش��ل��ت 

�حلفاظ على �ملو�رد و�لبيئة.
�لأ�شبوع  ف�شهد  �لعني،  مدينة  يف  �أم��ا 
بطولة  م��ن��اف�����ش��ات  �ن����ط����الق  �لأول 
�لتي  �ل��ر�ب��ع��ة،  �لرم�شانية  �ل��رم��اي��ة 
�شمن  �ل�شابي  �ل��ع��ني  م��رك��ز  ينظمها 

ف���ع���ال���ي���ات �مل����ه����رج����ان �ل���رم�������ش���اين، 
وي�����ش��ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
�ملتبارين،  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  و�جل��ول��ف 
وت�����ش��ت��م��ر م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة حتى 
باإ�شر�ف فريق من  28 رم�شان،  يوم 

�ملدربني �ملتخ�ش�شني.
كما �نطلقت على �أر�س ملعب �لظاهر 

كرة  دوري  مناف�شات  �لعني  مدينة  يف 
�لقدم �لرم�شاين �لذي ينظمه �ملركز 
للفوز  ت��ت��ن��اف�����س  ف����رق   8 مب�����ش��ارك��ة 
ي�شتمر  �ل��ذي  �ل���دوري  ويعد  باللقب، 
�لأن�شطة  م����ن  رم�������ش���ان   28 ح���ت���ى 
�شنوياً  �ملركز  ينظمها  �لتي  �لرئي�شية 
�لرم�شاين  �ملهرجان  فعاليات  �شمن 
لنادي تر�ث �لإمار�ت، بهدف �لت�شجيع 

على ممار�شة �لريا�شة، و�حلفاظ على 
�للياقة �لبدنية خالل �ل�شهر �لف�شيل، 

كما يعد ن�شاطاً ترفيهياً مهماً.
�لرم�شانية  �ملجال�س  برنامج  و�شمن 
�ل�����ذي ي��ن��ظ��م��ه م���رك���ز �ل���ع���ني بهدف 
ت����ع����ري����ف �ل�����ط�����الب ع����ل����ى �ل�����ع�����اد�ت 
�لأ�شيلة،  �لإم����ار�ت����ي����ة  و�ل���ت���ق���ال���ي���د 
و�لإ�شهام يف تو��شل �لأجيال �لذي هو 

جزء من ر�شالة �لنادي، ��شتهل �ملركز 
�لربنامج بزيارة جمل�س �ل�شيد �شامل 
علي بن غ�شنة �لعامري، حيث تعرف 
�لتي  �مل��ج��ال�����س  �آد�ب  ع��ل��ى  �ل���ط���الب 
ت�شمل كيفية ��شتقبال �ل�شيف وح�شن 
�لرتحيب به، وطريقة �إعد�د وتقدمي 
�ل��ق��ه��وة، �ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �أه����م تقاليد 

�ل�شيافة يف �ملجتمع �لإمار�تي.

�أن�شطة  تتو��شل  نف�شه،  �ل�شياق  ويف 
تر�ث  لنادي  �لتابعة  �لن�شائية  �ملر�كز 
�ملهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �لإم������ار�ت 
�ل�����رم�����������ش�����اين، ح����ي����ث ق��������دم م���رك���ز 
رم�شانية  ب��اق��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �أب���وظ���ب���ي 
حتفيظ  ن�شاط  على  ��شتملت  منوعة، 
و�شرح  وت�����الوت�����ه،  �ل����ك����رمي  �ل�����ق�����ر�آن 
�ملدربات  كما قدمت  �لقر�آنية،  �لآي��ات 
بهدف  �ل�������ش���ن���ع  ور��������س  �ل�����رت�ث�����ي�����ات 
�لقيم  ع���ل���ى  و�مل���ح���اف���ظ���ة  �ل���ت���ع���ري���ف 
و�ملبادئ و�لأخ��الق �لتي تاأ�ش�س عليها 
�لإم��ار�ت��ي. ومن جانبه نظم  �ملجتمع 
تر�ثية  �لن�شائي ور�شاً  �ل�شمحة  مركز 
�لف�شيل  �ل�شهر  مبنا�شبة  و�جتماعية 
�أهمها  للمركز،  �ملنت�شبات  للطالبات 
ور�س �خلياطة، و�لتلي، و�شنع �خلز�م، 
بالتعاون  �مل���رك���ز  ق����ام  ك��م��ا  و�مل����غ����زل. 
�شدقات  ب��ت��ح�����ش��ري  �ل���ط���ال���ب���ات  م���ع 
�مل�شاعد�ت  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  خ���ا����ش���ة 
�لفئات  ل��ب��ع�����س  �لإن�������ش���اين  و�ل����ع����ون 
ت��وزي��ع��ه��ا عليهم  �مل��ح��ت��اج��ني ومت  م��ن 

مبنا�شبة �شهر �لرحمة و�ملغفرة.

•• لندن-الفجر:

برنامج  �ل�������ش���ارق���ة  �إم�������ارة  �خ��ت��ت��م��ت 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ���ش��ي��ف ���ش��رف �ل������دورة �ل� 
�ل�����دويل  ل���ن���دن  "معر�س  م����ن   49
متو��شلة  �أي���ام  ث��الث��ة  بعد  للكتاب"، 
من �لجتماعات و�جلل�شات �حلو�رية 
�لباب  ف��ت��ح��ت خ��الل��ه��ا  و�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة، 
لتو�شيع  �لعامل  �لكتاب يف  �شّناع  �أم��ام 
�شوق  يف  ح�شورهم  وتعزيز  �أعمالهم 
وقدمت  و�ل��ع��رب��ي،  �لإم���ار�ت���ي  �لن�شر 
�أ�شو�ق �لن�شر �لعاملّية،  روؤيتها يف ربط 
بنية  ما متتلكه من  ��شتعر�شت  حيث 
من  ب��ه  تتمتع  وم���ا  م��ت��ط��ورة،  حتتية 
�لقارتني  يجمع  ��شرت�تيجي  م��وق��ع 

�لآ�شيوية و�لإفريقية.
وج�������ش���دت ف��ع��ال��ي��ات �لإم��������ارة خالل 
�أوملبيا  مركز  يف  �أقيم  �ل��ذي  �ملعر�س، 
�أل���ف نا�شر   20 �أك���رث م��ن  مب�����ش��ارك��ة 
و�أمناء  �أدب���ي���ني  ك��ت��ب ووك����الء  وب��ائ��ع 
�إع����الم من  و���ش��ائ��ل  مكتبات ومم��ث��ل��ي 
�أك��رث م��ن 100 دول���ة، روؤي���ة م�شروع 
�إىل بناء  �ل�شارقة �حل�شاري، �لر�مية 
ج�����ش��ور ت��و����ش��ل م��ث��م��رة م��ع خمتلف 
ث��ق��اف��ات �ل���ع���امل، ح��ي��ث ���ش��ه��دت عدد�ً 
و�جلل�شات  �ل�شعرية،  �لأم�شيات  م��ن 
�إمار�تيني  �أدب���اء  مب�شاركة  �حل��و�ري��ة 
عرو�س  �شل�شلة  جانب  �إىل  و�إجنليز، 

�لفن  نقلت ج��م��ال��ي��ات  ف��ن��ي��ة،  ت��ر�ث��ي��ة 
�ل�شعبي �لإمار�تي.

وجمعت فعاليات �لإم��ارة، �لتي جاءت 
للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  �إ���ش��ر�ف  حتت 
و�ملبادر�ت  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  ج��ه��ود 
�ل�شارقة،  يف  و�لإب���د�ع���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
كل  �لإم���ارة  جناح  �شمن  �شارك  حيث 
م���ن: �حت����اد ك��ت��اب و�أدب�����اء �لإم�����ار�ت، 
و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن����اء  وهيئة 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  وهيئة  �ل�شارقة،  يف 
�لنا�شرين  وج��م��ع��ي��ة  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون، 
ملدينة  �حل��رة  و�ملنطقة  �لإم��ار�ت��ي��ني، 
�ل�شارقة للن�شر، ود�رة �لدكتور �شلطان 
�لقا�شمي،  وم���ن�������ش���ور�ت  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 

ومعهد  �ل�شارقة،  يف  �لثقافة  ود�ئ���رة 
�لإمار�تي  و�ملجل�س  للرت�ث،  �ل�شارقة 
�ل�شارقة،  وج��ام��ع��ة  �ل��ي��اف��ع��ني،  لكتب 
�حلكمة،  وب��ي��ت  ك��ل��م��ات،  وجم��م��وع��ة 
 1001 وم��ب��ادرة  وثقافة بال ح��دود، 
�لقا�شمي،  فاهم  �ل�شيخ  وق��ال  عنو�ن. 
يف  �حلكومية  �ل��ع��الق��ات  د�ئ���ر  رئي�س 
�مل�شارك  �لإم��ارة  �ل�شارقة، رئي�س وفد 
يحتفي  �ل����ع����امل  "�إن  �مل���ع���ر����س:  يف 
�لتي  �حل�شارية  و�لتجارب  بالبلد�ن 
تعرف قدر نف�شها، وحجم م�شاهمتها 
يف م�شرية �حل�شارة �لإن�شانية، ونحن 
يف �ل�شارقة فخورون �أننا �أبناء م�شروع 
ث��ق��ايف و���ش��ع رك��ائ��زه ���ش��اح��ب �ل�شمو 

�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
من  ينطلق  م�شروع  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
قيم �لثقافة �لعربية �لأ�شيلة، ويقدم 
م�شتوى  على  متفردة  تنموية  جتربة 
�ملنطقة و�لعامل يف �ل�شتثمار بالوعي، 
�ل��ك��ت��اب يف �شناعة  ب����دور  و�ل��ن��ه��و���س 
�حتفاء  ميثله  وم��ا  �لإم���ارة،  م�شتقبل 
للكتاب(  �ل�������دويل  ل���ن���دن  )م���ع���ر����س 
بني  �لتو��شل  �أهمية  يوؤكد  بال�شارقة 
ق��اع��دة م��ن �لتقدير  �ل��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى 
لعامل  �ل��و���ش��ول  يف  �لكافية  و�مل��ع��رف��ة 
وت��ط��ور�ً وجمتمعات  ����ش��ت��ق��ر�ر�ً  �أك���رث 

�أكرث وعياً ورقياً وحت�شر�ً".

�لت�شال  ث�����ورة  ظ���ل  "يف  و�أ������ش�����اف: 
�ل���ث���ق���اف���ات على  �ل���ع���امل���ي���ة و�ن����ف����ت����اح 
�كت�شاف  �إىل  بحاجة  نعد  مل  بع�شها، 
�مل�شرتكات �لتي جتمع بني �حل�شار�ت 
بحاجة  ن���ح���ن  م�����ا  ب����ق����در  و�لأمم، 
وتفرد  خ�شو�شية  وتقدير  لالحتفاء 
�ل�شارقة  يف  ونحن  ثقافية،  هوية  كل 
�شيف  ح�شورنا  خ��الل  حري�شني  كنا 
����ش���رف �مل���ع���ر����س ع���ل���ى �ل��ت��ع��ب��ري عن 
و�لإمار�تية  �لعربية  �لثقافة  مميز�ت 
للتجربة  �إ����ش���اف���ة  م���ن  ق��دم��ت��ه  وم����ا 
�حل�����ش��اري��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة، ون��ت��ط��ل��ع �أن 
جديدة  م�شاحات  �حل�شور  هذ�  يفتح 
م��ن �ل��ت��و����ش��ل ب��ني �ل��ث��ق��اف��ة �لعربية 

ونظريتها �لأوروبية". 
وق��������ال �����ش����ع����ادة �أح�����م�����د ب�����ن رك���ا����س 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل����ع����ام����ري، 
�ل�����ش��ارق��ة يف  "كان ح�����ش��ور  ل��ل��ك��ت��اب: 
�حتفاًء  للكتاب  �لدويل  لندن  معر�س 
�مل��ت��ح��دة مب�شروع  �مل��م��ل��ك��ة  ل��ي�����س م��ن 
�ل�شارقة �لثقايف وح�شب، و�إمنا �حتفاًء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��روؤي��ة  ع��امل��ي��اً 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
�ل�شارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
وما قدمته من جتربة تنموية �شاملة 

قائمة على �ل�شتثمار بالكتاب".
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  "ح�شور  و�أ�����ش����اف: 
لفعاليات  �مل��ت��و����ش��ل  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

�ملعر�س وم�شاركته منذ �لعامل 2008 
قادت لهذ� �لتكرمي، �إذ ظلت �ل�شارقة 
�ملعر�س بجناح خا�س منذ  ت�شارك يف 
�أك����رث م���ن 15 ع���ام���اً وع��الق��ت��ه��ا مع 
عميقة  �لأوروب���ني  �لنا�شرين  جمتمع 
�شهدناه  مب��ا  حجمها  ومل�شنا  وك��ب��رية 
ممثلي  من  كبري  و�هتمام  تفاعل  من 
و�ملعرفية،  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  كربى 
و�ل���ن���ا����ش���ري���ن و�مل���ث���ق���ف���ني و�ل���ك���ت���اب 
ب��ربن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ش��ارق��ة، وذلك 
لي�س د�خ��ل �ملعر�س و�إمن��ا يف خمتلف 
��شت�شافت  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���ر�ك���ز 
بالأدباء  و�ح��ت��ف��ت  �ل�����ش��ارق��ة  فعاليات 

و�ملبدعني �لإمار�تيني".

�لن�شر  ���ش��ن��اع��ة  ق���ي���ادة  "�إن  وت���اب���ع: 
تكرمياً،  لي�شت  و�ل���ع���امل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ونتيجة  جهود  وث��م��ار  ��شتحقاق  �إن��ه��ا 
�أثبتته  م���ا  وه�����ذ�  ك���ب���رية،  م���ق���وم���ات 
�ل�������ش���ارق���ة، ف��اح��ت��ف��اء م��ع��ر���س لندن 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وق��ب��ل��ه ب��اأي��ام قليلة 
�لطفل،  ل���ك���ت���اب  ب���ول���ون���ي���ا  م���ع���ر����س 
ب���الإم���ارة، ه��و ر�شالة م��ن �ل��ع��امل �إىل 
م��ا ب��ات��ت متثله �ل�����ش��ارق��ة �ل��ي��وم على 
خارطة �شناعة �لكتاب و�إنتاج �ملعرفة، 
�أدركنا  �ل�����ش��ارق��ة  يف  نحن  �مل��ق��اب��ل  ويف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م��ب��ك��ر�ً، 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، �أه��م��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ة يف 
مركز  يف  و�حل�������ش���ار�ت  �لأمم  و���ش��ع 

م�شرية �لرقي و�لنه�شة �لإن�شانّية".
�ملعر�س  �ل�شارقة يف  م�شاركة  و�شهدت 
و�لكتاب  ل����الأدب����اء  مم���ي���ز�ً  ح�������ش���ور�ً 
�لإم��ار�ت��ي��ني و�ل��ع��رب، �ل��ذي��ن �حتفى 
�ملكتبة  ��شت�شافت  كما  بهم،  �ملعر�س 
�لربيطاين  و�مل����رك����ز  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
�لعربي �لأدباء �لإمار�تيني يف �أم�شيات 
ونقا�شية،  ح��و�ري��ة  وجل�شات  �شعرية 
للكتاب"  �ل�����ش��ارق��ة  "هيئة  وق���دم���ت 
�أعمال 59 كاتباً و�أديباً �إمار�تياً باللغة 
�أعمالهم  ترجمت  حيث  �لإجنليزية، 
يف م��ب��ادرة تعد �لأك���رب م��ن نوعها يف 
كتاب  "�حتاد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملنطقة، 

و�أدباء �لإمار�ت".

اختتمت م�ساركتها �سيف �سرف الدورة الـ 49 من املعر�ض

ال�شارقة تنقل ر�شالة �شلطان اإىل 20 األف نا�شر من 100 دولة يف »لندن الدويل للكتاب«
احل�سارية التي تعرف قدر نف�سها وحجم م�ساهمتها يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية  والتجارب  بالبلدان  يحتفي  العامل  القا�سمي:  • فاهم 

تكرميًا اإنه ا�ستحقاق وثمار جهود ونتيجة مقومات كبرية لي�ض  والعامل  املنطقة  يف  الن�سر  �سناعة  قيادة  العامري:  • اأحمد 

فعاليات تراثية وريا�شية يف مهرجان »تراث الإمارات« الرم�شاين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شباق  يف  �شخ�س   500 ���ش��ارك 
�حلملة  �����ش����م����ن  �ل�����رم�����������ش�����اين 
كليفالند  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ل��ت��وع��وي��ة 
كلينك �أبوظبي حول مر�س �ل�شلل 
�أقيم  "باركن�شون" �لذي  �لرعا�س 
�أم�س �لول يف "يا�س �إيكرز جولف 

�أند كاونرتي كلوب".
م����ن خمتلف  �مل�������ش���ارك���ون  ت�������وّزع 
فئات  ثالث  على  �لعمرية  �لفئات 
تر�وحت  �ل��ت��ي  ل��ل��م�����ش��اف��ات  وف��ق��اً 
و10  و5  كيلومرت   2.5 ب��ني  م��ا 
�لغولف  ملعب  ح��ول  كيلومرت�ت 
ح���ي���ث �ح���ت�������ش���د ع������دد ك���ب���ري من 
�مل�����ش��ج��ع��ني وذل����ك ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
�ليوم �لعاملي ملر�س �ل�شلل �لرعا�س 
"باركن�شون" �لذي ي�شادف يف11 

�أبريل من كل عام.
�لوعي  رف���ع  �إىل  �حل����دث  وه����دف 
حول �أهمية �حلفاظ على �لن�شاط 
ي��ع��دع��ام��اًل مهماً  �ل����ذي  �ل��ب��دين 
وعالجه  ل��ل��م��ر���س  �ل��ت�����ش��دي  يف 
ملاليني  بالن�شبة  وذل���ك  و�إد�رت������ه 
�لعامل  م�شتوى  على  �لأ���ش��خ��ا���س 

مر�س  م�����ع  ي���ت���ع���اي�������ش���ون  مم�����ن 
باركن�شون.

وقال �لدكتور �شيفام ميتال طبيب 
�لأع�شاب  م��ع��ه��د  يف  �لأع�������ش���اب 
باركن�شون  م���ر����س  و�أخ�������ش���ائ���ي 
و��شطر�بات �حلركة يف م�شت�شفى 
ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك �أب���وظ���ب���ي.. " 
م���ن خ����الل م��ث��ل ه����ذه �مل����ب����ادر�ت 
توجيه  �إىل  ن�����ش��ع��ى  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لباركن�شون  مر�شى  �إىل  ر�شالتنا 

�لن�شاط  على  �حل��ف��اظ  ب�����ش��رورة 
�لريا�شة  ومم����ار�����ش����ة  �مل�����ش��ت��م��ر 
لي�شو�  �أنهم  لهم  نوؤّكد  و�أن  باأمان 
�ملر�س  مع  معركتهم  يف  وحيدين 
ن��ر�ف��ق��ه��م خ���ط���وًة بخطوة  و�أن���ن���ا 
ونتو�جد د�ئماً لتوفري كافة �أنو�ع 

�لدعم لهم".
�شل�شلة  عقدت  �ل�شباق  ب��دء  وقبل 
ج��ل�����ش��ات ق���ّدم���ه���ا ك���ب���ار �خل����رب�ء 
�أبوظبي  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م���ن 

"للتوعية  ج��ل�����ش��ة  ذل����ك  و���ش��م��ل 
مبر�س باركن�شون" وتلتها جل�شة 
"كيفية  ح���ول  ب��امل��ع��ل��وم��ات  غ��ن��ي��ة 
خالل  �لباركن�شون  م��ر���س  �إد�رة 
�لن�شائح  رم�شان" وكذلك بع�س 
عن  بو�شوح  �لتحّدث  "�آلية  حول 

مر�س باركن�شون".
كليفالند  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وي���ن���ّظ���م 
�فرت��شياً  حتدياً  �أبوظبي  كلينك 
مل���ر����ش���ى ب���ارك���ن�������ش���ون ولأول����ئ����ك 

�لن�شمام  من  يتمكنو�  مل  �لذين 
لل�شباق وي�شتمّر حتى نهاية �أبريل 
�حلايل وهو متاح لكافة �لر�غبني 
ب���امل�������ش���ارك���ة م����ن د�خ�������ل �ل����دول����ة 

وخالجها.
تفا�شيل  �لط���الع على  ي��ود  ومل��ن 
�لتحدي �أو يرغب بامل�شاركة ميكن 
كليفالند  ���ش��ب��اق  ���ش��ف��ح��ة  زي�����ارة 
ك��ل��ي��ن��ك �أب����وظ����ب����ي �لف���رت�����ش���ي 
�ل�شلل  م��ر���ش��ى  م���ع  ل��ل��ت�����ش��ام��ن 

�لرعا�س "باركن�شون".
�جلدير بالذكر يف هذ� �ل�شدد �أن 
�ملر�شى كانو� يف �ل�شابق ي�شافرون 
�أنه  �إل  �خل���ارج  يف  �ل��ع��الج  لتلقي 
ويف عام 2019 مت تاأ�شي�س مركز 
باركن�شون  م��ر���س  ع���الج  �أب���ح���اث 
كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�شت�شفى  يف 
�أبوظبي وهو �ملركز �لأول من نوعه 
يف �لإم��ار�ت �لذي يوفر جمموعة 
�لطبية  �ل��ع��الج��ات  م��ن  متنوعة 

و�جلر�حية ملر�شى باركن�شون مبا 
للدماغ  �لعميق  �لتحفيز  ذل��ك  يف 
و�لعالجات بامل�شخات مثل �لعالج 
"م�شخة  �ملعوي  �لدوبامني  بجل 
DUOPA" و�لعالج مب�شخة 

�لأبومورفني.
متعدد  ف���ري���ق���ا  �مل����رك����ز  وي�������ش���م 
�أطباء  ذل��ك  يف  مب��ا  �لتخ�ش�شات 
�لنف�شيني  و�لأط����ب����اء  �لأع�������ش���اب 
�له�شمي  �جل���ه���از  و�أخ�������ش���ائ���ي���ي 

وجر�حة  �لبولية  �مل�شالك  و�أطباء 
�لتاأهيل  �إع���ادة  �لأع�����ش��اب وف��ري��ق 
�لعالج  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل��ع�����ش��ب��ي 
وعالج  �ملهني  و�ل��ع��الج  �لطبيعي 

�لنطق.
�إز�لة �أعباء �ل�شفر  و�أدى ذلك �إىل 
عالج  �أ���ش��ب��ح  �أن  بعد  �خل���ارج  �إىل 
و�إد�رة �ملر�س متاَحني ب�شهولة هنا 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ووفق �أعلى �ملعايري �لعاملبة.

•• العني - الفجر

 ��شت�شاف جمل�س �شعادة �شامل حممد بن لوتيه �لعامري يف منطقة رملة ز�خر 
مبدينة �لعني  حما�شرة بعنو�ن " �شباب �لإم��ار�ت ثروة وطنية"  وذلك �شمن 
�إطار  يف  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ل�شيوف  �لرم�شاين  �لربنامج  فعاليات 
�لأم�شيات �لرم�شانية �لتي تنظمها �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف 
بالتعاون مع مكتب �شوؤون �ملجال�س يف ديو�ن ويل �لعهد، وذلك بح�شور عدد  من 

�مل�شوؤولني و�ل�شباب و�أبناء �ملنطقة .  

فاأكد  لوتيه  بن  حممد  �شامل  �شعادة  �ملجل�س  �شاحب  حت��دث  �للقاء  بد�ية  ويف 
�أن  دولة �لإمار�ت تزخر وتفتخر ب�شبابها �لذين ي�شتلهمون مبادئ وقيم �لآباء 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  ر�شمه  �ل��ذي  �لكبري  �لوطني  و�لنهج  �ملوؤ�ش�شني 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  على توجيهات  ث��ر�ه، مثنياً  �هلل  نهيان، طيب  �آل  �شلطان 
خلدمة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  باملعرفة  �لوطن  �شباب  وتدعم  ُت�شلح 
تطور و�زدهار �لوطن.   ثم قدم �لدكتور حممد خري �شامل �لعي�شي من د�ر �إفتاء 
�ململكة �لردنية من �لعلماء �ل�شيوف يف �شهر رم�شان حما�شرة حول �لتثقيف 
و�لتوجيه �لديني و�أهمية عدم �لت�شدد لبناء ج�شور �لتو��شل �لإن�شاين و�لثقايف 

وفق توجيهات دولة �لإمار�ت لتعزيز ن�شر �لت�شامح. و�أعرب �ملحا�شر عن �شعادته 
�مل�شوؤولية �لوطنية يف  �للقاء مع �شباب �لإم��ار�ت ودوره��م �ملميز يف حتمل  بهذ� 
بال�شورة  م�شيد�ً  و�ق��ت��د�ر.  ك��ف��اءة  بكل  و�ملحافل  و�ملوؤ�ش�شات  �ملنا�شب  خمتلف 
�لغني  �شعبها  وثقافة  �لأ�شيلة  وقيمها  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �مل�شرفة  �حل�شارية 
�شعادة  �أك��د  �لآخ��ر. من جهته  �لأ�شيلة و�لنفتاح على  و�لقيم  �لأخ��الق  مبكارم 
حممد �شعيد �لنيادي مدير عام �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف �أن 
�لإمار�ت ��شتطاعت حتقيق �ل�شتثمار يف ركيزتني �أ�شا�شيتني، هما �لعلم، وتاأهيل 

�ل�شباب و�لكو�در �لوطنية �ملتميزة �لتي تقود وحتافظ على �ملنجز�ت �لوطنية.

كما حتّدث يف �ملجل�س  خالد �ل�شاعدي مدير �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
�أك���دو� على م�شرية  �لذين  من �حلا�شرين   وع���دد�ً  �لعني  و�لأوق���اف يف مدينة 
�لوطن يف حتقيق طموحات �ل�شباب وتطلعاتهم و��شتعد�دهم للم�شتقبل �شمن 

توجيهات �لقيادة باعتبارهم ثروة وطنية.
 وتخلل �ملجل�س �إلقاء ق�شيدة  لل�شاعر ر��شد بن عمري �ل�شام�شي و�إجر�ء م�شابقة  
ثقافية وجو�ئز حول بع�س �ملحطات �لوطنية و�لتاريخية يف دولة �لأمار�ت، ويف 
�خلتام مت تكرمي �ل�شيوف وتقدمي �لدروع �لتذكارية لهم من �شعادة �شامل بن 

لوتية �شاحب �ملجل�س. 

•• دبي الفجر:

�لعامة ل�شرطة دبي  �لقيادة  �ألقت 
مت�شول  ���ش��خ�����س  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 
ومبالغ  دره���م،  �أل��ف   40 بحوزته 
و�أجنبية  عربية  بعمالت  نقدية 
جمعها من �لت�شول، وذلك يف �إطار 
خاطئ  م��ف��ه��وم  " �ل��ت�����ش��ول  حملة 
�شرطة  �أطلقتها  �لتي  للرت�حم"، 
قبيل  �ل�شركاء  مع  بالتعاون  دب��ي 

�شهر رم�شان �ملبارك. 
�لعديدي،  �أح���م���د  �ل��ع��ق��ي��د  وق����ال 
يف  بالنيابة  �ملت�شللني  �إد�رة  مدير 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �إن  �جل���ن���ائ���ي���ة، 
�شهر  قبيل  �أط��ل��ق��ت  دب��ي  ل�شرطة 
رم�شان حملتها �لتوعوية �ل�شنوية 
" �ل��ت�����ش��ول مفهوم  ع���ن���و�ن  حت���ت 

�إىل  �ل��ه��ادف��ة  للرت�حم"،  خ��اط��ئ 
مبخاطر  �ملجتمعي  �لوعي  تعزيز 
ظ��اه��رة �ل��ت�����ش��ول و�حل���ف���اظ على 
�إ�شافة  و��شتقر�ره،  �ملجتمع  �أم��ن 
�لأماكن  يف  �ملت�شولني  �شبط  �إىل 
طو�ل  �حل��م��ل��ة  وت�شتمر  �ل��ع��ام��ة، 
بالتعاون  �ل��ك��رمي،  رم�����ش��ان  �شهر 

مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني.
و�أو�شح �لعقيد �لعديدي �أن �حلملة 
تعترب من �حلمالت �لناجحة �لتي 
�شاهمت يف خف�س �أعد�د �ملت�شولني 
�شنوياً، نظر�ً لالإجر�ء�ت �ل�شارمة 
و�حلازمة �ملتخذة حيال �ملت�شولني 
�مل�شبوطني، م�شري�ً �إىل �أن �لإد�رة 
�ل���ع���ام���ة ل���ل���ت���ح���ري���ات و�مل���ب���اح���ث 
�جلنائية تقوم �شنوياً بو�شع خطة 
�لت�شول،  ملكافحة  متكاملة  �أمنية 
عرب تكثيف �لدوريات يف �لأماكن 

�ملتوقع تو�جد �ملت�شولني فيها.
هناك  �أن  �ل��ع��دي��دي  �لعقيد  وب��ني 
وجمعيات  وهيئات  ر�شمية  جهات 
خريية ميكن لأي �شخ�س �للجوء 
�أو  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة  �إل��ي��ه��ا لطلب 
�شائم  "�إفطار  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
لفتاً  �لحتياجات،  من  "وغريها 

يعللون  �أ���ش��خ��ا���ش��اً  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
للمال،  حلاجتهم  ت�شولهم  �شبب 
وهذ� �لأم��ر غري قانوين ويعاقب 
عليه �لقانون �لحتادي وفق �ملادة 
�شاأن  يف   2018 ل�����ش��ن��ة   5 رق����م 
�إحالتهم  وت��ت��م  �لت�شول  مكافحة 

للق�شاء.
�ل����ش���ت���ج���اب���ة  ع�������دم  �إىل  ودع���������ا 
�لتعامل  �أو  �ملت�شولني،  ل�شتجد�ء 
و�لعطف  �ل�شفقة  مب�شاعر  معهم 
�أجهزة  وم�شاعدة  مظهرهم،  على 
�أي  �لفوري عن  بالإبالغ  �ل�شرطة 
مكان  �أي  يف  ر���ش��ده  يتم  مت�شول 
 )901( �لت�������ش���ال  م���رك���ز  ع��ل��ى 
على  �ل�������ش���رط���ة  ع����ني  خ���دم���ة  �أو 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���ي ل�����ش��رط��ة دبي، 
ومن�شة )E-Crime( لالإبالغ 

عن �جلر�ئم �لإلكرتونية.

�سمن حملة » الت�سول مفهوم خاطئ للرتاحم«

�شرطة دبي تلقي القب�س على مت�شول 
بحوزته 40 األف درهم

»باركن�شون« مبر�س  للتوعية  الرم�شاين  »كليفالند«  م�شت�شفى  �شباق  يف  ي�شاركون  �شخ�س   500

�سمن فعاليات الربنامج الرم�ساين ل�سيوف رئي�ض الدولة

»�شباب الإمارات ثروة وطنية« عنوان اللقاء الرم�شاين  يف جمل�س �شامل بن لوتيه مبدينة العني



االثنني   11  إبريل    2022  م   -    العـدد   13516  
 Monday     11   April   2022   -  Issue No   13516 عربي ودويل

09

�أعلنت هيئة �إد�رة �ملخاطر �لوطنية يف �لإكو�دور �أن هطول �لأمطار 
 57 �أنحاء �لإك��و�دور خلف  �لغزيرة على مدى ن�شف عام يف جميع 
قتيال و110 جرحى. وقالت �لهيئة �إنه �إ�شافة �إىل ذلك عانى نحو 
�لتي  �لأمطار  هطول  جر�ء  و�أ�شر�ر  خ�شائر  من  �شخ�س  �ألف   31
�ملنازل  �آلف  وتدمري  �أر�شية  و�نهيار�ت  في�شانات  بحدوث  ت�شببت 

وهكتار�ت من �لأر��شي �لزر�عية.
�ملتوقع  ومن  ني�شان/�أبريل  �ل�شابع يف  �شهره  �لأمطار  ودخل مو�شم 

�أن ي�شتد �أكرث.
ويف مقاطعة بيت�شينت�شا وحدها يف منطقة �لأنديز ت�شببت �لأمطار 
عن  �شادر  لتقرير  وفقا  �آخ��ري��ن،   87 و�إ�شابة  �شخ�شا   30 مبقتل 

هيئة �إد�رة �ملخاطر.
و�أ�شارت �لهيئة �ىل �أن مقاطعات �لإك��و�دور �ل24 تعر�شت جميعها 
�ألف  بعد  على  يقع  �ل���ذي  غ��الب��اغ��و���س  �أرخ��ب��ي��ل  با�شتثناء  لأ���ش��ر�ر 

كيلومرت قبالة �ل�شاحل.
ب�شكل  �لأم���د  وطويلة  �ل��غ��زي��رة  �لأم��ط��ار  �أن  تقريرها  يف  و�أ���ش��اف��ت 
�لأر��شي  من  هكتار�   5،455 من  باأكرث  �أ�شر�ر�  �أحلقت  ��شتثنائي 

�لزر�عية، ف�شال عن 7،176 مبنى.

�شيا�شية  منظمات  م��ن  ب��دع��وة  ليما  يف  �ل��ب��ريوف��ي��ني  م��ئ��ات  تظاهر 
بيدرو  �لر�ديكايل  �لي�شاري  �لرئي�س  با�شتقالة  للمطالبة  ومدنية 

كا�شتيو.
ولوح �ملتظاهرون باأعالم حمر�ء وبي�شاء ورفعو� لفتات كتب عليها 

�رحل". ��شتقالة" و"كا�شتيلو  فا�شد..  "كا�شتيو 
�أو�ين - وهو �شكل تقليدي  وهتف �ملتظاهرون �لذين حمل بع�شهم 
من �لحتجاج يف �أمريكا �لالتينية - "كا�شتيلو قدم ��شتقالتك �لآن". 
وقالت �ور�شول بورتوكاريرو �ملوظفة يف �شركة تاأمني لوكالة فر�ن�س 
وهو  م�شت�شر  �لف�شاد  �لبالد لن  �لرئي�س مغادرة  على  "يجب  بر�س 

غري موؤهل و�شيقودنا �ىل �خلر�ب".
ون�شر نحو ثالثة �آلف من عنا�شر �شرطة مكافحة �ل�شغب يف جميع 

�أنحاء ليما.
وقالت تول كا�شادو )58 عاما( "نريد �أن ي�شتقيل ل�شالح �أ�شخا�س 

يحبون بلدهم وحتى نتمكن من دفع �لبريو قدما".
وجرت تظاهرة �أخرى يف مدينة تروخيو ب�شمال �لبالد.

وكان حظر جتول فر�س م�شاء �لر�بع من ني�شان/�بريل يف �لعا�شمة 
بعد  �شخ�س  م��الي��ني  ع�����ش��رة  يعي�س  ح��ي��ث  �مل���ج���اور  ك����الو  وم��ي��ن��اء 
تظاهر�ت عنيفة ل�شركات �لنقل �حتجاجا على �رتفاع �أ�شعار �لوقود. 

�إىل  زي��ارة  �لأملانية كري�شتني لمربخت خالل  �لدفاع  وزي��رة  طلبت 
مايل �إجر�ء حتقيق يف "فظائع" �رتكبت يف نهاية �آذ�ر/مار�س يف مور� 
برلني  �ل��ت��ز�م  ��شتمر�ر  �إمكانية  يف  �شكوكها  جم��دد�  �ل��ب��الد،  بو�شط 

�لع�شكري يف هذ� �لبلد.
"بتحييد"  قامت  �أن��ه  باماكو  يف  �حلاكم  �لع�شكري  �ملجل�س  وي��وؤك��د 
203 �إرهابيني يف نهاية �آذ�ر/مار�س يف مور� حيث حتدثت �شهاد�ت 
ر�يت�س  هيومن  �حلكومية  غري  و�ملنظمة  �لإع���الم  و�شائل  جمعتها 

ووت�س عن �إعد�م جماعي ملدنيني من قبل �جلي�س �ملايل.
"كامل و�شفاف" يف هذه  باإجر�ء حتقيق  �ل�شبت  وطالبت لمربخت 
�إن  �أمل��ان يف غ��او )�شمال م��ايل(  �لوقائع. وقالت بعد لقاء مع جنود 
�ل�شوؤ�ل �ملطروحة هو معرفة "ما �إذ� كان هذ� هو �لنظام �لذي نريد 

دعمه"، ح�شب ت�شريحات نقلتها وز�رة �لدفاع �لأملانية.
يتم  �أن��ه  نرى  "نحن  �لدميوقر�طية  �ل�شرت�كية  �لوزيرة  و�أ�شافت 
�أمل��ان متحم�شني  ر�ئ��ع من قبل جنود  ب�شكل  �ملاليني  تدريب �جلنود 
وموؤهلني، قبل �أن ينطلقو� مبهام بهذه �لقدر�ت، مع �لقو�ت �لرو�شية 

�إن مل يكن مع مرتزقة مثال".
�إذ� كان هذ� ميكن �أن  وتابعت لمربخت "لذلك يطرح �ل�شوؤ�ل عما 
يتو�فق مع قيمنا، خ�شو�شا �إذ� كان علينا بعد ذلك �أن ن�شهد فظائع 

كما حد يف مور�".

عوا�سم

كيتو

ليما

برلني

•• وا�سنطن-اأ ف ب

م�شاعدة  تقدمي  بني  �ل��ت��و�زن  على  �لقائم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  موقف  �أ�شبح 
ع�شكرية كربى �ىل �أوكر�نيا مع جتنب تو�شع رقعة �لنز�ع �ىل دول �أخرى يف 
�لوقت نف�شه، �أكرث �شعوبة لاللتز�م به يف وقت تتز�يد �ل�شور عن �نتهاكات 

من�شوبة �ىل �جلي�س �لرو�شي.
منذ بدء �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا، قامت �لوليات �ملتحدة باإغر�ق �أوكر�نيا 
�ملحمولة على  للدبابات  �مل�شادة  بالأ�شلحة �خلفيفة مثل �شو�ريخ جافلني 
�أ�شلحة ثقيلة خ�شو�شا طائر�ت  �لكتف لكنها رف�شت على �لدو�م ت�شليمها 
مقاتلة م�شرية �ىل �ن هذ� "ميكن يان يعترب مز�يدة" ويزيد من خماطر 

ن�شوب نز�ع نووي مع رو�شيا.
وهم يتحدثون بانتظام عن تكنولوجيا �أمريكية غري ماألوفة لالأوكر�نيني 

ذلك  من  بدل  ويدعون  يزودونها  �لتي  لالأ�شلحة  �ملحدود  �لنطاق  لتربير 
�أ�شلحة رو�شية �ل�شنع  دول �لكتلة �ل�شوفياتية �ل�شابقة �لتي ل تز�ل متلك 
وجر�ئم  �لرو�شي  للجي�س  �لع�شكرية  �لنك�شات  بعد  لكن  بذلك.  �لقيام  �ىل 
�حلرب �لتي ن�شبت �ليه، جتد وز�رة �لدفاع �لأمريكية )�لبنتاغون( نف�شها 
حتت �شغط من �أع�شاء �لكونغر�س من �جلمهوريني و�لدميوقر�طيني على 
حد �شو�ء للقيام باملزيد من �أجل م�شاعدة كييف على هزمية رو�شيا. وقال 
جل�شة  خالل  �خلمي�س  بلومنتال  ريت�شارد  �لنافذ  �لدميوقر�طي  �ل�شناتور 
��شتماع يف �لكونغر�س لكبار �مل�شوؤولني �لع�شكريني �لأمريكيني "يبدو يل �أن 
��شرت�تيجيتنا غالبا ما تبدو وكاأنها �نف�شام يف �ل�شخ�شية: نريد �أن ينت�شر 
�لأوكر�نيون على رو�شيا لكننا نخ�شى �أن توؤدي خ�شارة بوتني �إىل ت�شعيد". 
من جهته قال �ل�شناتور �جلمهوري كيفني كر�مير "هل نت�شاءل عما �إذ� كان 
و�لأطفال  �لن�شاء  تكون مذ�بحه �شد  �أن  ما  يوما  بوتني يخ�شى  فالدميري 

بت�شهيل  يقم  مل  �لبنتاغون  لن  خا�س  ب�شكل  �أ�شفه  عن  معربا  ت�شعيد�" 
ت�شليم مقاتالت ميغ29- �ىل كييف.

با�شتثناء �إغالق �ملجال �جلوي �لذي يوؤمنه حلف �شمال �لأطل�شي مع خطر 
�لبنتاغون  خيار�ت  تبدو  �لرو�شي،  �لطري�ن  مع  مبا�شرة  مو�جهة  ح�شول 
مع  تتو�فق  ل  �ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �لثقيلة  فالأ�شلحة  �ل��و�ق��ع.  يف  حم���دودة 
�لأوكر�نيني  �جل��ن��ود  وت��دري��ب  �لأوك����ر�ين  �جلي�س  ميلكها  �ل��ت��ي  �لأ�شلحة 
يف  �أ�شابيع  لعدة  �ملعركة  �شاحة  من  �إخر�جهم  �شيتطلب  ��شتخد�مها  على 
وقت يح�شر فيه لهجوم رو�شي كبري على مناطق دونبا�س �لتي ل ت�شيطر 
عليها مو�شكو. تقول م�شادر �لبنتاغون �إن دبابات �أبر�مز، على �شبيل �ملثال، 
دعما  يتطلب  للغاية  �لوقود  كثيف  توربيني  بو��شطة حمرك  ت�شغيلها  يتم 

لوج�شتيا هائال ويتطلب ��شتخد�م ت�شويب �لهدف بالليزر تدريبا مكثفا.
�ليها بلومنتال كاإ�شافة  ��شار  "�يه10- و�رثوغ" �لتي  �ملقاتلة  �أما �لطائرة 

حمتملة للم�شاعدة �لع�شكرية لأوكر�نيا، فمعروفة مبرونتها وقدرتها على 
�لعودة �إىل قاعدتها مع �أ�شر�ر ج�شيمة. لكن يجب تدريب �لطيارين لعدة 
�إم��د�د لوج�شتية كاملة ل�شمان  �إن�شاء �شل�شلة  �أ�شابيع وقبل كل �شيء يجب 
�شيانتها. رد� على �نتقاد�ت �أع�شاء �لكونغر�س، ن�شر �لبيت �لأبي�س لئحة 
�شاملة باملعد�ت �لتي مت توفريها لأوكر�نيا حتى �لآن: 1400 نظام �شتينغر 
�مل�شاد للطائر�ت وخم�شة �آلف �شاروخ جافلني �مل�شاد للدبابات و�شبعة �آلف 
�شالح �آخر م�شاد للدبابات ومئات من �لطائر�ت بدون طيار "�شويت�شباليد" 
و�شبعة �آلف بندقية هجومية و50 مليون ر�شا�شة وذخرية خمتلفة و45 
�لر�شا�س و�شو�ريخ موجهة  �لو�قية من  �ل�شرت�ت و�خل��وذ  �ألف دفعة من 
بالليزر وطائر�ت بدون طيار من طر�ز "بوما" ور�د�ر�ت م�شادة للمدفعية 
وم�شادة للطائر�ت بدون طيار ومركبات مدرعة خفيفة و�أنظمة �ت�شالت 

�آمنة وحماية من �للغام.

موقف وا�شنطن يف النزاع الأوكراين يزداد تعقيدا 

هيومن رايت�ض ووت�ض: الكيل مبكيالني ت�سكل ازدراء بالقيم الأوروبية 

الأوكرانيون والآخرون.. اللغة املزدوجة ل�شيا�شة الهجرة اليونانية 

العثور على ع�سرات اجلثث يف مقربة قرب كييف

جون�شون يتعهد بتقدمي مركبات ع�شكرية و�شواريخ م�شادة لل�شفن لأوكرانيا

•• اأثينا-اأ ف ب

�لذين  �لأوك���ر�ن���ي���ني  �ل��الج��ئ��ني  �آلف  و���ش��ول  يظهر 
"�لف�شل  �ل���ي���ون���ان  يف  مفتوحة"  "باأذرع  ����ش��ت��ق��ب��ل��و� 
�لو��شح" بينهم وبني طالبي �للجوء �لآخرين �لفارين 
�ملزدوجة ل�شيا�شة  �للغة  من �حلروب و�لبوؤ�س ويك�شف 

�لهجرة �ليونانية كما تقول منظمات غري حكومية.
ظهرت  لأوكر�نيا،  �لرو�شي  �لجتياح  على  يومني  بعد 
تلك �للهجة حني و�شف وزير �لهجرة �ليوناين نوتي�س 
ميتار�كي�س �لأوكر�نيني بانهم "لجئون حقيقيون" ما 
�أثار غ�شب منظمات غري حكومية مد�فعة عن حقوق 

�لإن�شان.
بعد 15 يوما، �أعلن �لوزير �ملحافظ نف�شه �أن "�ليونان 
تفتح ذر�عيها ل�شتقبال �لأوكر�نيني �لنازحني" وتقدم 
"مبادر�ت" تعر�س عليهم بينها موقع �نرتنت  �شل�شلة 

عمل". �إيجاد  على  "مل�شاعدتهم 
�لهجرة  �شيا�شة  م��ع  كبري  ب�شكل  تتناق�س  لغة  وه��ي 
�ملحافظة  �ليونانية  �حلكومة  تعتمدها  �لتي  �ل��ر�دع��ة 
�أي�شا  لكن  تدفق" �ملهاجرين  "خف�س  على  �حلري�شة 
جلوء  ط��ال��ب  و600  �ل��ف��ا   32 ��شتقبال  ظ���روف  م��ع 

غالبيتهم من �لأفغان يقيمون يف �ملخيمات �ليونانية.
خميم  يف  �لتعليم  م�شوؤولة  بابادميرتيو  بيبي  وقالت 
عائالت  خ�شو�شا  ت��ق��ي��م  ح��ي��ث  �أث��ي��ن��ا  ق���رب  ري��ت�����ش��ون��ا 
�أفغانية "هناك ف�شل و��شح بني �لالجئني �لأوكر�نيني 
منذ  هنا  �ملوجودين  �أخ��رى  دول  من  �للجوء  وطالبي 
ي��ز�ل��ون ي�شلون م��ن تركيا  �ل��ذي��ن ل  �و  ���ش��ن��و�ت  ع��دة 

�ملجاورة".
�لأطفال  "ع�شر�ت  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ت�شيف 
�ىل  �ملدر�شة منذ و�شولهم  �ىل  يذهبو�  �ملخيم مل  من 

�ليونان قبل ثالث �شنو�ت ون�شف �ل�شنة".
يف �مل��ق��اب��ل ت��ق��ول �لأوك��ر�ن��ي��ة �إي��ري��ن��ي )39 ع��ام��ا( يف 
بح�شن  "معجبة  �ن��ه��ا  �ل��ب��الد  ب�شمال  �شريي�س  خميم 

�شيافة �ليونانيني".
و�لتي  م��ن فينيت�شيا  �مل��ت��ح��درة  �ل��الج��ئ��ة  ه��ذه  وق��ال��ت 
�أ�شبوعني مع طفليها يف هذ� �ملخيم لوكالة  تقيم منذ 
فر�ن�س بر�س "لقد بد�أنا جمدد� يف عي�س حياة طبيعية. 

�لأطفال يرتادون �ملدر�شة ولديهم �أ�شدقاء".
�لأمور  ف��ان  �ملخيم،  ه��ذ�  يف  �أف��غ��اين  ملئة  بالن�شبة  لكن 

خمتلفة جد�.
�لأوكر�نيون  ب���د�أ  "حني  ع��ام��ا(   16( ���ش��ه��ر�ن  ي��ق��ول 
بالقدوم، طلب منا مغادرة �ملنزل �لذي كنا نعي�س فيه 
حاوية  �إىل  �مل��خ��ي��م،  م��ن  �أخ����رى  منطقة  �إىل  ون��ق��ل��ون��ا 
قذرة جد�. ملاذ�؟". هذ� �ل�شاب �لذي و�شل قبل عام �إىل 
�شريي�س بعدما �أم�شى عامني يف خميم موريا �ملكتظ يف 

جزيرة لي�شبو�س و�لذي دمرته �لنري�ن عام 2020.
مبكيالني  "�لكيل  �أ�شا�س  على  �لقائمة  �ل�شيا�شة  ه��ذه 

للم�شاو�ة  �مل�شرتكة  �لأوروب���ي���ة  بالقيم  �زدر�ء  ت�شكل 
بيل  يقول  كما  �لإن�شانية"  و�لكر�مة  �لقانون  و�شيادة 
ف��ري��ل��ي��ك م��دي��ر ب��رن��ام��ج ح����ول ح��ق��وق �ل��الج��ئ��ني يف 

منظمة "هيومن ر�يت�س ووت�س".
�أوك������ر�ين �ىل  �أل����ف   17 �أك����رث م���ن  ح��ت��ى �لآن و���ش��ل 
�ليونان. تقول دي�شبينا باها مديرة �ملخيم �إنه مت حجز 
�إلف�شينا  �أحدهما يف �شريي�س و�لآخ��ر يف  لهم خميمني 

قرب �ثينا "يجري جتديده لتلبية �حتياجاتهم".
�لذين  �لقا�شرين  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  و�أو�شحت 
�أخرى  �أ���ش��ول  وي��ت��ح��درون م��ن  �أه��ال��ي��ه��م،  ل ير�فقهم 
�شنو�ت،  منذ  �أور�ق��ه��م  هناك  ينتظرون  كانو�  و�ل��ذي��ن 

نقلو� �ىل "مو�قع �أخرى قبل و�شول �لأوكر�نيني".
�لآونة  يف  و�شلت  �لتي  بوهوليوب�شكا  فريونيكا  تقيم 
�أوكر�نيا، يف هذ�  غ��رب  �أودي�شا يف جنوب  �لأخ��رية من 

�ملخيم مع �بنتها وحفيديها.
في�شبوك  على  "ر�أت  �أنها  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وروت 
�شهل" قبل  �لو�شول  و�ن  ت�شتقبل لجئني  �ليونان  �ن 
"�آمنا مثل �ليونان  �ن تقرر �لرحيل حيث وجدت بلد� 

للتح�شري لو�شول" عائلتها قريبا.
بالن�شبة ل�شتيال نانو �ملتحدثة با�شم �ملفو�شية �ل�شامية 
"يجب  �أثينا فانه  لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني يف 
�أن يكون �لت�شامن �لذي �أظهره �لحتاد �لأوروب��ي مع 
�أزمات  به يف كل  �لأوكر�نيني مثال يحتذى  �لالجئني 
�ن  ع��ل��ى  �ل��دل��ي��ل  ه��و  ذل���ك  �ن  و�أ���ش��اف��ت  �لالجئني". 
�لحتاد �لوروبي ميكن �أن "يكون لديه مقاربة منظمة 

ب�شاأن �للجوء".
�أوروبا  يف  لالجئني  �لرئي�شية  �لبو�بة  �ليونان،  �شهدت 
، تر�جعا يف عدد   2015 �أزم��ة �لهجرة يف ع��ام  خ��الل 
�ل��و�ف��دي��ن م��ن��ذ ت�����ش��دد �حل��ك��وم��ة �مل��ح��اف��ظ��ة برئا�شة 
كريياكو�س ميت�شوتاكي�س �لذي و�شل �ىل �ل�شلطة منذ 

ثالث �شنو�ت.
يف  �ملهاجرين  ع��دد  �نخف�س  �لثاين/يناير،  ك��ان��ون  يف 
تاأثري  حت��ت  ع��ام،  م��د�ر  على   49% بن�شبة  �ملخيمات 
�شيا�شة �لهجرة هذه �لتي حدت من �مل�شاعد�ت لالجئني 
وخا�شعة  مغلقة  "هيكليات  �إىل  �مل��خ��ي��م��ات  وح��ول��ت 
�لتي  �ملنظمات غري �حلكومية  للرقابة"وخف�شت عدد 

ت�شاعدهم.
"فيما  ووت�����س  ر�يت�س  هيومن  م��ن  فريليك  بيل  وق��ال 
ب���الأوك���ر�ن���ي���ني ب�����ش��ف��ت��ه��م +لجئني  ت��رح��ب �ل���ي���ون���ان 
بحق  قا�شية  �إرج����اع  بعمليات  ت��ق��وم  ف��اإن��ه��ا  حقيقيني+ 
�أفغان وغريهم من �لفارين من �حلروب و�أعمال عنف 

مماثلة".
�أثينا �لتي فتحت حتقيقا بطلب من �لحتاد �لأوروبي 
عن  �مل��ع��ل��وم��ات  تنفي  ل��الج��ئ��ني،  �ل�شامية  و�ملفو�شية 
منظمات  ع��دة  وثقتها  ملهاجرين  قانونية  غ��ري  �إع���ادة 

غري حكومية وو�شائل �إعالم.

 •• كييف-رويرتز

�إن��ه مت �لعثور على مقربة ت�شم  �أوك���ر�ين  ق��ال م�شوؤول 
كييف،  م��ن  بالقرب  ب��وزوف��ا  ق��ري��ة  يف  �ملدنيني  ع�شر�ت 
�ن�شحاب  بعد  �كت�شافها  يتم  جماعية  مقربة  �أح��دث  يف 
لرتكز  �لعا�شمة  ب�شمال  مناطق  من  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 

هجومها على �ل�شرق.
و�أ�شاف تار��س ديديت�س رئي�س منطقة دميرتيفكا �لتي 
ت�شم بوزوفا �أنه مت �لعثور على �جلثث يف حفرة بالقرب 
وجه  على  �لقتلى  عدد  ُيعرف  ومل  للوقود.  حمطة  من 

�لتحديد حتى �لآن.
لكن  �حل��ي��اة،  ممار�شة  �إىل  ن��ع��ود  "�لآن  ديديت�س  وق���ال 
خ���الل �لح���ت���الل ك��ان��ت ل��دي��ن��ا  م��ن��اط��ق ���ش��اخ��ن��ة ، ُقتل 

�لعديد من �ملدنيني".
ومل يت�شن لرويرتز حتى �لآن �لتحقق من �لتقرير.

و��شعة  دول��ي��ة  �إد�ن����ات  �ملدنيني  �ل�شحايا  ت��ز�ي��د  وف��ج��ر 
ب�شبب  �شيما  ل  جديدة،  عقوبات  لفر�س  و�أدى  �لنطاق 
و�لتي  كييف  غربي  �شمال  بوت�شا  بلدة  يف  �لقتلى  مئات 
كانت حتى ما يزيد قليال على �أ�شبوع يف قب�شة �لقو�ت 
�ل��رو���ش��ي��ة. ورف�����ش��ت رو���ش��ي��ا م��ز�ع��م �أوك��ر�ن��ي��ا و�ل���دول 
�لغربية بارتكاب جر�ئم حرب. ونفت ��شتهد�ف مدنيني 
و"�لق�شاء  �ل�شالح  لنزع  خا�شة"  "عملية  ت�شميه  فيما 
�أوكر�نيا  ورف�شت  �جلنوبية.  �لنازيني" يف جارتها  على 
و�لدول �لغربية ذلك باعتباره ذريعة ل �أ�شا�س لها ل�شن 
رئي�شية  �ل�شيطرة على مدينة  رو�شيا يف  وف�شلت  حرب. 
و�حدة منذ �لغزو �لذي بد�أته يف 24 فرب�ير �شباط لكن 
�أوكر�نيا تقول �إن مو�شكو حت�شد قو�تها يف �ل�شرق ل�شن 

هجوم كبري وحثت �لنا�س على �لفر�ر.
وقالت وز�رة �لدفاع �لربيطانية �إن رو�شيا ت�شعى لإن�شاء 
ممر بري من �شبه جزيرة �لقرم �لتي �شمتها يف 2014 
عليها  ي�شيطر  �لتي  �لبالد  �شرق  يف  دونبا�س  ومنطقة 

جزئيا �نف�شاليون تدعمهم مو�شكو.

�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أن  �لأح���د  دوري  و�أ���ش��اف��ت يف حتديث 
�لرو�شية تتطلع �أي�شا �إىل تعزيز �أعد�د قو�تها باأفر�د مت 

ت�شريحهم من �خلدمة �لع�شكرية منذ 2012.
�ل�����ش��رق لق�شف ع��ن��ي��ف ول  �مل����دن يف  ب��ع�����س  وت��ت��ع��ر���س 

ي�شتطيع ع�شر�ت �لآلف من �لنا�س �ملغادرة.
وقال �لرئي�س فولودميري زيلين�شكي �إن ��شتخد�م رو�شيا 

للقوة "كارثة �شتطال �جلميع حتما".
وجدد يف خطاب �ألقاه يف �شاعة متاأخرة من م�شاء �ل�شبت 
على  كامل  حظر  لفر�س  �لغربيني  للحلفاء  منا�شدته 
من  مبزيد  �أوكر�نيا  و�إم��د�د  �لرو�شية  �لطاقة  منتجات 

�لأ�شلحة.
و�لتقى رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون مع 
زيلين�شكي يف كييف �أم�س �ل�شبت وتعهد بتقدمي مركبات 
مدرعة و�أنظمة �شو�ريخ م�شادة لل�شفن، �إىل جانب دعم 

�إ�شايف لقرو�س من �لبنك �لدويل.
و�عتمد �لحتاد �لأوروب��ي يوم �جلمعة عقوبات جديدة 
على رو�شيا، مبا يف ذلك حظر ��شتري�د �لفحم و�خل�شب 
و�ملو�د �لكيماوية وغريها من �ملنتجات. وما ز�لت و�رد�ت 

�لنفط و�لغاز من رو�شيا كما هي.
وقال جون�شون يف حديث �إىل �ل�شحفيني مع زيلين�شكي 
تعر�شها  "عدم  ���ش��م��ان  �إىل  ي��ه��دف  �أوك��ر�ن��ي��ا  دع���م  �إن 
ل��ل��رته��ي��ب م���رة �أخ����رى وع���دم �ب��ت��ز�زه��ا جم���دد� وعدم 

تهديدها بالطريقة نف�شها مرة �أخرى".
ي���زور كييف بعد  �أج��ن��ب��ي  �أح���دث زع��ي��م  وك���ان جون�شون 
�ن�شحاب �لقو�ت �لرو�شية من �ملنطقة، مما ميثل عودة 
�إىل حد ما للحياة �لطبيعية يف �لعا�شمة. وقالت �إيطاليا 

�إنها تعتزم �إعادة فتح �شفارتها هذ� �ل�شهر.
�أ�شبحت دعو�ت �مل�شوؤولني �لأوكر�نيني  لكن يف �ل�شرق، 
للمدنيني بالفر�ر �أكرث �إحلاحا بعد هجوم �شاروخي يوم 
كر�ماتور�شك  مدينة  يف  قطار�ت  حمطة  على  �جلمعة 
و�لأطفال  بالن�شاء  مكتظة  كانت  دونيت�شك،  مبنطقة 

وكبار �ل�شن �لذين يحاولون �ملغادرة.

�شخ�شا   50 م��ن  �أك��رث  �إن  �أوك��ر�ن��ي��ون  وق��ال م�شوؤولون 
ق���ت���ل���و�. ون���ف���ت رو����ش���ي���ا م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ق��ائ��ل��ة �إن ط���ر�ز 
�شوى  ي�شتخدمه  ل  �لهجوم  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شو�ريخ 
�جلي�س �لأوكر�ين. وتقول �لوليات �ملتحدة �إنها تعتقد 

�أن �لقو�ت �لرو�شية م�شوؤولة عن �لهجوم.
ومل يت�شن لرويرتز �لتحقق من تفا�شيل �لهجوم.

بلدية  رئ���ي�������س  ه��ون��ت�����ش��اري��ن��ك��و  �أول���ي���ك�������ش���ان���در  وذك������ر 
 60 �ألفا �إىل   50 �أنه يتوقع بقاء ما بني  كر�ماتور�شك 
�ألف   220 عددهم  �لبالغ  �ملدينة  �شكان  من  فقط  �ألفا 

ن�شمة مع فر�ر �لنا�س.
وك��ت��ب ح��اك��م �مل��ن��ط��ق��ة ���ش��ريه��ي ج���اي���د�ي ع��ل��ى تطبيق 
تيليجر�م قائال �إنه �شيكون هناك ت�شعة قطار�ت متوفرة 

�ليوم �لأحد ملغادرة �شكان منطقة لوجان�شك.
�شاهقة  �شكنية  وبناية  مدر�شة  �إن  لح��ق  وق��ت  يف  وق��ال 

�لأح��د يف مدينة  �ليوم  للق�شف يف وقت مبكر  تعر�شتا 
�شيفريودونت�س باملنطقة.

خ�شائر  تقع  مل  �حلظ  "حل�شن  تيليجر�م  على  و�أ�شاف 
يف �لأرو�ح".

ومل يت�شن لرويرتز �لتاأكد من �لتقرير.
�لبالغ  �أوكر�نيا  �شكان  رب��ع  نحو  �لرو�شي  �لغزو  و�أج��رب 
وحول  منازلهم،  ت��رك  على  ن�شمة  مليون   44 ع��دده��م 

�ملدن �إىل �أنقا�س وت�شبب يف قتل �أو جرح �لآلف.
�ل�شريك  �ل��و�رد�ت من رو�شيا،  �أوكر�نيا جميع  وحظرت 
تقدر  �شنوية  ب���و�رد�ت  �حل��رب  قبل  �لرئي�شي  �لتجاري 

بنحو �شتة مليار�ت دولر.
وك��ت��ب��ت وزي�����رة �لق��ت�����ش��اد ي��ول��ي��ا ���ش��ف��ريي��دي��ن��ك��و على 
في�شبوك "ميز�نية �لعدو لن حت�شل على هذه �لأمو�ل 

مما �شيقلل من قدرتها على متويل �حلرب".

م�شعفون �شوريون يوّثقون 
لزمالئهم الأوكرانيني اإر�شادات 

•• اأريحا-اأ ف ب

و�شط قاعة دّمرها �لق�شف يف �شمال غرب �شوريا، يجل�س م�شعفان قرب دمية 
�إ�شابات  �لتعامل مع  كيفية  �إر�شاد�ت حول  يقدمان  �لأر���س وهما  ممددة على 
�لأوكر�ن  للم�شعفني  موّجهة  �إن��ق��اذ  لعمليات  �فرت��شية  حم��اك��اة  يف  �حل���رب، 
�لذين يتعاملون مع تد�عيات �لق�شف �لرو�شي. وياأتي ت�شوير مقاطع �لفيديو 
يف �إطار مبادرة �أطلقتها منظمة "�خلوذ �لبي�شاء"، �أي �لدفاع �ملدين �لنا�شط يف 
مناطق �شيطرة �لف�شائل �ملقاتلة يف حمافظة �إدلب وحميطها، �لتي لطاملا كان 
�أول �مل�شتجيبني جلولت �لق�شف �لتي �شنتها دم�شق وحليفتها  عنا�شرها من 
مو�شكو منذ بدء تدخلها �لع�شكري يف �لنز�ع �مل�شتمر منذ 11 عاماً. �أثناء ت�شوير 
مقطع د�خل �لطبقة �لثانية من مبنى دّمره ق�شف �شابق يف مدينة �أريحا �لتي 
�شهدت معارك عنيفة وتعر�شت لق�شف كثيف طيلة �شنو�ت �حلرب يف جنوب 
�لتعامل  �أو  �إ�شابتها  �لأط��ر�ف عند  تثبيت  كيفية  �مل�شعفني  �أح��د  ي�شرح  �إدل��ب، 
مع جرح ينزف، مطبقاً بعناية �خلطو�ت �لو�جب �تخاذها على �لدمية. و�شط 
�أم��ام كامري�  �لعبد�هلل  ��شماعيل  �ملتطوع  ي�شري  �أبنية مدمرة،  به  �شارع حتيط 
�أنه باإمكاننا  �آو�ئل، نعتقد  "كم�شتجيبني  زمالئه وهو يقول باللغة �لنكليزية 
م�شاركة جتاربنا يف �شوريا مع عمال �لإغاثة �لن�شانيني يف �أوكر�نيا". وي�شرح 
�لعبد �هلل لوكالة فر�ن�س بر�س �أن هدف �ملبادرة "�إنتاج مقاطع فيديو مرتجمة 
للغة �لأوكر�نية، حتتوي على ن�شائح و�إر�شاد�ت حول كيفية تعامل �مل�شتجيبني 
�لآو�ئل و�ملدنيني مع عمليات �لق�شف، خ�شو�شاً ��شرت�تيجية �لق�شف �جلوي 
�ملن�شاأت �ل�شحية و�حليوية ثم  �ملزدوج �لتي يتبعها �جلي�س �لرو�شي يف ق�شف 

فرق �لإنقاذ و�لإ�شعاف" فور ح�شورها �ىل �ملو�قع �مل�شتهدفة.

كوريا ال�شمالية حتمل على بايدن وت�شفه بالرجل ال�شعيف
•• �سيول-اأ ف ب

عجوز  "رجل  باأنه  بايدن  جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �ل�شمالية  كوريا  و�شفت 
�لرو�شي  نظريه  �تهامه  ب�شبب  ح��اد  هجوم  يف  �ل�شيخوخة"،  خ��رف  يعاين 

فالدميري بوتني بارتكاب جر�ئم حرب يف �أوكر�نيا.
�أو�خر  وكان بايدن �تهم رو�شيا م��ر�ر� بارتكاب جر�ئم حرب و�أث��ار جدل يف 
�آذ�ر/مار�س باإعالنه �أن بوتني "ل ميكنه �لبقاء يف �ل�شلطة". وقد دعا موؤخر� 
�رتكبها �شد  ب�شبب فظائع مفرت�شة  "جمرم �حلرب" بوتني  �إىل حماكمة 

�ملدنيني يف بلدة بوت�شا �لأوكر�نية.
وقال تعليق ن�شرته وكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية �ل�شبت 
�ل��ذي حتدث  �لأم��ريك��ي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لأخ��رية هي عن  "�حلكاية  �إن 

بال�شوء عن �لرئي�س �لرو�شي ��شتناد� �ىل معلومات ل �أ�شا�س لها".
و�أ�شاف "مثل هذه �لت�شريحات �ملتهورة ل ميكن �أن يديل بها �شوى �أحفاد 

�ليانكيز �لذين يتقنون �لعدو�نية وحبك �ملوؤ�مر�ت".
و�أ�شار �لتعليق �إىل �أن بايدن "رئي�س معروف بزلت ل�شانه �ملتكررة"، من دون 

ذكر ��شمه.
و�أن  �لفكرية  قدر�ته  يف  م�شكلة  هناك  �أن  ن�شتنتج  �أن  "ميكننا  �لن�س  وتابع 
�ملتهورة هي جمرد دليل على حماقة رجل عجوز يعاين خرف  ت�شريحاته 

�ل�شيخوخة".
�لرجل  ه��ذ�  ب��وج��ود مثل  ق��امت��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  "يبدو م�شتقبل  وت��اب��ع 

�ل�شعيف يف �ل�شلطة".
و�ىل جانب بكني تعد رو�شيا من �لأ�شدقاء �لقالئل لكوريا �ل�شمالية، و�شبق 

�أن قدمت لنظام بيونغ يانغ �لكثري من �لدعم.
متهمة  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �شد  حربها  يف  مو�شكو  جانب  �إىل  يانغ  بيونغ  و�ن��ح��ازت 

�لوليات �ملتحدة باأنها "�ل�شبب �لأ�شا�شي" لهذه �لأزمة.
�لتهجم  من  طويل  تاريخ  �ل�شمالية  كوريا  يف  �لر�شمية  �لإع��الم  ولو�شائل 
للرئا�شة  ب��اي��دن  يرت�شح  �أن  قبل  وح��ت��ى  �لأج��ان��ب،  �ل��ق��ادة  على  �ل�شخ�شي 

و�شفته باأنه "كلب م�شعور يجب �أن ي�شرب بع�شا حتى �ملوت".
كما و�شفت �لرئي�س �ل�شابق للوليات �ملتحدة دونالد تر�مب باأنه "�أمريكي 
�أوب��ام��ا ب"�لقرد" وج��ورج دبليو بو�س  ب��ار�ك  خ��رف وخمتل عقليا" و�شلفه 

ب"�لرجل �لأحمق".
غن-هي  ب��ارك  �ل�شابقة  �جلنوبية  كوريا  رئي�شة  �ملهينة  �لنتقاد�ت  وطالت 

�لتي و�شفها �إعالم بيونغ يانغ باأنها "�شاحرة" و"بائعة هوى ماكرة".
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عربي ودويل
•• هل�سنكي-اأ ف ب

ت�شتعد فنلند� لتخاذ قر�ر تاريخي "قبل منت�شف �ل�شيف" ب�شاأن طلب 
مو�جهة  يف  ر�دع��ة  كقّوة  )ن��ات��و(  �لأطل�شي  �شمال  حلف  �إىل  �ن�شمامها 

هجوم رو�شي حمتمل.
وبقيت �لدولة �ل�شكندنافية �لتي يبلغ عدد �شكانها 5،5 ماليني ن�شمة 
غري منحازة ع�شكريا، لأ�شباب من بينها جتّنب ��شتفز�ز جارتها �ل�شرقية 

�لتي تف�شلها عنها حدود يبلغ طولها 1300 كلم.
لكن �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا يف 24 �شباط/فرب�ير �شاعف ن�شبة �لدعم 
�ل�شعبي لن�شمامها �إىل �لناتو من 30 �إىل 60 يف �ملئة، بح�شب �شل�شلة 

من ��شتطالعات �لر�أي �جلديدة.
فر�ن�س  لوكالة  �شتاب  �ألك�شندر  �ل�شابق  �لفنلندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
�تخاذ  على  �لفنلنديني  ق���درة  م��ن  �إط��الق��ا  �لتقليل  ع��دم  "يجب  ب��ر���س 

قر�ر�ت �شريعة عندما يتغري �لعامل".
يعتقد �شتاب �لذي يد�فع با�شتمر�ر عن �لن�شمام �إىل �حللف، �أن تقدمي 

فنلند� طلب �لع�شوية �لآن "�أمر مفروغ منه" يف وقت يعيد �لفنلنديون 
تقييم عالقتهم بجارتهم. و�لأ�شبوع �ملقبل، �شيتم تقدمي مر�جعة لالأمن 
�لفنلنديني  �لنو�ب  مل�شاعدة  �لربملان  �إىل  بتكليف من �حلكومة  �لقومي 

على �تخاذ قر�رهم، قبل طرح �لق�شية للت�شويت.
وقالت رئي�شة �لوزر�ء �شانا مارين يف موؤمتر �شحايف �جلمعة "�شنجري 
مناق�شات متاأنية للغاية لكن لن ناأخذ وقتا �أكرث مما نحتاجه". و�أ�شافت 

�ل�شيف". منت�شف  قبل  �ملناق�شة  �شننهي  �أننا  "�أعتقد 
و�أفاد �شتاب "�أعتقد �أن �لطلب �شيقدم يف وقت ما خالل �أيار/مايو" وهو 
ما يتنا�شب مع موعد قمة �حللف �لطل�شي �ملرتقبة يف حزير�ن/يونيو يف 
مدريد. �أعلنت فنلند� ��شتقاللها يف 1917 بعد 150 عاما من �حلكم 
�لرو�شي. وو�جه جي�شها غزو� لقو�ت �شوفياتية تفوقه عدد� بكثري خالل 

�حلرب �لعاملية �لثانية، لكنه �أحلق خ�شائر فادحة باجلي�س �لأحمر.
و�نتهت �لأعمال �لعد�ئية باتفاق �شالم �شهد تنازل فنلند� عن �لعديد من 

�ملناطق �حلدودية �إىل �لحتاد �ل�شوفياتي.
�لباردة  �حل��رب  �حلياد خالل  على  �لبقاء  على  �لفنلنديون  �لقادة  و�ف��ق 
مقابل �شمانات من مو�شكو بعدم �شن غزو. وعرف هذ� �حلياد �لإجباري 

للدولة ل�شرت�شاء جارتها �لأقوى ب�"�لفنلدة".
ورك����زت على  �لأط��ل�����ش��ي،  ع��رب  �لع�شكري  �ل��ت��ح��ال��ف  خ���ارج  فنلند�  ظ��ل��ت 
دف��اع وتاأهب ممولة ب�شكل جيد، على �لرغم من  ق��در�ت  �ملحافظة على 

خف�شها هذه �ملخ�ش�شات بع�س �ل�شيء بعد �حلرب �لباردة.
�أل��ف رجل   300 �إىل  �ألفا   280 ق��ادرون على ح�شد  "نحن  وق��ال �شتاب 
و�مر�أة يف غ�شون �أيام"، م�شيفا �أنه ميكن �أي�شا ��شتدعاء 900 �ألف من 

قو�ت �لحتياط.
وو�فقت �حلكومة �لفنلندية �لأ�شبوع �ملا�شي على زيادة �لإنفاق �لدفاعي 
�لنائب  2026، لتعزيز مكانة �لبالد. وقال  �ملئة بحلول  40 يف  بن�شبة 
عن حزب �لو�شط يونا�س كونتا "قطعنا �شوطا طويال عندما يتعلق �لأمر 

ب�شيا�شاتنا �لأمنية، وقد جنحت حتى �لآن".
وعلى غر�ر غالبية زمالئه �لربملانيني، كان كونتا �لبالغ من �لعمر 32 
�لوقت  يف  �إليه  نحتاج  ل  "�أمر  �لأطل�شي  �إىل  �لن�شمام  �أن  يعتقد  عاما 

�حلايل".
لكن �لغزو �لرو�شي "غرّي �شيئا يف �أوروبا بطريقة ل ميكن تغيريها مرة 
يعتقد  �أنه  و�أعلن كونتا موؤخر�  بر�س.  لوكالة فر�ن�س  �أخرى"، كما قال 

�لآن �أن �لوقت حان لل�شعي لالن�شمام �إىل �حللف.
كما �أع��ل��ن ع��دد م��ن �أع�����ش��اء �ل��ربمل��ان م��وؤخ��ر� ع��ن ت��غ��ي��ري�ت مماثلة يف 
�أن  �لرغم من  على  �لناتو" �لفنلندية،  ب�"م�شاألة  يتعلق  ما  مو�قفهم يف 
�أكرث  مناق�شات  �نتظار  يف  علنا  مو�قفهم  عن  يعربو�  مل  منهم  �لعديد 

تف�شيال.

نافذة 
م�سرعة

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

غاييل برو�شتييه*
�مل��ث��ق��ف��ون غ���ائ���ب���ون ن�����ش��ب��ًي��ا ع���ن ح���م���الت خمتلف 
عام  عك�س  على   ،2022 ع��ام  لرئا�شية  �ملرت�شحني 

.2017
�لنتخابية  �ل�شيا�شات  ب���دت  ���ش��ن��و�ت،  خم�س  ق��ب��ل 
و�حل���زب���ي���ة وك���اأن���ه���ا ت��ع��ي��د �ل���ت���و�����ش���ل و�لرت����ب����اط 
�ملثقفني  ه��ام��ون  بينو�  ��شتقطب  �ملثقفني.  ب��ع��امل 
�ل�شتخد�م  ونتذكر  ج��دي��دة.  باأفكار  و�ل�شحفيني 
موف  و�شانتال  لك��الو  �إرن�شتو  لأطروحات  �لو��شع 
�ل��ذي عرب يف  من قبل حملة جان لوك ميلين�شون 
ذلك �لوقت �لبا�شتيل-�لأمة-�جلمهورية وذر�عه يف 

ر "�ل�شعبوية �لي�شارية". ذر�ع ُمنِظّ
ب��اأن��ه ل ه��ام��ون ول ميلين�شون     يجب �لع���رت�ف 
�م��ت��ن��ع��ا يف ذل����ك �ل���وق���ت ع���ن دع�����وة �مل��ث��ق��ف��ني �إىل 
�أع��م��ال��ه��م و�شورتهم.  ����ش��ت��خ��د�م  وع��رف��ا  �ل��ت��ع��زي��ز، 
�إىل  للمثقفني  �ل��ك��ب��رية  ب��ال��ع��ودة  ���ش��دق��ن��ا  ع��ن��ده��ا 
�حلياة �حلزبية و�لنتخابية. بالتاأكيد �ن كل و�حد 
منهما كان يرى يف هذه �لرفقة ما كان ينق�شه يف 
ثالثة  من  �مل��وروث��ة  �مل���اآزق  لك�شر  وطريقة  �ملا�شي، 
بالينابيع  �مل��ت��اأث��ر  �حل��زب��ي  �لي�شار  عمل  م��ن  ع��ق��ود 
�حلزبية للحزب �ل�شرت�كي على وجه �خل�شو�س. 
لقد مت��ّي��ز ع��ام 2017 ي�����ش��ار� ب��ال��ع��ودة �ل��ك��ب��رية ل� 

�جلماعي" كفكرة. "�ملثقف 

زمور الهدف الوحيد لتعبئة املثقفني؟
�ملثقفون  �إري���ك زم��ور نظم  �ل��ع��ام، يف مو�جهة  ه��ذ� 
باإر�دتهم �أنف�شهم، و�شاهمو� من خالل �أعمال فردية 
�جلديل،  �ملر�شح  �أط��روح��ات  �إب��ط��ال  يف  �أو جماعية، 
و�إع�����ادة و�شعها يف م��ن��ظ��ور ت��اري��خ��ي، و�ل��ت��دخ��ل يف 
�ل�شاحة �ل�شيا�شية من �أجل �إعطاء �ملو�طن وقر�ئهم 
�أ�ش�شا جادة ومثبتة. من بينهم، ندد لور�ن جويل ب� 

زمور. قبل  �لتاريخ" من  "تزوير 
�أنه  بعد عام على  نف�شه عاًما  �ملرت�شح  �أثبت     لقد 
"مثقف" �إن مل يكن موؤرًخا. وعملت �شي�شيل �لدوي 
ك��ل��م��ات �خل��ط��اب �لزموري.  يف جم��ال��ه��ا ع��ل��ى ف��ك 
ي��رت�ج��ع مثقفو  �أو يف جم��م��وع��ات، مل  وم��ن��ف��ردي��ن 
�ل��ع��امل �لأك���ادمي���ي �لأك���رث �ل��ت��ز�م��ا و�ن��خ��ر�ط��ا عن 
�لهجوم  م��و�ج��ه��ة  �ل���ع���ام يف  �ل��ن��ق��ا���س  �ل��ت��دخ��ل يف 

�لزموري.

التفكري النقدي يف منفى داخلي؟
  ع��ل��ى ي�����ش��ار �ل��ي�����ش��ار، ل ي���ز�ل �مل��ف��ك��رون و�لدو�ئر 
و�ملجالت على قيد �حلياة، ف�شاًل عن جمموعة من 
دور �لن�شر �ملزدحمة و�ملنتجة، لكن جوهرها �ملهيب، 
يجد �شعوبة ليوؤثر يف ي�شار �شناديق �لقرت�ع بينما 
ل تز�ل ت�شقي �لأو�شاط �ملت�شددة. هناك فعال تعبئة 
لأ�شحاب �لفكر �لنقدي �إما لفابيان رو�شيل �أو جلان 
لوك ميلين�شون، لكن هذ� �لعام مل يتم ن�شر كتائب 

�ملثقفني هذه يف �خلطوط �لأمامية.
   يف منت�شف عام 2010، تبنى بودميو�س )حزب 
و�ن��ت��خ��اب��ًي��ا عن  �شيا�شًيا  �ل��دف��اع  وظ��ي��ف��ة  ����ش��ب��اين( 
�جلديد،  �ل��ر�دي��ك��ايل  للي�شار  �مل�شرتكة  �مل�شفوفة 
و�ل����ت����ي ه����ي �ل���ف���ك���ر �ل���ن���ق���دي. ي��ج��م��ع ج�����ان لوك 
لكنها ل  �لعالية  �لكفاء�ت  "برملاًنا" من  ميلين�شون 

توؤثر عميقا يف �لنقا�س.
   �ملناظر�ت �أو �حلركات مثل �ملجالت �لديناميكية 
فكريا، "ل فربيك" �أو "�أغون" كدور ن�شر، وغريها 
مبتكرة  تكون  م��ا  غالًبا  فكرية  م��و�د  تنتج  �لكثري، 
�أن  �إىل  ���ش��يء ي�شري  ك��ل  �أن  ي��ب��دو  وحم��ف��زة. ول��ك��ن 
�ل�شاحات،  ح��رك��ات  م��ع  �أوروب���ا  �ملفتوحة يف  �ل��ف��رتة 

بد�أت تغلق.
"�ملتد�ول"،  على  كثرًي�  �أعيننا  تركيز  خ��الل     من 
ا  �أي�شً هي  �لرئا�شية  �حلملة  �أن  ن�شينا  �أننا  �شك  ل 
حملة وطنية تن�شر روؤية للعامل، وموؤلفات، تتجاوز 
�ملجتمع مر�جع  ل��رت���ّش��خ يف  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
فكرية مف�شلية للوجود، وبتجربة �حلياة �ليومية، 

و�لظروف �ملادية لكل و�حد.
   ه���ذه �حل��م��ل��ة م��ق��ل��ق��ة ع��ل��ى �لأق�����ل ب�����ش��ب��ب غياب 
يف  مقلقة  هي  كما  �ملرت�شحني  حمالت  يف  �ملثقفني 
�شديد.  بقلق  فح�شها  مت  �لتي  �ل��ر�أي  ��شتطالعات 
�ل�شيا�شي  للم�شهد  �لثالثي  �لتق�شيم  �أ�شبح  لقد 
�لأفكار،  ي�شار  خا�شة  �لي�شار،  لكن  و�شوًحا؛  �أك��رث 
�ل�شرت�تيجية  ي��غ��ذي  وم���ا  �ل��ن��ظ��ري��ة  و�مل��ن��اق�����ش��ات 
�إىل  د�ئ��م  ب�شكل  لتنزل  ُتركت  للمع�شكر،  �ل�شيا�شية 
�أرخبيلها من �ملجالت وو�شائل �لإعالم ودور �لن�شر، 
فكرًيا.  تعّج  �أنها  �لوطني رغم  �جل��دل  معزولة عن 

نتيجة د�ئمة غري متوقعة لهذه �حلملة.
ترجمة خرية ال�سيباين

الرئا�شية 2022: اأين اختفى املثقفون...؟

*ع�شو مر�شد �لر�ديكاليات �ل�شيا�شية يف موؤ�ش�شة جان جوري�س ، باحث يف �لعلوم �ل�شيا�شية ، متخ�ش�س 
يف �حلقوق و�لأبعاد �لثقافية لل�شيا�شة ، من موؤلفاته "�إىل غد غر�م�شي".

اختبار لنوايا احلكومة اللبنانية التي تعهدت باإزالة كل املنغ�سات

عودة ال�شفري ال�شعودي.. فر�شة اأخرية لرتميم لبنان
•• عوا�سم-وكاالت

للريا�س  تعهد�ت  قطع  �ملتعاقبة  �للبنانية  للحكومات  �شبق 
وعدم �لإيفاء بها، �إذ د�أب �ل�شا�شة �للبنانيون �لنظر �إىل �ململكة 
�أزم��ات��ه��م، وه��و ما مل يعد  ��شتدت  �أنها م��ورد م��ايل كلما  على 
يتما�شى مع �ل�شيا�شات �جلديدة للريا�س، وتفتح عودة �ل�شفري 
منها  تنتظر  جديدة  مرحلة  �أم��ام  �لباب  لبنان  �إىل  �ل�شعودي 

�لريا�س �أفعاًل ل �أقو�ًل من �جلانب �للبناين.
�ل��ع��الق��ات �ل�شعودية  ت��ع��ت��رب ع����ودة  وب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة 
�لتي  �للبنانية  �حلكومة  لنو�يا  �ختبار�ً  لبنان  مع  �خلليجية 
�لعالقات،  ت��اأزم  �إىل  �أدت  "�ملنغ�شات" �لتي  كل  ب��اإز�ل��ة  تعهدت 
بريوت  �إىل  �ل�شعودي  �ل�شفري  ع��ودة  يف  م��ر�ق��ب��ون  ي��رى  فيما 

بد�ية ملرحلة جديدة لبناء �لثقة.

توجهات جديدة
حتدثت �شحيفة "�لعرب" �للندنية عن �أن �لنفتاح �ل�شعودي 
ب�شكل  �ل�شورة  و�شوح  �أّن  �إل  لبنان،  لأر�شية جديدة يف  ميهد 
�لتوجهات  ملعرفة معامل  �لوقت،  بع�س  �لنتظار  يتطلب  �أكرب 
تقدمي  موؤخر�ً، عرب  �نكفاءها  غ��ادرت  �لتي  للمملكة  �جلديدة 

�لدعم �لإن�شاين للجهات غري �حلكومية �للبنانية.
�لبنان،  �إىل  �ل�شعودي  �لدعم  ع��ودة  �إن  لبنانية  م�شادر  وقالت 
�إ�شار�ت  يحمل  �لإن�شاين،  �لبعد  على  حالياً  �قت�شر  �إن  وحتى 
للعب  �لريا�س  تعود  �أن  �أج��ل  من  عليها  �لبناء  يجب  �إيجابية 
�إفال�س بات  �إنقاذ �لبالد من �شبح  دورها �ملعتاد و�لتاريخي يف 

يتهددها.
"�أهمية  على  �شدد  �ل�شعودي  �لبيان  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ونبهت 
يف  ميقاتي  ل��ريد  �لعربي".  عمقها  �إىل  لبنان  جمهورية  ع��ودة 
"لبنان  �إن  ق��ائ��اًل  ب��اخل��ط��وة،  فيها  رح��ب  ت��وي��رت  على  تغريدة 
دول  مع  �لعالقات  باأف�شل  ويتم�شك  �لعربي  بانتمائه  يفخر 

�خلليج"، و��شفاً �إياها باأنها "كانت و�شتبقى �ل�شند و�لع�شد".

ترحيب وا�سع
�ل�شعودي  �أن �لقر�ر  "عكاظ" �إىل  �أ�شارت �شحيفة  من جانبها 
ب���ع���ودة ���ش��ف��ري خ����ادم �حل���رم���ني �ل�����ش��ري��ف��ني �إىل ل��ب��ن��ان قوبل 
قر�ر  �أن  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �للبنانية  �لأو���ش��اط  يف  و��شع  برتحيب 
�لأمل  من  جديدة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  �لعربية  �خلليجية  �ل��ع��ودة 
تاأكيد  مع  و�لنتماء  �لهوية  �لعربي  لبنان  مب�شتقبل  و�لثقة 
ومنا�شد�ت  ل��ن��د�ء�ت  ��شتجابًة  ج��اء  ق��ر�ره��ا  �أن  على  �لريا�س 
ملا ذكره  �ل�شيا�شية �لوطنية �ملعتدلة يف لبنان، وتاأكيد�ً  �لقوى 
باتخاذ  �للبنانية  �لتز�م �حلكومة  �للبناين من  �ل��وزر�ء  رئي�س 
�ململكة  �ل��ت��ع��اون م��ع  و�مل��ط��ل��وب��ة لتعزيز  �ل��الزم��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي ووقف كل �لأن�شطة �ل�شيا�شية 
و�لع�شكرية و�لأمنية �لتي مت�س �ململكة ودول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي.
�إنقاذ  باإمكانه  �ملنطقة  يف  �ل�شعودي  �ل���دور  �أن  حمللون  و�أك���د 
لبنان و�ل�شعب �للبناين من �ل�شيطرة �لإير�نية على مقدر�ته 
وقر�ر�ته �لتي �أو�شلت لبنان ملا هو عليه �لآن. و�أكدت م�شادر �أن 
�للبنانية ولن  �لتز�مات �حلكومة  �لريا�س �شت�شتمر يف تقييم 
تتهاون يف �لتعامل مع �أي جتاوز �أو �إ�شارة �شلبية. و�أ�شارت �إىل 
�أن عودة �ل�شفري �إىل بريوت ل تعني �أكرث من ذلك، �إذ �إن منع 
��شتري�د �ملنتجات �لزر�عية م�شتمر، ومنع �ل�شفر �إىل لبنان ل 

يز�ل قائماً.

تطورات مت�سارعة
وذكرت �شحيفة "�لنهار" �للبنانية �أن �لتطور�ت �ملت�شارعة يف 
�ملنطقة تنعك�س على وقع �حلرب �لرو�شية �لأوكر�نية، وعلى 
�خلليجية  �خلطوة  �أن  �إىل  م�شرية  عموماً  �للبناين  �لو�شع 
من  لبنان  م��ع  �لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  ب��ع��ودة  متثلت  �ل��ت��ي 
�لتو�شل  حول  �ملفاو�شات  تقدم  مع  تتز�من  �ل�شفر�ء،  خالل 
�إىل �تفاق نووي جديد مع �إير�ن، على �لرغم من �ملالحظات 
�خلليجية، وحتديد�ً �ل�شعودية حوله. لكن �لأهم هو �لتقدم 
تقدم  �حتمالت  ويعك�س  �ليمنية،  �ل�شاحة  على  �لذي يحدث 
�مل��ح��ادث��ات م��ع �لإي���ر�ن���ي���ني ح���ول ت�����ش��وي��ة ج���دي���دة، �شبقتها 
باإعالن  متثلت  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل�شلطة  م�شتوى  ع��ل��ى  خ��ط��و�ت 
رئي�س  نائب  �إعفاء  ه��ادي،  من�شور  ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س 
�جلمهورية علي حم�شن �لأحمر من مهماته، وت�شكيل جمل�س 
قيادة رئا�شي. وكان لفتاً ��شتقبال �ل�شعودية �ملجل�س �جلديد 
�لتفاو�س لإيجاد حل  و�لت�شجيع على  مل�شاعدته  و��شتعد�دها 

لالأزمة �ليمنية.
ونبهت �ل�شحيفة �إىل �أنه ل يز�ل من �ملبكر و�شع �لت�شور�ت 
�أزمة  يف  �لغارق  لبنان  ومنها  �ملنطقة،  يف  لت�شويات  �لنهائية 
�شيا�شية و�قت�شادية وهو �شاحة مفتوحة وم�شرعة للتدخالت، 
�أن  �إل  ���ش��اح��ة ل مي��ك��ن �ل��ت��ن��ازل ع��ن��ه��ا،  �إي����ر�ن  ت��ع��ت��ربه  فيما 
�لعربي  �مل�شتويني  على  ُيطبخ  ما  هناك  ب��اأن  ت�شي  �لتطور�ت 
و�ل��دويل، لإع��ادة �شبط �ل�شاحة �للبنانية، و�أقله عدم تركها 
توقيع  ق��رب  م��ع  خ�شو�شاً  �لإي��ر�ن��ي��ة،  ولل�شيطرة  للفو�شى 

�لتفاق �لنووي.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن "�لهتمام �لعربي و�لدويل �ملتجدد 
بلبنان"، يركز على �ل�شتحقاقات �ملقبلة، فالعودة �خلليجية 
وهو  �ل�شعودية،  من  خ�شو�شاً  �لفرن�شيني،  مع  �ملن�شقة  مثاًل 
ما �أ�شبح معلناً، ل تعني مو�جهة مبا�شرة مع �لإير�نيني، و�إن 
كانت تعيد بع�س �لتو�زن من دون �أن تغري يف �لو�قع �للبناين 
و�لهيمنة �ملعقودة ل�"حزب �هلل"، �إذ كان لفتاً �أن عودة �شفريي 
�ل�شعودية و�لكويت �إىل بريوت ت�شري �إىل توجه جديد يحمل 
�أبعاد�ً �شيا�شية تنطلق من عدم ترك لبنان للفو�شى ولهيمنة 

�إقليمية تفر�س ما تريد على م�شتوى ترتيب �أو�شاع �ملنطقة. 
��شتعادة  م��ن  ب��د  ف��ال  �ليمن،  �شتتقدم يف  �لأم���ور  ك��ان��ت  ف���اإذ� 
�لتو�زن يف �ل�شاحة �للبنانية، علماً �أن بيان �ل�شعودية عن عودة 
تر�جع  م��ع  �مل��ب��ادرة  ببنود  لبنان  �ل��ت��ز�م  �إىل  �أ���ش��ارت  �شفريها 
و�إع��الن �حلكومة  ل��دول �خلليج  �مل�شيئة  و�مل��و�ق��ف  �حلمالت 

عن �لتز�مها باأف�شل �لعالقات و�نتماء لبنان �لعربي.

حلقات مفرغة
من جانبها تناولت �شحيفة "�ل�شرق �لأو�شط" معاناة �ل�شعب 
و�لياأ�س  �لإحباط  �لقا�شية وحالة  �ليومية  �ملعي�شية  �للبناين 
و�حلزن �لتي �أملّت به، وبني �أخبار �لنتخابات و�ل�شتحقاقات 
�لثلث �ل�شامن و�لثلث �ملعطل يف �حلكومة،  �لقادمة، وق�شة 
و�أفالم �لرعب حلزب �هلل حول منع وتقييد �شالحه وخطابات 
حلقة  يف  لبنان  ي��دور  وكيف  و�لرتهيب،  و�ل��رتوي��ع  �لتهديد 
مفرغة، حيث ل �أمل يف �خلروج من هذ� �لنفق �ملظلم �لذي 
�زد�د طوًل وعمقاً مع هيمنة حزب �هلل على كل �شيء، عالوة 
على تدخالت �إير�ن وم�س �ل�شيادة �للبنانية وم�شادرة قر�رها 
�لتي  و�لأم��ن��ي��ات  �مل��ط��ال��ب  �أن  �ل�شحيفة  وبينت  �ل�شيا�شي. 
دون مو�ربة  وم��ن  لتك�شف  ج���اءت  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ب��ي��ان  ذك��ره��ا 
�للبناين،  �ل�شعب  �ل�شادقة و�جلادة جتاه  �ل�شعودية  توجهات 
حيث �أكدت "�أهمية عودة جمهورية لبنان �إىل عمقها �لعربي 
متمثلة مبوؤ�ش�شاتها و�أجهزتها �لوطنية، و�أن يعم لبنان �لأمن 

و�ل�شالم، و�أن يحظى �شعبها بال�شتقر�ر و�لأمان يف وطنه".
�أزمة لبنان تعيدنا للمربع �لأول وهو  باأن  وذكرت �ل�شحيفة 
�أن لبنان بحاجة �إىل �أ�شقائه �لعرب �لذين هم معنيون ببناء 
�ملنطقة،  يف  �مل��ط��روح��ة  �لق�شايا  �إز�ء  فاعلة  عربية  �شيا�شة 
�لفر�غ  مت���الأ  �أن  ع��رب��ي��ة  غ��ري  ج��ه��ة  �أي  ت�شتطيع  ل  ب��ح��ي��ث 
للخلل  نتيجة  ج��اء  ب��ل  ف���ر�غ،  م��ن  ي���اأِت  فالفر�غ مل  بالنيابة، 
�ل��ق��وى يف �ملنطقة، ناهيك عن  ت���و�زن  �ل��ر�ه��ن م��ن �خ��ت��الل 
�خلالفات و�لنق�شامات وحالة �لت�شظي ما بني �لعرب، وهي 
��شتغاللها  �لتي ل ترتدد يف  بالتاأكيد لإي��ر�ن  عو�مل مغرية 

ل�شاحلها.

مل يكمل اأي رئي�ض وزراء وليته يف باك�ستان 

عمران خان.. نهاية مفاجئة لولية جنم الكريكت ال�شابق 
•• اإ�سالم اآباد-اأ ف ب

و�ج����ه ع���م���ر�ن خ����ان �ل����ذي �أج����رب ع��ل��ى ترك 
�أم�س  ��شطر   فقد  �أ�شالفه:  م�شري  من�شبه 
قبل  ل��ل��وزر�ء  كرئي�س  من�شبه  ل��رتك  �لأح���د 
مناور�ته  من  ت�شررت  ب�شورة  وليته  �نتهاء 

�ل�شيا�شية وخطابه �ملثري للجدل.
مل يكمل �أي رئي�س وزر�ء وليته يف باك�شتان. 
ومل ي�شكل هذ� �لنجم �لريا�شي �ل�شابق �لبالغ 
69 ع��ام��ا ����ش��ت��ث��ن��اء. وق���د �أطيح  م��ن �ل��ع��م��ر 
�لت�شويت  مت  �لثقة  حلجب  م��ذك��رة  مبوجب 
بكل  ق��ام  بعدما  �لوطنية  �جلمعية  يف  عليها 

�شيء لتاأجيل هذ� �لأمر �ملحتوم.
و�ع��ت��ق��د خ���ان �ن���ه جن��ا م��ن ه���ذ� �مل�����ش��ري قبل 
�شتة �أيام عرب ح�شوله على عدم طرح �ملذكرة 
لكن  �مل��ج��ل�����س.  ح��ل  ي��ت��م  و�أن  �لت�شويت  ع��ل��ى 
�لعملية  ه��ذه  ك��ل  ب���اأن  ق�شت  �لعليا  �ملحكمة 

غري د�شتورية.
بان  و�أم���رت  �لوطنية  �جلمعية  عمل  و�أع���ادت 
�لثقة  حجب  م��ذك��رة  على  بت�شويت  مت�شي 
�لتي خ�شرها خان بعدما تخلى عنه قبل عدة 

�أيام حلفاوؤه.
لدى  ب�شعبية  ي��ح��ظ��ى  خ���ان  ع��م��ر�ن  ي����ز�ل  ل 
لكنه  �لباك�شتاين،  �ل�شعب  من  و��شعة  �شر�ئح 
بالن�شبة  �شك  ب��دون  �لأخ���رية  كلمته  يقل  مل 

لالنتخابات �ملقبلة.
لزيادة  �لأخ���رية  �لأي���ام  وميله يف  �د�ءه  �ن  �إل 
�لن��ق�����ش��ام��ات يف �مل��ج��ت��م��ع �ل��ب��اك�����ش��ت��اين عرب 
�ملتهمة  �مل��ع��ار���ش��ة  ع��ل��ى  عنيفة  ه��ج��م��ات  ���ش��ن 

ب"�خليانة"، ميكن �أن يلعب �شده.
 2018 ع��ام  �ل�شلطة  �إىل  خ��ان  و�شل عمر�ن 
بعد فوز حزبه "حركة �إن�شاف" يف �لنتخابات 

�لت�شريعية ب�شعار�ت �شعبوية جتمع بني وعود 
�لدينية  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لج��ت��م��اع��ي  �لإ����ش���الح 

ومكافحة �لف�شاد.
�ل�شيا�شة،  دخ���ول���ه  ع��ل��ى  ع��ام��ا  ع�����ش��ري��ن  ب��ع��د 
�أث��م��رت م��ث��اب��رة �ل��رج��ل �ل���ذي يحبه ماليني 
�لكريكيت  ف���ري���ق  ل��ق��ي��ادت��ه  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني 
�لعامل  كاأ�س  بلقب  �لوحيد  �إىل فوزه  �لوطني 

يف 1992.
يف رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة، ����ش��ت��ف��اد �ل��رج��ل �لذي 
من  �أول  �جلديدة"  "باك�شتان  �إىل  ي��دع��و 
�شورته كر�ف�س للف�شاد ومن �شاأم �ملجتمع من 
�ل�شلطة  �حتكر�  �للذين  �لتقليديني  �حلزبني 

لعقود مع �جلي�س.
خالل جائحة كوفيد19-، �ختار عدم فر�س 
�لنا�س حتى  "جتويع  �شاأنه  �إغ��الق وطني من 
�ملوت"، وهو قر�ر لقي �شعبية و�أثبت جناحه. 
 220 عددهم  �لبالغ  �لباك�شتانيون  ظل  فقد 
مبناأى  �ل�شباب،  من  معظمهم  ن�شمة  مليون 

عن �لوباء �إىل حد بعيد )30 �ألف وفاة(.
لكنه ورث و�شعا ماليا متاأزما فاقمته خيار�ته 
�لرديئة و�لو�شع �لقت�شادي �ملتدهور، ما �أدى 
�إىل تر�جع �شعبيته يف �لأ�شهر �لأخ��رية ودفع 
�حل��اك��م لالن�شمام  �لئ���ت���الف  ل��ه يف  ح��ل��ف��اء 

للمعار�شة ملحاولة �إطاحته من �ملن�شب.
 10( �لت�شخم  �رت��ف��اع  ه��و  �أك���رث  �أ�شعفه  م��ا 
باملئة عام 2021(، و�لنمو �لقت�شادي �لذي 
�ملا�شية،  �لثالث  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شفر�  ظل 
و�لن��خ��ف��ا���س �حل����اد يف ق��ي��م��ة �ل��روب��ي��ة منذ 

متوز/يوليو، وتفاقم �لديون.
كما تز�يدت �شعوبات عمر�ن خان مع تدهور 
ت���ويل حركة  م��ن��ذ  �شيما  �لأم���ن���ي، ل  �ل��و���ش��ع 
ط��ال��ب��ان �ل�����ش��ل��ط��ة يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان �مل���ج���اورة 

منت�شف �آب/�أغ�شط�س.
�ل�شلطة  �إىل  �لأ�شولية  �حلركة  ع��ودة  ُف�شرت 
�لتي  لباك�شتان  �نت�شار  �أنها  على  �لبد�ية  يف 
�لذي  وزر�ئها  ولرئي�س  بدعمها،  �ُتهمت  طاملا 
مل  خان" لأن����ه  "طالبان  ل��ق��ب  ع��ل��ي��ه  �أط���ِل���ق 
يتوقف عن �لدعوة �إىل �حلو�ر معها وتقوي�س 

�لإ�شرت�تيجية �لأمريكية يف �أفغان�شتان.
لكن بعد �شنو�ت من �لهدوء �لن�شبي، ��شُتوؤنفت 
�آب/�أغ�شط�س هجمات حركة طالبان  بقوة يف 
د�ع�س  لتنظيم   �لإق��ل��ي��م��ي  و�ل��ف��رع  باك�شتان 
وجماعات �نف�شالية بلو�شية، رغم تعهد كابول 
عدم �ل�شماح با�شتخد�م �لأر��شي �لأفغانية يف 

هذه �لأغر��س.
كما عانى عمر�ن خان من تدهور عالقاته مع 
ل�شاحله خالل  بالتدخل  �ُتهم  �ل��ذي  �جلي�س 
�ن��ت��خ��اب��ات 2018، رغ��م �أن���ه ي��ب��دو م��ن غري 
�مل��رج��ح �أن���ه ك��ان ب��اإم��ك��ان��ه �ل��ب��ق��اء يف �ل�شلطة 

�لأحد بدون مو�فقة �شمنية من �جلي�س.

حتويل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  خ����ان  ع���م���ر�ن  ج���ه���ود 
حتقق  مل  رئي�شي  �إقليمي  فاعل  �إىل  باك�شتان 
�أي�����ش��ا. فقد ت��ر�ج��ع��ت عالقات  جن��اح��ا ك��ب��ري� 
�لأوروبية،  و�ل���دول  و��شنطن  مع  �أب��اد  �إ���ش��الم 
�ل��الذع��ة �شد  ت��اأث��ري خطاباته  �شيما حت��ت  ل 
�أن��ه��ا تختبئ يف  �ل��ت��ي يعترب  �لإ���ش��الم��وف��وب��ي��ا 

�لغرب ور�ء �شتار حرية �لتعبري.
ت��ق��ارب��ت ب��اك�����ش��ت��ان م��ن �ل�����ش��ني. �أم���ا �لزيارة 
�لر�شمية �لتي قام بها عمر�ن خان �إىل مو�شكو 
يف نف�س يوم �ندلع �حلرب يف �أوكر�نيا، فعادت 

عليه بالكثري من �ل�شخرية.
خان �بن عائلة ثرية من لهور وخريج جامعة 
�أك�شفورد. تزّوج ثالث مر�ت بعد �أن كان ُيعرف 
�ل��ل��ي��ل��ي��ة يف لندن،  �ل���ن���و�دي  �أف��خ��م  ب��ارت��ي��اده 
�ملتدينني  مع  لتهاونه  لنتقاد�ت  تعر�س  وقد 

�ملت�شددين.
ب�شرى  من   2018 ع��ام  �لثالثة  للمرة  ت��زوج 
وترتدي  حمافظة  عائلة  م��ن  �ملتحدرة  بيبي 
�حلجاب، وكثري� ما يظهر حامال م�شبحة يف 
يده ود�فع ب�شدة عن قانون مكافحة �لتجديف 

�لديني �ملثري للجدل.
حكومته  رف��ع��ت  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�شرين  يف 
�حلظر �ملفرو�س على "حركة لبيك باك�شتان" 
بعد �أن ُفر�س يف ني�شان/�أبريل �ثر �حتجاجات 
�حلزب  ه��ذ�  نظمها  لفرن�شا  مناه�شة  عنيفة 
ب��دع��م فرن�شا حل��ق ر�شم  ت��ن��دي��د�  �لإ���ش��الم��ي 

�لكاريكاتور مبا يف ذلك �لنبي حممد.
بتقييد حرية  خ��ان  ع��م��ر�ن  ُيتهم  م��ا  وك��ث��ري� 
�شخط  �أي�شا  �أث��ار  وقد  �ل�شحافة،  �لتعبري يف 
منظمات ن�شوية من خالل �إ�شارته عدة مر�ت 
�إىل وجود ر�بط بني �لغت�شاب وطريقة لب�س 

�لن�شاء يف بلد ينت�شر فيه �لعنف �جلن�شي.

كوريا اجلنوبية تك�شف عن منوذج اأويل لرادار 
L-SAM بنظام العرتا�س ال�شاروخي

•• �سيئول-وام:

�لتطوير  قيد  �أويل  كوريا �جلنوبية عن من��وذج  ك�شفت 
 ،/L-SAM/ لر�د�ر ل�شاروخ �أر�س - جو بعيد �ملدى
�لدفاع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ق��دم يف  �إح������ر�ز  ع��ل��ى  يف م��وؤ���ش��ر 

�ل�شاروخي للبالد.
�أن  �لكورية �جلنوبية  "يونهاب" لالأنباء  وكالة  وذكرت 
هانهو�  �شركة  عنه  ك�شفت  �ل��ذي   -  /MFR/ ل���ر�د�ر�
�أبحاثها يف يونغني  �لكورية يف مركز  �لدفاع  ل�شناعات 
جنوب �شيئول - يعد مكوًنا �أ�شا�شًيا يف نظام �لعرت��س 
�جلنوبية  كوريا  ت�شعى  �ل��ذي   L-SAM �ل�شاروخي 
�لدفاع  برنامج  من  كجزء   2026 ع��ام  بحلول  لن�شره 
�ل�شاروخي متعدد �لطبقات و�ملنخف�س �مل�شتوى حيث مت 
L-SAM لإ�شقاط �ل�شو�ريخ �لقادمة  ت�شميم نظام 

على �رتفاعات ترت�وح بني 50 و60 كيلومرت�.
مقارنة  على  رد�   - لل�شحفيني  �لباحثني  �أح���د  وق���ال 
قدر�ت L-SAM ونظام �لدفاع �ل�شاروخي �لأمريكي 

�ملحلي  �لأ�شا�س  فاإن  تقني،  "ثاد" - من منظور مطور 
ل��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام �ع���رت�����س م��ك��اف��ئ مل�����ش��ت��وى ث���اد ق��د مت 

ت�شكيله ب�شكل كاف.
�مل�شار   ،MFR ر�د�ر  ب��اأن  هانهو�  من  م�شوؤول  و�شرح 
�إليه ب� "عيون �لنظام"، قادر على �لدور�ن 150 درجة، 
و�ل�شتجابة ل� "مئات" �لطائر�ت و"ع�شر�ت" �ل�شو�ريخ 

�لبالي�شتية يف نف�س �لوقت.
 L-SAM نظام  �شي�شكل  �لتطوير،  �كتمال  ومبجرد 
كوريا �جلنوبية  برنامج  رئي�شًيا من  �لعرت��شي جزًء� 

�مل�شاد لل�شو�ريخ.
وت�شعى كوريا �جلنوبية �أي�شا �إىل �إن�شاء نظام �عرت��س 
�لكورية  �مل�����دى  ب��ع��ي��دة  �مل��دف��ع��ي��ة  ت���ه���دي���د�ت  مل��و�ج��ه��ة 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة. ويف �إط����ار م�����ش��روع ب��ق��ي��ادة وك��ال��ة تطوير 
�ل����دف����اع، جت��ت��ه��د ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة يف ت��ط��وي��ر نظام 
�عرت��س، ي�شمى LAMD "دفاع �شاروخي منخف�س 
�لرتفاع"، بحلول عام 2029 ون�شره يف �جلي�س بحلول 

عام 2035، وفقا لإد�رة برنامج �لقتناء �لدفاعي.

فنلندا ت�شتعد لقرار تاريخي ب�شاأن الن�شمام اإىل الناتو 
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عربي ودويل
ا�شتفتاء على ا�شتمرار �شلطة الرئي�س يف املك�شيك 

•• مك�سيكو-اأ ف ب

دعي حو�يل 93 مليون مك�شيكي �إىل �لت�شويت يف ��شتفتاء على ��شتمر�ر 
ولية رئي�شهم �أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور �لذي �تخذ مبادرة تنظيم 
كبرية. �متناع  بن�شبة  و�ملهددة  �مل�شبوقة  �لإلغائية" غري  �مل�شاورة  "هذه 

وكان �لرئي�س �لقومي �لي�شاري لوبيز �أوب��ر�دور ) 68 عاما( �نتخب يف 
"�شعبه" �لعرت�ف  من  يريد  وهو  �شنو�ت.  �شت  مدتها  لولية   2018
بحق �لبقاء يف �ل�شلطة حتى نهاية وليته �لوحيدة يف 2024 كما ين�س 

�لد�شتور.
ولية  �إلغاء  مع  �أن��ت  "هل  �ل�شوؤ�ل:  على  �لناخبون  يجيب  �أن  ويفرت�س 
�أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور رئي�س �لوليات �ملتحدة �ملك�شيكية ب�شبب 
نهاية  حتى  �جلمهورية  رئي�س  من�شب  يف  بقائه  م��ع  �أم  �لثقة،  ف��ق��د�ن 

وليته؟".
فيه.  �شك  ل  ولي��ت��ه  نهاية  حتى  �لرئي�س  بقاء  ��شتمر�ر  م��وؤي��دي  وف��وز 
�أنه  ي��درك   - ولقبه  ��شمه  �لأوىل من  ب��الأح��رف  يلقب  كما  ف"�ملو" - 
�إذ �إن �شتني باملئة من �ملك�شيكيني يدعمون  ما ز�ل يتمتع ب�شعبية كبرية 
ح�شب  �جل��دي��د،  �ل��ل��ي��رب�يل  �ل��ن��ظ��ام  م��ع  قطيعة  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �شيا�شته 

��شتطالعات �لر�أي.
هو  "�ل�شعب  �أن  على  بالتاأكيد  يتعلق  �لأم��ر  �أن  �أوب����ر�دور  لوبيز  وي��وؤك��د 

�شاحب �ل�شيادة ويتوىل �لقيادة".
�لثورة  وح��زب  �ليميني  �لقومي  �لعمل  ح��زب   - �ملعار�شة  كتلة  وق���ررت 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة �ل��ي�����ش��اري وح���زب �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ث��وري �حل��اك��م �شابقا - 
"ممار�شة  �إىل �ل�شتفتاء  �لرئي�س  �لت�شويت، معتربة دعوة  �لمتناع عن 
�شعبوية". وي�شتبه �ملعار�شون باأن �لرئي�س لوبيز �أوبر�دور يريد �لعتماد 

يف  �مل��ح��رم��ات  م��ن  �م��ر  وه��و  �نتخابه،  لإع���ادة  للتخطيط  ��شتفتاء  على 
بقي  وح��ي��ن��ذ�ك  "بروفريياتو".  �مل�شمى  �لبعيد  �ل��ع��ه��د  م��ن��ذ  �ملك�شيك 
�إىل   1884 �ل�شلطة نحو ثالثني عاما من  دياز يف  �لرئي�س بورفرييو 
و�حدة  رئا�شية  ولي��ة  على  فقط  �ملك�شيكي  �لد�شتور  وين�س   .1911

مدتها �شت �شنو�ت.
�إن  �أوغ��ال��دي  بيدرو  �لنتخابي  �لوطني  للمعهد  �ل�شابق  �لرئي�س  وق��ال 
�لرئي�س ي�شعى "مثل �أي م�شوؤول �شيا�شي �شعبوي �آخر" �إىل �لإيحاء باأن 

�شفه". يف  يقف  "�ل�شعب 
من جهته، �شرح خورخي تري�نا �أحد نو�ب حزب �لعمل �لقومي ل�شحيفة 
"ميلينيو" �ليمينية "ل جدوى من �مل�شاركة يف هذه �مل�شاورة". و��شاف 

�نها "عملية دعائية. و�أيا تكن �لنتيجة �شيحكم �ملو حتى 2024".
ل��ك��ن �لن��ت�����ش��ار �مل��ع��ل��ن ل"�لنعم" حم����دود. ف��اأرب��ع��ون ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط من 

للنتيجة  يكون  حتى  �لق���رت�ع  مر�كز  �إىل  يتوجهو�  �أن  يجب  �لناخبني 
قيمة قانونية ملزمة. وتوقع معهد ��شتطالعات �لر�أي "�إينتيغر�ليا" �أل 

تتجاوز �مل�شاركة �ل14،8 باملئة.
�آب/�أغ�شط�س يف  �ملك�شيكيني �شوتو� يف  باملئة من  �أق��ل من ثمانية  وك��ان 
روؤ�شاء  من  �لعديد  �شد  قانونية  �إج���ر�ء�ت  �إط��الق  ح��ول  �شابق  ��شتفتاء 

�لدول �ل�شابقني.
وق���ال �ل�����ش��ح��ايف و�ل��ك��ات��ب ب��ي��درو ميغيل �ل��ق��ري��ب م��ن �ل��رئ��ي�����س لوبيز 
�أوبر�دور لوكالة فر�ن�س بر�س �إنه �شي�شوت ب"نعم" على �أمل �أن "متنح 
�مل�شاورة" �لأحد "�ملجتمع �أد�ة لل�شيطرة على �ل�شلطة �ل�شيا�شية". وتفكر 
"يف  م��اي��ر� م��اروي��ن��د� )29 ع��ام��ا( يف �لم��ت��ن��اع ع��ن �لت�شويت. وق��ال��ت 
�أفكر يف  �أنها لعبة وتالعب ول  �أعتقد  �أنه خذلنا جميعا.  �أعتقد  �لو�قع، 

�مل�شاركة فيها".

ف�شل �تفاقيات مين�شك�شر�ع دموي�نف�شاليون مو�لون لرو�شيا

احلريق الأوكراين:

النقاط الثالث لفهم اأف�شل للحركة النف�شالية املوالية لرو�شيا

دونبا�س بالرو�شية يف  • �لناطقون 
م���ن���ط���ق���ة دون����ب����ا�����س م���ه���م���ة ج���د� 
وبح�شب  �لأوك�������ر�ين.  ل��الق��ت�����ش��اد 
معلومات من �شحيفة ليرب��شيون 
�لقمح  ح���ق���ول  ف������اإن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 

و�ملعادن  بالفحم  �لغنية  ومناجمها 
ج��ذب��ت �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ش��ك��ان �إىل 

�ملنطقة.
�شابًقا(  )���ش��ت��ال��ي��ن��و  دون��ي��ت�����ش��ك      
�مل��ر�ك��ز �لتعدينية  ه��ي و�ح���دة م��ن 

�ألف �شخ�س   500 �إىل  �ألفا   250
�لثورة  ه��ذه  وت�شببت  �حل��رك��ة.  يف 
�آن�����ذ�ك، فيكتور  �ل��رئ��ي�����س  ف���ر�ر  يف 

يانوكوفيت�س.
   ك���ان رد ف��ع��ل رو���ش��ي��ا ���ش��ري��ًع��ا. يف 

�أم�������رت ب�����ش��م �شبه  �ل����ع����ام،  ن��ف�����س 
�ل��و�ق��ع��ة يف جنوب  �ل��ق��رم  ج��زي��رة 

�أوكر�نيا على �لبحر �لأ�شود.
   �ندلعت حرب �أخ��رى يف دونبا�س 
بعد ��شتفتاءين �أجريا يف دونيت�شك 

�حلكومية،  �ل�����ق�����و�ت  ق����ام����ت      
بقمع  لرو�شيا،  م��و�ل  رئي�س  بقيادة 
�أ�شفر  مما  بوح�شية،  �لحتجاجات 

ا. عن مقتل �أكرث من 80 �شخ�شً
   وم���ع ذل���ك، رغ���م �ل��ع��ن��ف، �شارك 

�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف �ل���ب���الد. ي��ب��ل��غ عدد 
�شكانها مليوين ن�شمة.

)فورو�شيلوفغر�د  ل��وغ��ان�����ش��ك     
يبلغ  �شناعية  مدينة  ه��ي  �شابًقا( 

عدد �شكانها 1.5 مليون ن�شمة.
ف��ر�ن�����س بر�س،     وح�����ش��ب وك���ال���ة 
�أر�شل �لحتاد �ل�شوفياتي، يف �أعقاب 
�لعديد  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب 
دونبا�س  �إىل  �ل��رو���س  �ل��ع��م��ال  م��ن 
�أحفاد  و�أن�شاأ  م��و�رده��ا.  ل�شتغالل 
�لناطق  �مل��ج��ت��م��ع  �ل��ع��م��ال  ه�����وؤلء 
ب���ال���رو����ش���ي���ة �ل���ك���ب���ري �مل�����وج�����ود يف 

�ملنطقة.

ــرتاب  الق يف  كييف  رغبة   •
من الغرب

�لعا�شمة  ك��ان��ت   ،2014 ع����ام     
كييف م�شرًحا لأعمال �شغب د�مية. 
�مل���ت���ظ���اه���رون، م���ن جميع  ط���ال���ب 
�أنحاء �أوكر�نيا، مبزيد من �حلرية 
وت���وث���ي���ق �ل���ع���الق���ات م����ع �لحت�����اد 

�لأوروبي.

ولوغان�شك. و�أعربت �ملنطقتان عن 
رغبتهما يف �لنف�شال عن �أوكر�نيا 
وحكومتها �ملو�لية لأوروبا من �أجل 

�لقرت�ب من مو�شكو.
�لتي مل  �ل�شتفتاء�ت،  ه��ذه  �أدت     
بنتائجها،  �لدويل  �ملجتمع  يعرتف 
�إىل  ث����ورة �ج��ت��م��اع��ي��ة حت��ول��ت  �إىل 

مترد م�شلح.
ك��ي��ي��ف و�لغرب  �ت��ه��م��ت     ول��ط��امل��ا 
�ملو�لني  �لنف�شاليني  بدعم  رو�شيا 

لرو�شيا ع�شكريا وماليا.

و  دونــيــتــ�ــســك  • جــمــهــوريــات 
لوغان�سك ال�سعبية

ووف����������ق جم����ل����ة لك�������ش���ربي�������س     
�لفرن�شية، كانت �تفاقيات مين�شك، 
و2015،   2014 ع��ام��ي  �مل��وق��ع��ة 
�لنار بني  �إط��الق  �إىل وق��ف  تهدف 

�لقو�ت �لأوكر�نية و�لنف�شاليني.
   كانت هناك عدة نقاط مهمة يف 
�لأ�شلحة  �شحب  منها  �لت��ف��اق��ات، 
و�لعفو  ك���ل ج���ان���ب،  م���ن  �ل��ث��ق��ي��ل��ة 

ع��ن �مل��ت��ورط��ني يف �ل��ق��ت��ال، وتبادل 
و�ن�شحاب  و�لأ������ش�����رى،  �ل���ره���ائ���ن 

�لت�شكيالت �مل�شلحة �لأجنبية.
د�شتوري  ��شالح     كما ن�شت على 
يف �أوكر�نيا و�نتخابات يف دونيت�شك 
�أن  ا  �أي�شً �ملتوقع  ولوغان�شك. ومن 

تظال حتت �لعلم �لأوكر�ين.
   وم��ع ذل��ك، فقد مت �نتهاك هذه 
�لتفاقات يف عدة منا�شبات من قبل 
�لرو�شي  �لرئي�س  قام  �جلانبني.    
�ملطاف  نهاية  يف  بوتني  فالدميري 
فرب�ير   21 يف  �لتفاقية  بتمزيق 
باجلمهوريتني  معرتًفا   ،2022
�مل��و�ل��ي��ت��ني ل��رو���ش��ي��ا. ث��م �أم���ر بغزو 
متهماً  ف���رب�ي���ر،   24 يف  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�إبادة  بارتكاب  �لأوكر�نية  �حلكومة 
�لناطقة  �جل��ال��ي��ة  ���ش��د  ج��م��اع��ي��ة 
�لقليلة  �لأي������ام  ب���ال���رو����ش���ي���ة.    يف 
�مل��ا���ش��ي��ة، ق��ال��ت رو���ش��ي��ا �إن��ه��ا تريد 
�أوكر�نيا،  �شرق  يف  هجومها  تركيز 
لكنها ل تز�ل تو��شل ق�شف مناطق 

�أبعد �إىل �لغرب.

•• الفجر -ماري اآن اأوديت –ترجمة خرية ال�سيباين

التي يعاين منها  العنف  اأعمال  �سهر، ت�سدرت  لأكرث من 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  ال�سحف  عناوين  الأوكرانيون 
ومع ذلك، نن�سى اأحياًنا اأن البالد كانت م�سرًحا ل�سراعات 
بني الأ�سقاء منذ �سم �سبه جزيرة القرم من قبل رو�سيا 

عام 2014.
األف �سخ�ض، و�سع   14 اأودى بحياة  الذي  ال�سراع،  هذا 
النف�سالية  القوات  مواجهة  يف  الأوكرانية  احلكومة 

املوالية لرو�سيا يف منطقة دونبا�ض.
مع  الطالق  يقررون  املتمردين  هوؤلء  جلعل  حدث  ماذا 
اأوكرانيا؟ ملاذا يطالبون با�ستقالل جمهوريتي دونيت�سك 

ولوغان�سك؟

بعد طرد دبلوما�شيني.. ما م�شري العالقات بني مو�شكو وبرلني؟

خطوة »غري متوقعة« للمقاتلني الأجانب يف اأوكرانيا

•• برلني-وكاالت

بطرد �لدبلوما�شيني �لرو�س، قفز موقف برلني لأق�شى درجات حدته مع 
�أل يت�شاعد  �أن خرب�ء يتوقعون  �إل  �أوكر�نيا،  �لهجوم على  رو�شيا منذ بدء 

�إىل قطع �لعالقات، حلاجة �أملانيا للنفط و�لغاز �لرو�شيني.
�لأزمة  م��ن  ب�شاأن مو�قفها  ح��ادة  �ن��ت��ق��اد�ت  �أملانيا  ت��و�ج��ه  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف 
�إىل  �جلمعة،  زيلين�شكي،  فولودميري  �لأوك��ر�ين  �لرئي�س  �أ�شار  �لأوكر�نية، 
تغري خطاب �أملانيا رغم خطو�تها �ملتحفظة وترددها �ل�شديد يف �شيا�شتها مع 

رو�شيا، موؤكد� على دعم برلني لبالده بال�شالح.
و�أكد �مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولت�س، يف خطابه �لأخري �أمام �لربملان، على 
دع��م فر�س  ف��ور� مع  �حل��رب  �إنهاء  �إىل  رو�شيا  ودع��ا  �أوكر�نيا  لدعم  تعهده 

�ملزيد من �لعقوبات �شدها.
وقادت �أملانيا منذ �لهجوم �لرو�شي على �أوكر�نيا يف 24 فرب�ير جبهة �لتهدئة 
د�خل �أوروبا وحلف "�لناتو" يف �لنز�ع مع رو�شيا، حتى حتول موقفها باإعالن 
رو�شيا  دبلوما�شيا   40 "بالدها تعترب  �أن  �أنالينا بريبوك،  وزيرة �خلارجية 
�أ�شخا�شا غري مرغوب فيهم، حيث كانو� يعملون هنا �شد حريتنا ومتا�شك 

جمتمعنا".

�أملانيا، وو�شفت �ملتحدثة با�شم  وعلى �لفور �شنت مو�شكو هجوما حاد� �شد 
�لعدو�ين  ب�"�لنهج  برلني  ت�شريحات  ز�خ��اروف��ا،  ماريا  �لرو�شية  �خلارجية 

�ملناه�س لرو�شيا".
وقالت �إن هذ� �لإجر�ء يهدف لتدمري بنية كاملة يف �لعالقات، حمذرة من 

رد فعل مماثل.

موقف مغاير
�أوكر�نيا قبل �حلرب،  �أزمة  �لدبلوما�شيني يف  ��شتخدمت برلني ورقة طرد 
للقو�ت  �ل��غ��رب  �ت��ه��ام  م��ع  لتز�منها  �لآن  �ل��ورق��ة  ه��ذه  ت��زي��د خ��ط��ورة  لكن 
دول   5 �لأوكر�نية، وطرد  بوت�شا  �شد مدنيني يف  بارتكاب جر�ئم  �لرو�شية 

�أوروبية 145 دبلوما�شيا رو�شيا.
وع��ن �أ���ش��ب��اب ت�شعيد �مل��وق��ف �لأمل����اين، ي��رى حممد رج��ائ��ي ب��رك��ات، خبري 
�أنه رغم مطالبة  "�شكاي نيوز عربية"،  �ل�شوؤون �لأوروبية، يف حديثه ملوقع 
حظر  ومعار�شته  مفاو�شات،  باإجر�ء  �لهجوم  بد�ية  منذ  �لأمل��اين  �مل�شت�شار 
موقفا  �خلارجية  وزي��رة  تبنت  رو�شيا،  من  و�لفحم  و�لنفط  �لغاز  ��شتري�د 

�أكرث ت�شدد�، رمبا لتاأثرها بحزب �خل�شر �لذي تنتمي له.
وينوه �ل�شيا�شي �لأملاين ح�شني خ�شر، �إىل �أهمية برلني، حيث يجتمع فيها 

فيها  ت���زد�د  �لتي  �حل��رب  وق��ت  خا�شة  �ل�شغط،  وجمموعات  �ل��ق��ر�ر  �شناع 
�حلاجة للمعلومات �ل�شرية. ويو�شح خ�شر ل�"�شكاي نيوز عربية" �أن �لقر�ر 
رو�شيا  تتخذ  �أن  �أملانيا، متوقعا  "�لتج�ش�س" �لرو�شي يف  للحد من  حماولة 

قر�ر� مماثال بطرد موظفي �ل�شفارة �لأملانية.

الفحم الرو�سي
طال تغري �ملوقف �لأملاين قطاع �لطاقة، حيث �أ�شار �مل�شت�شار �لأملاين �أولف 
�شولت�س، �إىل �أنه كان من �ل�شو�ب فر�س �لعامل عقوبات موؤثرة على رو�شيا 

ب�شكل موحد و�شريع، يف �أعقاب �لقر�ر �لرو�شي بيع �لغاز بالروبل.
و�أبدت �خلارجية �لأملانية تاأييدها �ملبدئي خلطط �ملفو�شية �لأوروبية فر�س 
حظر على ��شتري�د �لفحم �لرو�شي، مطالبة بجدول زمني للتخلي �لكامل 

عن و�رد�ت �لطاقة �لأحفورية �لرو�شية.
وعقوبة حظر ��شتري�د �لفحم رمزية، لأن �لحتاد �لأوروب��ي م�شرت ثانوي. 
وبلغت قيمة �ل�شادر�ت �لرو�شية من �لفحم �لعام �ملا�شي لالحتاد 4 مليار�ت 

يورو، بح�شب خ�شر.
�شادر�ت  �أن  �إىل  يلفت خ�شر  �لفحم،  �أملانيا �جلديد من  �ملوقف  �شبب  وعن 

�لفحم �لرو�شي لأملانيا هي 2.2 مليار يورو، وميكن ��شتبد�له.

من  فحم  و��شتري�د  �لرو�شي،  �لفحم  عن  �ل�شتغناء  ميكن  �ل�شتاء  وبحلول 
�إندوني�شيا  �أو  كولومبيا  �أو  �أ�شرت�ليا  �أو  �أفريقيا  جنوب  �أو  �ملتحدة  �لوليات 

�أو موزمبيق.

م�سري العالقات
بالتز�من مع ذلك، �أكد �شولت�س �أن بالده �شرت�شل كل �لأ�شلحة �لتي ميكن 

ت�شليمها ب�شرعة من خمزونات �لقو�ت �لأملانية �إىل كييف.
وت�شلمت �أوكر�نيا 1000 قطعة �شالح م�شاد للدبابات و500 �شاروخ �أر�س 
"�شرتيال"  "�شتينغر"، و500 �شاروخ دف��اع جوي من ط��ر�ز  جو من ط��ر�ز 
من �أملانيا. ويعلق خ�شر باأن �ل�شيا�شة �لأملانية تعتمد على �شحب �ل�شر�ع �إىل 
�لأوك��ر�ين يف  �ل�شعب  "�حلق" من  �ملفاو�شات، ولكن هذ� ل ي�شحب  طاولة 
�لدفاع عن نف�شه و�إيجاد حل للمفاو�شات بت�شليمه �أ�شلحة دفاعية، يف �إ�شارة 

لتقوية موقفه خالل �لتفاو�س.
�إىل  �أملانيا  موقف  يذهب  �أن  بركات  في�شتبعد  �لعالقات،  م�شتقبل  عن  �أم��ا 
قطع �لعالقات مع رو�شيا، نظر� للم�شالح �لقت�شادية، و�عتماد �أملانيا على 
45 باملئة من �لطاقة �لرو�شية. ويتفق خ�شر مع بركات، قائال �إن �خلالف 

�لر�هن يدور يف �إطار �ملناو�شات من دون �أن يت�شاعد.

•• عوا�سم-وكاالت

خ���ف �ل���زخ���م �ل��ك��ب��ري �مل�����ش��اح��ب لأج�����و�ء ح�شد 
يف  �حل���رب  �إىل  لالن�شمام  �لأج���ان���ب  �مل��ق��ات��ل��ني 
�أوكر�نيا، وبد�أت يف �لأيام �لأخرية عودة عك�شية 
عالمات  ر�شم  ما  منها  ج���اوؤو�  �لتي  �لبالد  �إىل 

��شتفهام كبرية حول هذه �خلطوة �ملفاجئة.
رو�شيا  ت�شارعت  24 فرب�ير،  بدء �حل��رب  ومع 
و�ملرتزقة،  �لأجانب  �ملقاتلني  �شم  يف  و�أوكر�نيا 
جلبهتي  �مل��ق��ات��ل��ني  �آلف  �ن�����ش��م��ام  �إىل  �أدى  م��ا 

�لقتال.
وموؤخر�، �أ�شارت تقارير �إىل �إعادة بع�س �ملقاتلني 
دوليا  فيلقا  �أوكر�نيا  ت�شكيل  رغم  بالدهم،  �إىل 
للمقاتلني �لأجانب وتد�شينها موقعا �إلكرتونيا 
ب�"�ملتطوعني"،  و�شفتهم  م��ن  ط��ل��ب��ات  لتلقي 

وترحيب رو�شيا برغبات مرتزقة للقتال معها.
�ل�شرت�تيجية  �ل����در������ش����ات  م��ع��ه��د  وح�������ش���ب 
�ملقاتلني  بع�س  �إع��ادة  فاإن  �لأمريكي،  و�لدولية 
و�مل��رت��زق��ة ب��ع��د 45 ي��وم��ا ع��ل��ى �حل����رب جاءت 

مغايرة للتوقعات ب�شاأن دور �لأجانب يف �ملعركة.
ح�شد كثيف

ر�شمية  دع��وة  توجيه  يف  مو�شكو  كييف  و�شبقت 
ثم  �لقتال،  �أوكر�نيا يف  �إىل  لين�شمو�  لالأجانب 
ح�شدت رو�شيا مرتزقة من جمموعة "فاغرن"، 
ورحبت برغبات �لقادمني من �شوريا و�ل�شي�شان 

يف �لقتال بجانبها.
�آلف  ع�شر�ت  �ن�شم  �أن���ه  على  دول���ة  ك��ل  وت�شر 
�عتربه  م��ا  وه���و  جبهتها،  �إىل  "�ملتطوعني" 
خرب�ء ع�شكريون "و�شيلة للدعاية" و"ترهيب" 

كل طرف من قوة ح�شد �لآخر.
�ألفا   16 و�أ�شارت �لإح�شائيات �إىل �ن�شمام من 
�أجنبي للجي�س �لأوك���ر�ين، و20  �أل��ف   20 �إىل 

�ألفا للجي�س �لرو�شي.

�سر العودة
لالأوروبيني  �مل�شتمرة  �لأوكر�نيني  ن��د�ء�ت  رغم 
للقتال، �أعاد �جلي�س �لأوكر�ين بع�س �لقادمني 
على  �لختيار  و�أ�شبح  بلد�نهم،  �إىل  �أوروب��ا  من 

�أ�شا�س �خلربة �لع�شكرية �ل�شابقة للمقاتلني.
عودة  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  و�أعلن 
�ألف مقاتل   40 �إب��د�ء  �ل�شوريني، رغم  ع�شر�ت 

رغبتهم للقتال بجانب �لرو�س.
جا�شم  �ل���دويل  �لأم���ن  ق�شايا  خبري  وي�شتبعد 
عزوف  �شببه  �ملقاتلني  �إع����ادة  ي��ك��ون  �أن  حممد 
للقتال،  �أج��ان��ب  ��شتقد�م  عن  و�أوك��ر�ن��ي��ا  رو�شيا 
و�إدر�ك��ه��م��ا خل��ط��ورة �ل���زج ب��ه��ذه �جل��م��اع��ات يف 

�ملعارك.
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث��ه  يف  حم��م��د  وي����رى 
�لفنية  ب���الأم���ور  تتعلق  �لأ���ش��ب��اب  �أن  عربية"، 
�لقتالية،  وخرب�تهم  �ملقاتلني  ه��وؤلء  وخلفيات 
بحمل  معرفة  لديه  لي�شت  بع�شهم  �أن  خا�شة 

�ل�شالح.
�أعلن �لبع�س رغبته يف �لقتال  "رمبا  وي�شيف: 
ليكون  �أو  لأوروب���ا،  بها  ينتقل  و�شيلة  تكون  كي 

و�شيلة جمع معلومات عن رو�شيا و�أوكر�نيا".
معاناة  �لأمريكية  هارفارد  جامعة  ر�شدت  كما 
مقاتلني �أجانب من م�شاكل نف�شية تعجزهم عن 

لي�شت  �لآخ��ر  و�لبع�س  �لقتال،  �قتحام خطوط 
لدية ق��درة حتمل ظ��روف �حل���رب؛ رمب��ا لعدم 
خ�شوعهم للتدريب �لالزم، خا�شة مع �ختالف 

�ملناخ و�لت�شاري�س.

مواقف الدول
�أوروب���ي���ني دعمهم �شفر  �إب����د�ء م�����ش��وؤول��ني  رغ��م 
�لقتال عند  مو�طنيهم لالن�شمام لأوكر�نيا يف 
وزر�ء عدل  دع��ا  نهاية مار�س  فاإنه  ب��دء �حل��رب 
وفرن�شا  �أملانيا  ت�شم  �لتي  "فاندوم"،  جمموعة 
و�إيطاليا و�إ�شبانيا هولند� وبلجيكا ولوك�شمبورغ، 
مو�طنيهم لالمتناع عن �لنخر�ط يف �حلرب، 
من  ي�����ش��اف��رون  م��ن  ح���ذرت  بريطانيا  �إن  ح��ت��ى 

�لتعر�س ملحاكمة ع�شكرية.
�مل�شلحة �لربيطاين جيم�س  �لقو�ت  وقال وزير 
ي��ع��ط��ي مربر�  ق���د  �إن ذه����اب م��ق��ات��ل��ني  ه��ي��ب��ي، 

لرو�شيا لتهام لندن بدخول �حلرب.
�أن��ه ميكن تف�شري  ه��ذ� يلفت جا�شم حممد  ويف 
ب�شاأن  دولهم  مو�قف  �إىل  �ملقاتلني  بع�س  �إع��ادة 

�ل�شماح لهم بالقتال يف دولة �أخرى.

تعقد امل�سهد
�مل��ق��ات��ل��ني م��ن �ل�شي�شان  �ن��خ��ر�ط  ت��اأث��ري  وع���ن 
و�أوروب�������ا ع��ل��ى �حل�����رب، �أ����ش���ارت در�����ش���ة �ملركز 
�لأوروب��������������ي ل�����در�������ش�����ات م���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب 
و�ل�شتخبار�ت �إىل �عتماد طريف �لنز�ع �لعتماد 

ع��ل��ى ق����و�ت غ���ري ن��ظ��ام��ي��ة يف �ل��ق��ت��ال خلف�س 
خ�شائر قو�تهما �حلكومية.

وبقي  �ملقاتلني،  ك��ل  ت�شمل  مل  �ل��ع��ودة  �أن  ومب��ا 
�مل�شهد  تعقيد  زي��ادة  �لدر��شة  توقعت  بع�شهم، 
�ملقاتلني بجماعات  بع�س  �أوكر�نيا، لرتباط  يف 
متطرفة يف �أوروبا، ما يزد خماطر ��شتقطابهم 

يف ميد�ن �حلرب.
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عربي ودويل
متمردون ي�شيطرون على قرى يف الكونغو الدميوقراطية 

•• غوما-اأ ف ب

�شيطر متمردو حركة 23 مار�س على عدد من �لقرى يف 
مو�جهات  بعد  �لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهرورية  �شرق 
مع �جلي�س يف منطقة روت�شورو، كما ذكرت م�شادر حملية 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  فريونغا  حممية  يف  م�شدر  وق��ال   .
�ل�شبت  �شباح  �لعنف  من  درج��ة  على  مو�جهات  "جرت 
ت�شكل  �ل��ت��ي  �ملحمية  منطقة  يف  �لكهرباء"  حم��ط��ة  ول 
روت�شوو  �أر��شي  يف  ماتيبي"  يف  �ل�شرقية  �جلبهة  "خط 
بازير�كي  ن�شتور  ذك��ر  جهته،  م��ن  كيفو.  �شمال  باقليم 
�مل����دين يف جت��م��ع )جمموعة  �مل��ج��ت��م��ع  م��ق��رر م��ن��ظ��م��ات 
 23 ح��رك��ة  "متمردي  �أن  ب��ر���س  لفر�ن�س  جومبا  ق���رى( 

وبيكيندي-  وبوغو�شا  وغ��ازي��ز�  غي�شيز�  يحتلون  م��ار���س 
بوغو�شا وكينياماهور� ورو�مبيهو وت�شينجرييرو وروبافو 

وبا�شاري" وما ز�لو� يحتفظون ب�"رونيوين وت�شانزو".
وج�شر  ب��ون��اغ��ان��ا  مدينة  على  ي�شيطر  �جلي�س  �إن  وق���ال 
�أوغند�  �إىل  ف����رو�  "�ل�شكان  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  رو�ن���غ���وب���ا، 
روت�شورو" وهما منطقتان كونغوليتان،  وكيو�نغا وو�شط 

للمتمردين. جديدة  هجمات  "خوفا" من 
�أح��د �شكان كابيندي لفر�ن�س  �أومي��ان��ا  وق��ال ج��ان دو دي��و 
ب��ر���س يف �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي م��ن غ��وم��ا عا�شمة �لق��ل��ي��م �أن 
�لو�شع "هادئ" �إىل حد ما يف هذه �ملنطقة �ملجاورة لكن 
مد�ر�س  يف  �لليل  بع�شهم  ومي�شي  خائفون  "�ل�شكان 

و�آخرين يف �لغابة".

بامل�شادر  لالت�شال  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  حم���اولت  تنجح  ومل 
بني  �لقتال  و����ش��ت��وؤن��ف  �لإقليمية.  و�لإد�ري�����ة  �لع�شكرية 
قليلة من  �أي��ام  بعد  �لأرب��ع��اء  مار�س   23 �جلي�س وحركة 
فيديو  ت�شجيل  با�شم �حلركة يف  وق��ال متحدث  �ل��ه��دوء. 
بقوة" على  "ردت  �مل��ت��م��ردي��ن  ح��رك��ة  �إن  �جلمعة  ب��ت��اري��خ 
مترد  عن  مار�س" �ملنبثقة   23 و"حركة  �جلي�س.  هجوم 
�شابق للتوت�شي �لكونغوليني و�لتي ت�شمى �أي�شا "�جلي�س 
�لقو�ت  �أم����ام   2013 يف  ه��زم��ت  �لكونغويل"،  �ل���ث���وري 

�مل�شلحة جلمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية.
متهمة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  نهاية  يف  ج��دي��د  م��ن  ظ��ه��رت  لكنها 
ت�شريح  ب�شاأن  �لتز�ماتها  �ح��رت�م  بعدم  كين�شا�شا  �شلطات 

مقاتليها.

مقتل 5 مدنيني بق�شف يف �شرق اأوكرانيا  
•• كييف-اأ ف ب

�لذي يرتقب  �أوكر�نيا  �شرق  ��شتهدف مدينتني يف  رو�شي  �آخ��رون يف ق�شف  و�أ�شيب خم�شة  �أ�شخا�س  قتل خم�شة 
هجوما رو�شيا و��شع �لنطاق، وفق ما �أفاد حاكم �قليمي م�شاء عرب تلغر�م.

وقال بافلو كرييلنكو حاكم منطقة دونيت�شك "�ليوم، قتل خم�شة �أ�شخا�س و��شيب خم�شة �آخرون �إثر ق�شف رو�شي 
يف منطقة دونيت�شك"، م�شيفا �أن �أربعة من �لقتلى ق�شو� يف مدينة فوغليد�ر وو�حد يف بلدة نوفوميخايلوفكا.

و�شيك  �شكانها على مغادرتها قبل هجوم  �لأوكر�نية  �ل�شلطات  �لتي ح�شت  �ملنطقة  �لقتال يف  �شر��شة  وت�شاعدت 
للقو�ت �لرو�شية.

و�ل�شبت �أعلن �جلي�س �لأوكر�ين على في�شبوك �أنه "دمر �أربع دبابات وثماين عربات مدرعة و�شبع مركبات للعدو"، 
�إىل جانب "طائرة مقاتلة ومروحية" وطائر�ت م�شرية.

�شمال قال فياتي�شالف ز�دورينكو �أحد روؤ�شاء �لبلديات يف منطقة خاركيف �إن "�شخ�شني على �لأقل قتال يف �شالتني 
نتيجة ق�شف )رو�شي( و�أ�شيب �شخ�س �آخر بجروح".

حتديات رئي�شية تواجه رئي�س وزراء باك�شتان املقبل 
•• كرات�سي-اأ ف ب

لعمر�ن  باك�شتان خلفا  رئا�شة �حلكومة يف  �شيتوىل  �لذي  �ل�شخ�س  كان  �أيا 
خان �لذي �أقيل �لأحد، فاإنه �شريث �مل�شاكل نف�شها �لتي عرقلت م�شرية جنم 

�لكريكيت �لدويل �ل�شابق.
�أزمة  �ملقبلة مو�جهة  �لباك�شتانية  �لإد�رة  �أعمال  ر�أ�س جدول  على  و�شيكون 
�قت�شادية كبرية �إ�شافة �ىل ت�شاعد �حلركات �ملت�شددة و�لعالقات �ملتدهورة 
�لتاريخية  �لبحوث  �أحمد مدير معهد  �ل�شابقني. وقال جعفر  مع �حللفاء 
"حتديات عدة على  �ملقبلة مو�جهة  �إنه يتعني على �حلكومة  و�لجتماعية 
�لتي  �لق�شايا  �أه��م  يلي  وفيما  و�خلارجية".  �لد�خلية  �لعالقات  م�شتوى 

تنتظر رئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين �ملقبل:
�شعيفة  وطنية  وعملة  مت�شارع  ت�شخم  مع  �لثقيلة  �لديون  �أعباء  �جتمعت 
�أمل  مع  �ملا�شية،  �لثالث  �ل�شنو�ت  خ��الل  رك��ود  حالة  يف  �لنمو  على  لتبقي 

�شئيل بتحقيق حت�شن حقيقي.
يف  �لتنمية  لقت�شاد�ت  �لباك�شتاين  �ملعهد  رئي�س  نائب  �حل��ق  ن��دمي  وق��ال 

لإجر�ء  حاجة  "هناك  م�شيفا  حمدد"،  توجه  �أي  لدينا  "لي�س  �أب��اد  �إ�شالم 
�إ�شالح جذري لل�شيا�شات".

12 باملائة و�لديون �خلارجية و�شلت �ىل  �أكرث من  ويبلغ معدل �لت�شخم 
130 مليار دولر �أو 43 باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، كما �أن �لروبية 
و�شلت �إىل 190 مقابل �لدولر، بفقد�ن قر�بة ثلث قيمتها منذ تويل خان 

�ل�شلطة.
�لنقد  ل�شندوق  �إن��ق��اذ  برنامج  تنفيذ  ��شتكمال  م��ن  �حلكومة  تتمكن  ومل 
�لدويل بقيمة 6 مليار�ت دولر وقع عليه خان عام 2019، بعد �أن تر�جعت 
وحت�شني  معينة  �شلع  على  �ل��دع��م  �إن��ه��اء  �أو  بخف�س  �تفاقيات  تطبيق  ع��ن 

�لإير�د�ت وحت�شيل �ل�شر�ئب.
�شندوق  "حزمة  �لباك�شتاين  �لأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  مالك  �إح�شان  و�أك��د 

�لنقد �لدويل يجب �أن ت�شتمر".
�لتحويالت  ت�شجيل  مع  ر�شده  �لأزم���ات مت  ه��ذه  و�شط  م�شرقا  لكن جانبا 
�ملالية للمغرتبني �لباك�شتانيني معدلت مرتفعة غري م�شبوقة، على �لرغم 
�لنقدية و�شعت باك�شتان يف منظار جمموعة �لعمل  �أن هذه �لتدفقات  من 

�ملايل �لدولية ملكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
على  ي�شقط  �أن  ميكن  معلق  "�شيف  باأنه  �لو�شع  ه��ذ�  �أحمد  جعفر  وي�شف 

�لبالد يف �أي وقت".
�شّعدت طالبان باك�شتان، وهي حركة منف�شلة عن طالبان �أفغان�شتان �إل �أنها 

تت�شارك معها جذور� م�شرتكة، من هجماتها يف �لأ�شهر �لأخرية.
وهددت �حلركة �ملت�شددة �لتي مت حتميلها �شابقا م�شوؤولية �شل�شلة هجمات 
د�مية، ب�شن هجمات �أخرى �شد �لقو�ت �حلكومية خالل �شهر رم�شان �لذي 

بد�أ �لأحد.
مل  �ملحادثات  لكن  باك�شتان"،  طالبان  "حتريك  مع  �لتفاو�س  خان  وح��اول 
ت�شل �إىل �أي مكان �لعام �ملا�شي وقبل �نتهاء مهلة هدنة ��شتمرت ملدة �شهر.

قاعدة  �أر��شيها  با�شتخد�م  ت�شمح  لن  �إنها  �لأفغانية  طالبان  حركة  وتقول 
�آلف  ت��ب��ق��ى يف و���ش��ع ح��د لأن�����ش��ط��ة  �ل��ع��ربة  ول��ك��ن  �لأج���ان���ب،  للم�شلحني 
�حل����دود مع  ع��ن��د  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  �مل��ت��م��رك��زي��ن يف  �لباك�شتانيني  �لإ���ش��الم��ي��ني 

باك�شتان، وحتديد �لوجهة �لتي �شيق�شدونها يف حال مت طردهم.
و�عترب خرب�ء �إنه ل توجد حلول �شهلة حتى بالن�شبة للحكومة �ملقبلة.

وقال �ملحلل �ل�شيا�شي رفيع �هلل كاكار "حتدي �لتمرد �شيبقى بنف�س �حلجم 
و�خلطورة �أمام �حلكومة �جلديدة".

ويف ولية بلو�ش�شتان �لأكرب يف باك�شتان و�لغنية باملو�رد �لطبيعية و�ملعادن، 
يطالب �لنف�شاليون هناك منذ �شنو�ت مبزيد من �حلكم �لذ�تي ون�شيب 

�أكرب من �لرثوة، و�شط نز�عات طائفية وعنف �لإ�شالميني.
و�قرتح كاكار مقاربة من �شقني ملو�جهة هذه �لأزمة تبد�أ بتطبيق "�إجر�ء�ت 
يف  �لأطفال  قفاز�ت  خلع  مع  بلو�ش�شتان،  �شيا�شية" يف  وم�شاحلة  ثقة  بناء 

�لتعامل مع طالبان و"ملرة �أوىل و�أخرية".
يزعم خان �أن �لوليات �ملتحدة ور�ء �إقالته بالتاآمر مع �ملعار�شة، و�حلكومة 
�أن تعمل بكد لإ�شالح تدهور �لعالقة مع و��شنطن �لتي تعد  �ملقبلة عليها 

مورد� رئي�شيا لل�شالح يف مو�جهة �لعالقة بني رو�شيا و�لهند.
و�أثار خان غ�شب �لغرب مبو��شلة زيارته �إىل مو�شكو يف �ليوم نف�شه �لذي 
غزت فيه رو�شيا �أوكر�نيا، وكان �أي�شا من بني �لقادة �لقالئل يف �لعامل �لذين 
ح�شرو� �فتتاح دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية يف بكني عندما قاطعها �آخرون 

�حتجاجا على �شجل �ل�شني يف جمال حقوق �لإن�شان.

انتخابات رئا�شة فرن�شا.. 5 �شيناريوهات تر�شم م�شهد اجلولة الثانية

 بعد مرور 5 �سنوات من احلادثة

 �شحايا هجوم بالغاز يف �شوريا ل يزالون ينتظرون العدالة 

•• باري�س-وكاالت

�لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون هو �ملر�شح 
�لأوف��ر حظا للفوز بولية ثانية يف �لنتخابات 
�ل��رئ��ا���ش�����������ي��ة �ل��ت��ي جت���ري ع��ل��ى ج��ول��ت��ني ب���د�أت 
 24 يوم  �لثانية  �لأحد و�شتجرى  �أم�س  �لأوىل 

�أبريل.
حفلت  �لتي  �لأوىل  �لرئا�شية  فرتته  بعد  لكن 
بال�شطر�بات �لجتماعية، و�لتي �تخذ خاللها 
�لفرن�شية  �ل��ع��م��ل  ق���و�ن���ني  ل��ت��ح��ري��ر  خ���ط���و�ت 
و�ل�شركات  �لأث���ري���اء  على  �ل�����ش��ر�ئ��ب  وخف�س 
�إع��ادة ت�شكيل �لعالقات عرب �لأطل�شي،  وح��اول 
�أ���ش��ب��ح �ل���ف���ارق �أ���ش��ي��ق ب��ك��ث��ري م��ن ذل���ك �لذي 
�ملتطرفة  �ليمينية  �ملر�شحة  على  فوزه  �شاحب 

مارين لوبان يف 2017.
للجولة  �لت�شور�ت  �أب��رز  على  يلي نظرة  وفيما 
لوكالة  وفقا  �لنتخابات،  �لثانية �حلا�شمة من 

"رويرتز".

الأكرث ترجيحا.. ماكرون - لوبان
�أق���رب �ملر�شحني ملو�جهة م��اك��رون يف  ل��وب��ان ه��ي 
�إىل  ت�شري  �ل��ر�أي  فا�شتطالعات  �لثانية،  �جلولة 
خطابها  نف�س  على  تعد  مل  �إذ  �أ�شهمها،  �رت��ف��اع 
ب�شيطة:  ر���ش��ال��ة  للناخبني  ت��وج��ه  وب��ات��ت  �حل���اد 

جيوبكم". �إىل  �لأمو�ل  "�شاأعيد 
وت�شري تقييمات لوبان �إىل �أنها جنحت يف تبديد 
�ملتطرف  �ليميني  حزبها  ت�شيطن  �لتي  �ل�شورة 

دون تغيري برناجمه �لأ�شا�شي �ملناه�س للهجرة.
وتظهر �ل�شتطالعات �أن ما ي�شل �إىل 23 باملئة 
من �لناخبني يعتزمون �لت�شويت لها يف �جلولة 

�لأوىل.
وعند �لو�شول جلولة �إعادة �أمام ماكرون، ت�شري 
��شتطالعات �لر�أي �إىل �أنها ميكن �أن حت�شل على 
باملئة،  و48.5  باملئة   47 ب��ني  م��ا  �إىل  ي�شل  م��ا 
مم���ا ي��ج��ع��ل �ل���ف���وز حت���ت رح��م��ة ه��ام�����س �خلطاأ 
�لإح�شائي، وقد يت�شبب �ملمتنعون عن �لت�شويت 

و�لناخبون �ملرتددون يف مفاجاأة.

ال�سيناريو املفاجاأة.. ماكرون - ميلون�سون
يحل مر�شح �لي�شار �ملت�شدد جون-لوك ميلون�شون 
�لتقدم،  وي��و����ش��ل  �ل����ر�أي  ��شتطالعات  يف  ثالثا 

وياأمل �أن�شاره يف حدوث طفرة.
فمع �قرت�ب �حلزب �ل�شرت�كي، �لرمز �لتقليدي 
لتيار ي�شار �لو�شط، من فقد�ن �لبو�شلة ومعاناة 
حزب �خل�شر يف ح�شد قاعدة دعم و��شعة، ينا�شد 

ميلون�شون �لناخبني �لي�شاريني �للتفاف حوله.
وهو �لآن يح�شل على ما بني 14 و17 باملئة يف 
��شتطالعات دعم �لناخبني مقابل ما بني 9 و10 

باملئة يف يناير للجولة �لأوىل.
ماكرون  يهزمه  �أن  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  وتتوقع 

ب�شهولة �إذ� و�شل للجولة �لثانية.

�سيناريو غري مرجح.. ماكرون - زميور
�ملبكرة  �مل��ر�ح��ل  يف  ه��زة  �لنتخابي  �ل�شباق  �شهد 
�ملا�شي،  �لعام  زمي��ور  �إي��ري��ك  جنم  �شعود  ب�شبب 
وه���و م��ن جن���وم �ل��رب�م��ج �حل���و�ري���ة يتبنى نهج 

�ل�����ش��اب��ق دون����ال����د تر�مب  �لأم����ريك����ي  �ل��رئ��ي�����س 
على  نف�شه  وي�شور  �ملوؤ�ش�شات  ل�شلطات  �ملناه�س 
مفرت�س  تهديد  حت��ت  لأم���ة  منقذ�  �شيكون  �أن���ه 
م��ن �لإ����ش���الم. ويف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ت��وق��ع��ت بع�س 
��شتطالعات �لر�أي و�شول زميور للجولة �لثانية، 
لكن دعمه تر�جع بعد �أن وجد �شعوبة يف �شياغة 
�أف��ك��ار ت��ت��ج��اوز �ل��ه��ج��رة و�لأم����ن وب��ع��دم��ا �أ�شرته 
ت�شريحاته ب�شاأن رو�شيا. لكن ��شتطالعات �لر�أي 
تظهر �لآن فوزه بن�شبة ترت�وح بني 9 و11 باملئة 
بفارق كبري عن  �لأوىل،  �لأ�شو�ت يف �جلولة  من 
�لر�أي  ��شتطالعات  وتظهر  وميلون�شون.  لوبان 
و�جهه يف  �إذ�  باأريحية  زمي��ور  �شيهزم  ماكرون  �أن 

جولة ثانية.

�سيناريو غري مرجح.. ماكرون - بيكري�ض
فالريي  �ل��ك��ربى  ب��اري�����س  رئ��ي�����ش��ة منطقة  ف���ازت 
من  خليط  ب��اأن��ه��ا  نف�شها  ت�شف  �ل��ت��ي  بيكري�س، 
مارغريت تات�شر و�أنغيال مريكل، ببطاقة �لرت�شح 

عن حزب �جلمهوريني �ملحافظ يف دي�شمرب، مما 
�أعطاها دفعة يف ��شتطالعات �لر�أي.

�شعوبة  جت��د  �إذ  ت��ع��رث�،  �شهدت  حملتها  �أن  غ��ري 
�أنها خمتلفة عن ماكرون،  يف تقدمي نف�شها على 
يطرحها  �لتي  �لقومية  �ل��رب�م��ج  تو�جه  حني  يف 

مناف�شوها من تيار �ليمني �ملتطرف.

وتظهر �أحدث ��شتطالعات �لر�أي �لأخرية فوزها 
مب��ا ب��ني 8 و10 ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن �لأ����ش���و�ت يف 

�جلولة �لأوىل.
�شيناريو غري مرجح بقوة.. ماكرون خارج �ل�شباق
يف  م��اك��رون  ف�شل  �إىل  ر�أي  ��شتطالع  �أي  ي�شر  مل 

بلوغ جولة �لإعادة �ملقررة يف 24 �أبريل.

•• اإدلب -رويرتز

فقد  كيف  �ليو�شف  �حلميد  عبد  ي���روي 

زوجته  ب��ي��ن��ه��م  ع��ائ��ل��ت��ه،  م���ن  ف����رد�   25
�ل��ر���ش��ي��ع��ان، ع��ن��دم��ا هوجمت  وت����و�أم����اه 
ب��ل��دت��ه��م �ل�����ش��وري��ة ب��ال��غ��از �ل�����ش��ام يف عام 
حتقيق  خ��ل�����س  ه���ج���وم  وه����و   ،2017
�أن���ه من  �مل��ت��ح��دة �إىل  م��دع��وم م��ن �لأمم 

تنفيذ �لدولة �ل�شورية.
�لهجوم  ع��ن  ع��ام��ا(   33( �ليو�شف  ق��ال 
ب��ل��دة خان  �ل���ذي �شهدته  �ل�����ش��اري��ن  ب��غ��از 
�شيء. �حلياة  �أُبيد كل  ثو�ن  "يف  �شيخون 
و�ح��د� من  �لهجوم  �أُبيدت متاما". وكان 
�أ�شلحة  �أن  ت��ردد  �لتي  �لهجمات  ع�شر�ت 
�حلرب  خ��الل  فيها  ��شُتخدمت  كيماوية 

�لد�ئرة يف �لبالد منذ 11 عاما.
ووت�س  ر�ي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  منظمة  وق��ال��ت 
�ملعنية بحقوق �لإن�شان ومقرها نيويورك 
�إن ذلك �لق�شف �لذي �شهده �شمال غرب 
�ملعار�شة  ���ش��ي��ط��رة  �ل���و�ق���ع حت��ت  ���ش��وري��ا 
90 قتيال على �لأقل،  �أ�شفر عن �شقوط 

بينهم 30 طفال.
ك��ان��ت رو���ش��ي��ا و�ل�شني،  �لأث���ن���اء  ت��ل��ك  يف 
ح��ل��ي��ف��ت��ا ����ش���وري���ا، ق����د ����ش��ت��خ��دم��ت��ا حق 
�ل��ن��ق�����س م��ن �أج����ل ع��رق��ل��ة ج��ه��ود �لأمم 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  لفتح  �ملتحدة 
وجر�ئم  حرب  جر�ئم  �رتكاب  يف  حتقيقا 

�شد �لإن�شانية يف �شوريا.
ويف ذكرى مرور خم�شة �أعو�م على هجوم 
ونا�شطون  ن��اج��ون  ي��ح��ذر  �شيخون،  خ��ان 
�أن عدم  يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�����ش��ان م��ن 
�لهجمات  ج���رمي���ة  ع���ن  �أح�����د  حم��ا���ش��ب��ة 
�لكيماوية يف �شوريا ميكن �أن ي�شجع على 

�ملزيد.
�أخرى  �مل��ت��ح��دة ودول  �ل��ولي��ات  وح���ذرت 
من �أن رو�شيا قد تن�شر ذخائر كيماوية �أو 
لكنها  �أوكر�نيا،  غزوها  خالل  بيولوجية 
خماوفها.  على  ملمو�شة  �أدل���ة  ت��ق��دم  مل 
�لت�شريحات  ت���ل���ك  �ل���ك���رم���ل���ني  ون���ف���ى 
�أ�شاليب  م���ن  "�أ�شلوب  ب��اأن��ه��ا  وو���ش��ف��ه��ا 

�شرف �لنتباه".
لرو�شيا  ر�دع  ي��وج��د  "ل  �ل��ي��و���ش��ف  ق���ال 

�إىل  للو�شول  لديها  �شالح  �أي  ل�شتخد�م 
هدفها".

�لرئي�س  مب��ح��ا���ش��ب��ة  �ل��ي��و���ش��ف  وي��ط��ال��ب 
"برغم  ب�����ش��ار �لأ����ش���د وي���ق���ول  �ل�������ش���وري 
ت��ق��دمي �ل�����ش��ه��ود، ب��رغ��م ت��ق��دمي �لأدل����ة، 
�ملتحدة  �إىل �لأمم  �لأدل��ة  و�إي�شال جميع 
و�إىل �جلهات �ملعنية، لليوم ما يف حما�شبة 

لب�شار �لأ�شد".
وتنفي حكومة �لأ�شد ��شتخد�م �أي �أ�شلحة 
ب��د�أت يف �شورة  �لتي  كيماوية يف �حل��رب 
تتحول  �أن  ق��ب��ل  ح��ك��م��ه  ع��ل��ى  �ن��ت��ف��ا���ش��ة 
 350 حل��رب �شقط فيها م��ا ل يقل ع��ن 
 2013 ع��ام  �شوريا  ووّق��ع��ت  قتيل.  �أل���ف 
��شتخد�م  ع��ل��ى م��ع��اه��د�ت دول��ي��ة حت��ظ��ر 

مثل هذه �لأ�شلحة.
�شيخون  خ����ان  ع��ل��ى  �ل���ه���ج���وم  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
حم��ف��ورة يف ذ�ك���رة �ل��ي��و���ش��ف، ب��د�ي��ة من 
�إىل  �شربات  وجهت  �لتي  �لطائر�ت  �أزي��ز 
و�لن�شف  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل��ب��ل��دة 

�شباحا.
حماولة  يف  �أب��وي��ه  ملنزل  �ليو�شف  �نطلق 
و��شلت  �لأم������ان.  ب���ر  �إىل  ع��ائ��ل��ت��ه  ل��ن��ق��ل 
زوجته �لتحرك بينما توقف هو مل�شاعدة 

جار كان ي�شرخ طلبا للعون.
قال �إنه �شاعد يف نقل �ل�شحايا �إىل �شيارة 
�أفو�ه  رغ��اوي تخرج من  �ب، وكانت  بيك 

بع�شهم.
فقد �ليو�شف وعيه وهو يحاول م�شاعدة 
�بنة �أخيه. �أفاق يف �مل�شت�شفى بعد �شاعات، 
ليدرك حجم �لكارثة عندما عاد للمنزل 

بعد ظهر ذلك �ليوم.
�أعرف  "غرف �شار فيها �شهد�ء. مل  قال 
�أخويا  ولد  و�ل  �أخ��وي��ا  �أوّدي:  ب��دي  مني 
حلظات  ك��ان��ت  زوج��ت��ي.  و�ل  ولدي  و�ل 
يقّدر  �إن�شان  �أي  م�شتحيل  �شعبة.  كتري 

�لفاجعة. مثل يوم �لقيامة".
�لرئي�س  ت���ر�م���ب،  دون���ال���د  �إد�رة  وردت 
59 �شاروخ  ب��اإط��الق  �آن����ذ�ك،  �لأم��ري��ك��ي 
ك��روز على �ملجال �جل��وي �ل��ذي قالت �إن 

�لهجوم �نطلق منه.
وبعد مرور �شتة �أ�شهر، �أورد تقرير �شادر 
�ملتحدة  �لأمم  �أن�شاأتها  حتقيق  �آلية  عن 
�أن  �لكيماوية  �لأ���ش��ل��ح��ة  حظر  ومنظمة 

�ل�شحايا  ع��ل��ى  �ل��ت��ي ظ��ه��رت  �لأع���ر�����س 
تتو�فق مع �أعر��س حالت �لت�شمم و��شعة 

�لنطاق بغاز �ل�شارين.
وقالت �إنها "على يقني من �أن �جلمهورية 
�إطالق  ع��ن  م�شوؤولة  �ل�شورية  �لعربية 
�أبريل   4 ���ش��ي��خ��ون يف  خ���ان  �ل�����ش��اري��ن يف 
�حلكومية  �لقو�ت  و�شيطرت   ."2017

على �لبلدة عام 2019.
وبعد مرور خم�س �شنو�ت، يقول �ليو�شف 
�إن �آثار �لهجوم ل تز�ل تعاوده و�إنه يفقد 
�لوعي �أحيانا حني ي�شم رو�ئح قوية مثل 
�لتنظيف  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم  �ل��ك��ل��ور  ر�ئ���ح���ة 
�لأثر  �لأك���رب ه��و  �لأث���ر  �أن  �إل  ب��امل��ن��ازل. 

�لنف�شي و�لعي�س يف خوف د�ئم.
ه��اي خبري  �أل�شتري  �ل��ربوف�����ش��ور  وي��ق��ول 
�إن �لآثار �لتي ميكن  �لأ�شلحة �لكيماوية 

�لهجمات  م���ن  �ل��ن��اج��ني  ل���دى  ت��ظ��ل  �أن 
بال�شارين ت�شمل م�شاكل د�ئمة يف �لروؤية 
ويف �جلهاز �له�شمي و��شطر�بات ما بعد 

�ل�شدمة.
قال "�لأثر �لرئي�شي عادة ما يكون �ملوت 
�لكارثي، وعلى نحو �شريع جد�"، م�شيفا 
�أن هناك حاجة للمزيد من �لبيانات حول 
لهجمات  للتعر�س  �ملدى  طويلة  �لتبعات 

بالأ�شلحة �لكيماوية.
�لتي  ق��ال��ت رو���ش��ي��ا  �ل���ه���ج���وم،  ويف وق����ت 
�إن   2015 دعمت �لأ�شد ع�شكريا يف عام 
�ملو�د �لكيماوية تخ�س �ملعار�شة �ل�شورية 
ل �حل��ك��وم��ة. وق���ال �ل��رئ��ي�����س فالدميري 
كانت  و����ش��ن��ط��ن  �أن  ي��ع��ت��ق��د  �إن�����ه  ب���وت���ني 
�ل�شاروخية  �ل�شربات  من  ملزيد  تخطط 
و�أن �ملعار�شة �مل�شلحة كانت تخطط ل�شن 

هجمات بالأ�شلحة �لكيماوية.
�أن رو�شيا  �مل��ت��ح��دة م��ن  ح���ذرت �ل��ولي��ات 
رمب����ا حت�����اول ���ش��ن ه��ج��م��ات ت���وح���ي ب���اأن 
�أع����ق����اب غزوها  �آخ�����ر يف  ف��اع��ل��ه��ا ط����رف 

�أوكر�نيا يف �أو�خر فرب�ير �شباط.
و�ت��ه��م��ت و����ش��ن��ط��ن وح��ل��ف��اوؤه��ا حكومة 
بوتني بن�شر �دعاء دون دليل باأن �أوكر�نيا 
لديها برنامج �أ�شلحة بيولوجية كمقدمة 
لحتمال �شن هجوم بيولوجي �أو كيميائي 

من جانب رو�شيا.
�أن  على  دليال  �لأبي�س  �لبيت  يقدم  ومل 
�ل��ه��ج��وم. كما  مل��ث��ل ه���ذ�  رو���ش��ي��ا تخطط 
زعمه  على  دليل  �أي  �لكرملني  يقدم  مل 
�أ�شلحة  ل���ش��ت��خ��د�م  ت�شتعد  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أن 

كيميائية.
وتقول رو�شيا �إنها ت�شن "عملية ع�شكرية 

�لغربية  ج��ارت��ه��ا  ���ش��الح  ل��ن��زع  خا�شة" 
وتنفي �أن قو�تها ت�شتهدف مدنيني.

وقد �شهدت �شوريا بع�شا من �أ�شد حالت 
����ش��ت��خ��د�م �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة منذ 

�حلرب �لعاملية �لأوىل.
�إن م��ن��ظ��م��ة حظر  وق����ال م�����ش��در م��ط��ل��ع 
حو�يل  يف  حت��ق��ق  �لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة 
لأ�شلحة  مزعوم  ��شتخد�م  حالة   150
حالة   20 وه��ن��اك  ���ش��وري��ا،  يف  كيميائية 

موؤكدة ل�شتخد�م هذه �لأ�شلحة.
�ملتحدة وفريق  وخل�شت حتقيقات �لأمم 
حظر  ملنظمة  �ل��ت��اب��ع  �خل��ا���س  �لتحقيق 
�لقو�ت  �أن  �إىل  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة 
بر�ميل  ��شتخدمت  �ل�شورية  �حلكومية 
غ�����از �لأع���������ش����اب و�ل���ك���ل���ور �مل���ت���ف���ج���رة يف 
و2018.   2015 ع��ام��ي  ب��ني  ه��ج��م��ات 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �مل��ح��ق��ق��ون  وج���د  ك��م��ا 

��شتخدم �أ�شلحة كيميائية يف �شوريا.
�لأع�شاب  ب���غ���از  ه���ج���وم  �أ����ش���ر����س  وك�����ان 
 2013 ع����ام  يف  �لآن  ح��ت��ى  �حل�����رب  يف 
عليها  ت�شيطر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لغوطة  على 
�أ�شفر  مما  دم�شق،  من  بالقرب  �ملعار�شة 
عن مقتل �ملئات لكنه مل ي�شفر عن �أي رد 
مو�شكو  و�شاطة  وحالت  غربي.  ع�شكري 
�لكيميائية  �لأ���ش��ل��ح��ة  لتدمري  �ت��ف��اق  يف 
تنفيذ  دون  �لتايل  �لعام  بحلول  �ل�شورية 

تهديد ب�شربة �شاروخية �أمريكية.
�لدبلوما�شيني  م���ن  �ل���ع���دي���د  وخ��ل�����س 
وعد  �أن  �إىل  لح��ق��ا  �لأ���ش��ل��ح��ة  ومفت�شي 
����ش���وري���ا ب��ال��ت��خ��ل��ي ع����ن خم���زون���ه���ا من 

�لأ�شلحة كان خدعة.
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �ل��ب��ع�����س  ور�أى 
�أوب���ام���ا ف�����ش��ل يف فر�س  �ل�����ش��اب��ق ب�����ار�ك 
��شتخد�م  مو�جهة  يف  �لأحمر"  "خطه 

�لأ�شد لالأ�شلحة �لكيميائية.
وق�����ال ه��ام��ي�����س دي ب���ري���ت���ون ج�����وردون 
�لبيولوجية  �حل������روب  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
حقيقة  ك��ان��ت  ���ش��وري��ا،  "يف  و�لكيميائية 
�ختفاء خط �أوباما �لأحمر متاما مبثابة 
ودولة  وط��اغ��ي��ة  دك��ت��ات��ور  ل��ك��ل  ترخي�س 
مارقة وجماعة �إرهابية با�شتخد�م �أ�شلحة 
ذلك  �أع��ط��ى  "كما  و�أ����ش���اف  كيميائية". 
�نطباعا لأمثال بوتني باأن �لغرب �شعيف 

وباأن له �أن يفعل ما يحلو له دون ر�دع".
حتى  �لكرملني  با�شم  متحدث  ي��رد  ومل 
�لآن على �أ�شئلة عرب �لربيد �لإلكرتوين 
�لإعالم  وز�رة  ت��رد  كما مل  روي���رتز،  م��ن 

�ل�شورية.

* "هذه �جلر�ئم ل ت�شقط بالتقادم"
بني  ت�شابه  �أوج���ه  �لأ���ش��د  معار�شو  ر���ش��م 
�لع�شكرية  و�لأ�شاليب  �شوريا  يف  �حل��رب 
مبا  �أوكر�نيا،  يف  رو�شيا  ت�شتخدمها  �لتي 

يف ذلك ح�شار �ملدن وق�شفها.
�ل�شهر  �لدولية  �ملحكمة �جلنائية  وقالت 
�رتكاب  يف  حتقيقا  �شتفتح  �إن��ه��ا  �مل��ا���ش��ي 
ب��ع��د �لتما�س  �أوك��ر�ن��ي��ا  ج��ر�ئ��م ح���رب يف 
39 دول���ة من  ب��ه  ت��ق��دم��ت  غ��ري م�شبوق 
رو�شيا  ����ش��ت��خ��د�م  وت�����ش��ب��ب  �أع�����ش��ائ��ه��ا. 
�ملتحدة  �لأمم  يف  �لنق�س  ح��ق  و�ل�����ش��ني 
لإيقاف حتقيق �ملحكمة �جلنائية �لدولية 
ب�شاأن �شوريا يف �إجبار �ملد�فعني عن حقوق 

�لإن�شان على �تباع �شبل قانونية �أخرى.
وق���دم���ت م��ن��ظ��م��ات م���ن �مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
�شكاوى من ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيماوية 
يف ���ش��وري��ا �إىل �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة يف 
ُفتحت  ح��ي��ث  و�ل�����ش��وي��د،  و�أمل��ان��ي��ا  فرن�شا 
متنح  قو�نني  مبوجب  جنائية  حتقيقات 
�شد  للجر�ئم  �لعاملية  �لق�شائية  �لولية 
)�لعد�لة  م��ب��ادرة  وبح�شب  �لإن�����ش��ان��ي��ة. 
�لق�شايا  ُت��ق��دم  مل  �مل��ف��ت��وح(،  �ملجتمع  يف 

لالدعاء.
�إنقاذ يف  يقول حميد قطيني، وهو عامل 
�لدفاع �ملدين، �إنه حمل جثث �شتة �أطفال 
ق��ت��ل��و� يف خ���ان ���ش��ي��خ��ون، و�إن����ه ���ش��اع��د يف 

توثيق "�ملجزرة".
هذه  ع��ن  �ل����دويل  �ملجتمع  "�شكوت  ق���ال 
قبل يف  عندنا من  �رتكبت  �لتي  �جلر�ئم 
ولغريها  لرو�شيا  �شمح  �ل��ذي  هو  �شوريا 
�لعامل،  �أن��ح��اء  بباقي  �جل��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب 

مثل ما بي�شري �ليوم باأوكر�نيا".
ملركز  �لعام  �ملدير  �شيخاين،  ن�شال  وق��ال 
�شوريا،  يف  �لكيماوية  �لنتهاكات  توثيق 
�إنه ما ز�ل ياأمل مبحا�شبة �جلناة، م�شري� 
�إىل �لكم �لهائل من �لأدلة �لتي جمعتها 

جمموعته و�آخرون.

العدالة حتقيق  ينتظر  زال  ما  �شوريا  يف  بالغاز  هجوم  يف  عائلته  فقد  • رجل 
املزيد على  ي�شجع  قد  الغاز  هجمات  عن  ال�شكوت  يقولون:  • �شحايا 

�شوريا يف  الغاز  هجمات  من  اأوروبا  يف  جنائية  • �شكاوى 
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�شفينة هجومية برمائية �شينية من طر�ز هاينان�لرئي�شة �لتايو�نية ت�شاي �إنغ ون حت�شر تدريبات ع�شكرية

ح�ش�س تهدف ل�شد �لغز�ة على �أحد �شو�طئ تايو�ن.. حاملة �لطائر�ت �ل�شينية لياونينغ

طائرة بدون طيار �ل�شبح �ل�شينية من نوع هندو

باأكمله امل�شيق  بتغطية  مداها  ي�شمح  لل�شفن  م�شاد  هاربون  �شاروخ  األف  تايوان  لدى  • �شيكون 
�شراع ن�شوب  حالة  يف  ال�شني  قلب  يف  اأهداف  �شرب  على  قادر  املدى  بعيد  ل�شاروخ  ال�شخم  الإنتاج  تايوان  • بداأت 

تايوان حول  البحري  امل�شرح  يف  للمعركة  م�شتعدة  حربية  �شفينة   450 حوايل  ال�شينية  • للبحرية 
ذلك تدرك  وال�شني  مغايرة,  وا�شرتاتيجية  تايوان,  مع  متاًما  خمتلفة  �شيا�شية  عالقات  لالأمريكان  اأوكرانيا,  عك�س  • على 

عني على احلرب يف اأوكرانيا:

تايوان تعزز دفاعاتها �شد غزو �شيني...!
•• الفجر -بيري انطوان دونيت –ترجمة خرية ال�سيباين

�سبح  فرباير   24 منذ  الأوكرانية  احلرب  اأثــارت 
اجلزيرة  �سلطات  اأن  لتايوان،اإل  ال�سيني  الغزو 

اإذا  تعّلمت الدر�ض، و�سّرعت ال�ستعدادات، بحيث 
ف�ستكون  بالهجوم،  ال�سعبي  التحرير  جي�ض  قام 
تاأتي  اأن  قبل  كافية  لفرتة  املقاومة  على  قــادرة 
ال�سني عن  ــردع  ل لــالإنــقــاذ.     املتحدة  الــوليــات 

على  قدرتها  باإثبات  مطالبة  تــايــوان  الهجوم، 
ال�سيني،  اجلي�ض  �سعف  نقاط  مــن  ال�ستفادة 
عبور  خالل  وقدراته.  العددية  مزاياه  واإحباط 
الغازي  الأ�سطول  �سيكون  تايوان  م�سيق  البحر 

القوات  على  يجب  لذلك  للخطر.  عر�سة  اأكــرث 
كاملة  ا�ستفادة  ت�ستفيد  اأن  التايوانية  امل�سلحة 
من احلاجز الطبيعي الذي ي�سكله هذا الذراع من 

البحر والوقت الالزم لعبوره.

   عر�شه 65 مياًل بحرًيا، �أي 120 
ي��ك��ون �لأ���ش��ي��ق، يف�شل  ك��م، حيث 
هذ� �مل�شيق �لرب �لرئي�شي لل�شني 
�ل���ت���اي���و�ين. مياهه  �ل�����ش��اح��ل  ع���ن 
للمالحة  منا�شب  وغ���ري  �شحلة، 
حت���ت �مل�����اء، ول��ك��ن��ه م��ن��ا���ش��ب جًد� 
حلرب �لألغام. وعلى عك�س قانون 
من  ج��زًء  �ل�شني  تعتربه  �لبحار، 
حرية  ولتاأكيد  �لإقليمي.  بحرها 
�ل�����ش��ف��ن �حلربية  ت��ق��وم  �مل���الح���ة، 
للوليات �ملتحدة وحلفائها بعبوره 
�ل�شني  ��شتياء  يثري  مما  بانتظام 

�ل�شعبية.
بحرية  ح�����رك�����ة  ع��������ربه  مت������ر     
�لزر�عة  مينع  مما  مكثفة،  مدنية 
�لوقائية لأعد�د كبرية من �لألغام 
�لدفاعية. ومع ذلك، �شيكون لدى 
تايو�ن �ألف �شاروخ هاربون م�شاد 
بتغطية  م���د�ه���ا  ي�����ش��م��ح  ل��ل�����ش��ف��ن 
�مل�����ش��ي��ق ب��اأك��م��ل��ه. و���ش��ي��ت��م متويه 
ب���ال���ق���رب م���ن نقاط  �ل���ب���ط���اري���ات 

�إطالقها.
     �جلمع بني هذين �لنوعني من 
بجعل  نظريا  �شي�شمح  �لأ���ش��ل��ح��ة، 
�لعبور خطر� لقوة �شطحية، حتى 
لو كانت كبرية. ناهيك عن تاأثري 
�ل��ظ��روف �جل��وي��ة �ل��ت��ي ق��د متنع 
�لهبوط على �شاحل غري جمهز يف 

حال حدوث �أمو�ج.
   كما طورت تايو�ن �شو�ريخ بعيدة 
�مل����دى ق�����ادرة ع��ل��ى ���ش��رب مو�نئ 
�ل�شينية.  للقو�ت  جوية  وق��و�ع��د 
وم���ن خ���الل �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك، تاأمل 
يف �إجبار �لعدو على جتميع قو�ته 
�أبعد مكان  ولوج�شتيات �ملعركة يف 

ممكن.
 2017 ع�����ام  ُن�������ش���ر  م���ق���ال  يف     
تاميز  ����ش���رتي���ت�������س  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
�لدفاع  وزي��ر  ك�شف  �ل�شنغافورية، 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  �أن  �ل���ت���اي���و�ين 
�لرب  ���ش��رب  م��ن  متكنت  للجزيرة 
يزيد  ب�شو�ريخ  لل�شني  �لرئي�شي 
كيلومرت   1500 ع����ن  م����د�ه����ا 

)810 ميال(.
�أعلنت   ،2021 م��ار���س   25   ويف 
�شحيفة هونغ كونغ، �شاوث ت�شاينا 
بد�أت  ت��اي��و�ن  �أن  بو�شت،  مورنينج 
�لإن���ت���اج �ل�����ش��خ��م ل�����ش��اروخ بعيد 
�مل�����دى ق�����ادر ع��ل��ى ����ش���رب �أه�����د�ف 
ن�شوب  ح��ال��ة  �ل�����ش��ني يف  ق��ل��ب  يف 

�شر�ع.
   وبالنظر للتقنية �لعالية لتايو�ن، 
معقولة.  �مل���ع���ل���وم���ات  ه�����ذه  ف������اإن 
�ل�شطناعية  �جل�������زر  ����ش���ت���ك���ون 
�ل�شبع �لتي بنتها بكني يف �أرخبيل 
�شرب�تلي يف بحر �ل�شني �جلنوبي، 
و�لتي هي مو�شوع نز�عات بحرية 
بحكم   2016 عام  ت�شويتها  متت 
�لد�ئمة  �ل��ت��ح��ك��ي��م  حم��ك��م��ة  م���ن 
يف  �ل�شني،  ح�شاب  على  له��اي  يف 

مرمى نري�ن تايو�ن.
   من جهة �خرى، مدركة �لفجوة 
�مل����ت����ز�ي����دة يف �ل����ق����وة ب����ني �أو�م������ر 
�ملعركة للمع�شكرين، قامت تايبيه 
�لعملي  مفهومها  بتعديل  موؤخًر� 
�ل�شرت�تيجية  تطبيق  يف  للدفاع 
"�لدفاع  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

�ل�شارم و�لردع متعدد �ملجالت".
�لتايو�نية  �حل���ك���وم���ة  ت��ف�����ش��ل     

�مل��������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �ل����ت����اي����و�ين يف 
�ل�شني  �أن  عمره،  من  �لثالثينات 
�إذ� كان �لأمر  �شتغزو تايو�ن. لأنه 
ك����ذل����ك، ف������اإن م���ث���ل ه�����ذه �حل����رب 
بالن�شبة  ل��ل��غ��اي��ة  م��ك��ل��ف��ة  ���ش��ت��ك��ون 
ل��ب��ك��ني. وم����ع ذل����ك، ل��دي��ه �أوه����ام 
�لغربي:  �ل����دع����م  ب�������ش���اأن  ق��ل��ي��ل��ة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �أعتقد  "ل 
�ملتقدمة  �ل��غ��رب��ي��ة  و�لق��ت�����ش��اد�ت 
بكني...  مو�جهة  يف  معنا  �شتقف 

�شنكون وحدنا".
ت�����ش��اي، خبرية     وع�����رّبت ك����وين 
�لت�شويق من تايبيه، عن توترها: 
�أن  �أع��ت��ق��د  �أك���ن  مل  �ل�����ش��اب��ق،  "يف 
�حلرب كانت على و�شك �حلدوث، 
ل��ك��ن م���ع م��الح��ظ��ة م���ا ح����دث يف 
�أوك��ر�ن��ي��ا، وه��ي ح��رب مل يتوقعها 
�أحد، �أعتقد �لآن �أنه ل يوجد �شيء 
�حتمالية  ت���ك���ون  ق���د  م�����ش��ت��ح��ي��ل. 
�حل����رب ب��ع��ي��دة، ل��ك��ن��ه��ا ق���د تكون 

و�شيكة �ي�شا".
   ووفق ��شتطالع �أجرته موؤ�ش�شة 
بدء  قبل  �لتايو�نية  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي 
26 فا�شل  �أوك��ر�ن��ي��ا، يعتقد  غ��زو 
6 باملائة فقط من �مل�شتطلعني �أن 
ميكن  �لقارية  �ل�شني  مع  �حل��رب 

�أن تندلع يف �أي وقت.
�ل�شينية  �ل���دع���اي���ة  وت���و�����ش���ل     
خالل  م��ن  ت��اي��و�ن  �شعب  تخويف 
�أمر  �حل���رب �شدهم  ب���اأن  �لدع����اء 
لكن  �لق�شري.  �مل���دى  على  م��وؤك��د 
بالن�شبة �إىل لو بينغ ت�شينغ، �لوزير 
با�شم  و�مل���ت���ح���دث  ح��ق��ي��ب��ة  ب�����دون 
"هذ� ميثل  ف����اإن  ت���اي���و�ن،  ب���رمل���ان 
�ملعنوية"  �ل���روح  ل�شرب  حم��اول��ة 
"مبادرة غبية".  للتايو�نيني وهي 
منذ و�شول �لرئي�شة ت�شاي �إنغ ون 

�أمام �لتجارة �لبحرية �لعاملية. ثم 
و�نتظار  قوتك،  "�إخفاء  �إىل:  دع��ا 
معار�شة  �إث���ارة  لتفادي  �شاعتك"، 
�لقوى  م���ن  ع��ك�����ش��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ذ�ت 

�لبحرية �لكربى.
   �ليوم، للبحرية �ل�شينية حو�يل 
م�شتعدة  ح��رب��ي��ة  �شفينة   450
حول  �لبحري  �مل�شرح  يف  للمعركة 
تايو�ن ويف بحر �ل�شني �ل�شرقي �أو 
بحر �ل�شني �جلنوبي. وهذ� يفوق 
ذلك،  وم��ع  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �لبحرية 
�لتناف�س  ق��ادرة على  ت��ز�ل غري  ل 
م��ع��ه��ا ب�����ش��ب��ب �ل����ف����ارق �ل��ك��ب��ري يف 

�مل�شتوى �لتكنولوجي.
     يف كل �لأح���و�ل، ت��اي��و�ن لي�شت 
�أوكر�نيا. وهذ� لعدة �أ�شباب، �أولها 
بينما  رو���ش��ي��ا  حت���د  �أوك���ر�ن���ي���ا  �أن 
ذلك،  ومع  تايو�ن جزيرة.  جزيرة 
�ل�����ش��ي��ن��ي ل ميلك  ف�����اإن �جل��ي�����س 
خربة يف �إنز�ل بحري، عالوة على 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أعلنت  �إذ�  ذل��ك، 
و�لحتاد �لأوروبي بو�شوح يف 24 
م�شاألة  يطرحا  لن  �أنهما  فرب�ير 
�إر�شال قو�ت �إىل �أوكر�نيا، ف�شيكون 
بالن�شبة  مت���اًم���ا  خم��ت��ل��ًف��ا  �لأم�����ر 

لتايو�ن.
�عرتفت  ع��ن��دم��ا   ،1979 ع���ام     
بجمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
عالقاتها  و�أنهت  �ل�شعبية  �ل�شني 
تعهدت  ت��اي��و�ن،  مع  �لدبلوما�شية 
و��شنطن بتزويد تايبيه بالأ�شلحة 
لتمكينها من �لدفاع عن نف�شها يف 

حالة عدو�ن، دون جتاوز ذلك.
   لكن يف �ل�شنو�ت �لأخ��رية، تغرّي 
�لو�شع ب�شكل كبري. دون �أن تقول 
�لو��شح  م��ن  يبدو  �شر�حة،  ذل��ك 
�أن �لإد�رة �لأمريكية م�شممة على 

عانى  نف�شه  �ل�شيني  �جلي�س  �أن 
�للتني  �حل���رب���ني  يف  ه���زمي���ة  م���ن 
 1962 �ل��ه��ن��د ع���ام  خ��ا���ش��ه��م��ا يف 
ذلك،  وم��ع   .1979 ع��ام  وفيتنام 
تايو�ن  يف  �لع�شكري  �لف�شل  ف���اإن 
�ل�شيوعي  �شيكون بالن�شبة للحزب 
�ل�شيني �أمًر� لذًعا من �ملحتمل �أن 
�شقوطه، متاًما  ت�شريع  �إىل  ي��وؤدي 

مثل �شقوط �شي جني بينغ.
م���ار����س،   31 �خل���م���ي�������س،  ي�����وم     
مديرة  �أودك،  ����ش���ان���در�  �ع���ت���ربت 
وهي  تايبيه،  يف  �لأم��ري��ك��ي  �ملعهد 
�ملوقف  �أن  ���ش��ف��ارة،  �ل��و�ق��ع  بحكم 
ميثل  لل�شني  �مل��ت��ز�ي��د  �ل���ع���دو�ين 
ت��ه��دي��ًد� ل���ت���اي���و�ن. وق���ال���ت خالل 
�لتجارة  غ��رف��ة  يف  �أل��ق��ت��ه��ا  ك��ل��م��ة 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
ع��ازم��ة ع��ل��ى م�����ش��اع��دة ت���اي���و�ن يف 
�ل�شلوك  "�إن  نف�شها.  ع��ن  �ل��دف��اع 
جلمهورية  �مل���ت���ز�ي���د  �ل�����ع�����دو�ين 
�ل�شني �ل�شعبية يتجلى ب�شكل �أكرب 
ت��ز�ل متار�س  �لتي ل  ت��اي��و�ن  �شد 
ودبلوما�شية  ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��غ��وًط��ا 

و�قت�شادية �شدها".
   و�أ�شافت �شاندر� �أوديك بح�شور 
"�لأن�شطة  �أن  ت����اي����و�ن،  رئ��ي�����ش��ة 
�ل�شني  �ل���ش��ت��ف��ز�زي��ة جل��م��ه��وري��ة 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ب���ال���ق���رب م����ن ت���اي���و�ن 
بطبيعتها  ل��ال���ش��ت��ق��ر�ر  م��زع��زع��ة 
وتهدد ب�شوء �لتقدير بينما تخرب 
�لإقليميني.  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم 
ت��اي��و�ن« ن�شرتك يف م�شلحة  »م��ع 
و�ل�شتقر�ر  �ل�����ش��الم  يف  م�شرتكة 
نعترب  ون��ح��ن  ت���اي���و�ن،  م�شيق  يف 
�أهمية ق�شوى لأمن  هذ� �لأمر ذ� 
و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  و��شتقر�ر 

�لهادئ ككل".

�����ش���ت���خ���د�م و����ش���ائ���ل ق��ت��ال��ي��ة غري 
�لتي  �ل���ع���ن���ا����ش���ر  ����ش���د  م��ت��ك��اف��ئ��ة 
�ل���ب���ح���ر.  ذر�ع  ع�����ب�����ور  مي���ك���ن���ه���ا 
�لقتال  م���ن  �ل���ن���وع  ه����ذ�  وي�����ش��ج��ع 
وج����ود م��ن��ط��ق��ة ج��غ��ر�ف��ي��ة جبلية 
قممها  �أح��د  �رت��ف��اع  ي�شل  للغاية، 
�ل�شاحل  م��رًت�. فقط   3952 �إىل 
�لغربي �ملطل على �مل�شيق م�شطح 
�إليه ب�شهولة عن  وميكن �لو�شول 

طريق �لبحر.
تونغ  ت�شي  م��او  �شيطر  �أن  منذ     
عام  لل�شني  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل���رب  ع��ل��ى 
عمليات  ثالث  تنفيذ  مت   ،1949
ع�������ش���ك���ري���ة ك������ربى ����ش���د ت����اي����و�ن 
حيث  �لقليلة  �ل�����ش��غ��رية  و�جل����زر 
�لكومينتانغ، �حلزب �لقومي �لذي 
كاي  ت�شيانغ  �جل��رن�ل  بقيادة  ك��ان 

�شيك يف ذلك �لوقت.
  ف�شلت �أزمات م�شيق تايو�ن �أعو�م 
1954-55 و1958 و1995-
جمموعات  تدخل  ب�شبب   1996
�لتي  �لأمريكية  �لطائر�ت  حاملة 
�ل�شينية.  �لقو�ت  �أقوى من  كانت 
ل���ق���د ت��ع��ل��م��ت ب���ك���ني درو��������س تلك 
�لإخ��ف��اق��ات �مل��ري��رة ول��ن ت�شرع يف 
�أعمال عد�ئية دون �أن تتمتع حملًيا 
–ويف �لوقت �لالزم -بتفوق عددي 
ف��ي��ه يف ج��م��ي��ع جمالت  ل ج����د�ل 
�لكفاءة  جمهول:  يبقى  �ل�شر�ع. 
�لت�شغيلية لأطقم و�أركان �لبحرية 
ت�شارك يف  �أنها مل  �ل�شينية. ومبا 
�لنطاق،  و��شعة  حقيقية  عمليات 

فال ميكن تقييمها.
�إىل  ت�����ش��ّرع  دون  �ل�����ش��ني  ت�شعى     
�لبحرية،  ل��ق��و�ت��ه��ا  ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة 
1978 عندما  ع��ام  ب���د�أت  و�ل��ت��ي 
ق���رر دن���غ ���ش��ي��او ب��ي��ن��غ ف��ت��ح �لبالد 

�إىل �ل�شلطة عام 2016، �نتع�شت 
م�شيق  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى  �ل���ع���الق���ات 

تايو�ن �إىل حد كبري.
   يف 4 ف��رب�ي��ر، بعد �أرب���ع �شاعات 
م��ن �مل��ح��ادث��ات ق��ب��ل ح��ف��ل �فتتاح 
�ل�شتوية،  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة 
�ل�����ش��ي��ن��ي ونظريه  �ل��رئ��ي�����س  �أك����د 
�ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني، �أن 
من  �شكل  �أي  ي��ع��ار���ش��ان  بلديهما 
نف�س  يف  ت��اي��و�ن.  ��شتقالل  �أ�شكال 
�لوقت، رف�شت �ل�شلطات �ل�شينية 
باأنها  �أوك��ر�ن��ي��ا  و���ش��ف �حل���رب يف 
"غزو"، و�متنعت عن �لت�شويت يف 

�لأمم �ملتحدة لإد�نة �حلرب.
   وع����ل����ى ع���ك�������س م���وق���ف���ه���ا جت���اه 
�ملتحدة  "للوليات  ف��اإن  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
متاًما  خمتلفة  �شيا�شية  ع��الق��ات 
معها  و�ل�شرت�تيجية  تايو�ن،  مع 
خم��ت��ل��ف��ة مت���اًم���ا و�ل�����ش��ني تدرك 
نا�شمان،  ل���ي���ف  ي���و����ش���ح  ذلك"، 
�لزميل �لباحث يف مركز فريبانك 
بجامعة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  ل���ل���در�����ش���ات 
�أن  �حلقيقة  تظل  لكن  ه���ارف���ارد. 
م�شروع.  »�ل���ت���اي���و�ن���ي���ني«  خ�����وف 
ت��و�ج��ه ك��ل م��ن �أوك��ر�ن��ي��ا وتايو�ن 
م���و�ج���ه���ة  �أزم�����������ات وج������ودي������ة يف 

�لأنظمة �ل�شلطوية".
   ولالأمل يف ك�شب �حلرب يف تايو�ن، 
�ل�شينية  �ل���ق���و�ت  ع��ل��ى  ���ش��ي��ت��ع��ني 
بال�شرورة تنفيذ حرب خاطفة يف 
�لأ�شطول  ملنع  قليلة  �أي��ام  غ�شون 
�لأم��ري��ك��ي و�ل���ق���و�ت �جل��وي��ة من 
�لكبرية  �ل�شعوبات  لكن  �لتدخل. 
�لرو�شي  �جل��ي�����س  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي 
حتذير  مبثابة  ت��ب��دو  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 
�إ����ش���ايف ل��ل��ق��ي��ادة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة. ولن 
�ل��ت��ذك��ري بحقيقة  ه���ذ� يف  ي��ت��اأخ��ر 

�ل��ت��دخ��ل م��ب��ا���ش��رة يف ح���ال ن�شوب 
�لرئي�شي  تايو�ن و�لرب  �شر�ع بني 
لل�شني، ب�شكل ل يز�ل غري موؤكد.
�شيو�جه  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
ع�شكري  فعل  رد  �ل�شيني  �جلي�س 
عنيف يف حال حماولة غزو تايو�ن 
�ليابان وكوريا  �إىل  �لتي قد متتد 
وفيتنام  و�أ����ش���رت�ل���ي���ا  �جل��ن��وب��ي��ة 
و�إندوني�شيا  ماليزيا  حتى  ورمب��ا 

و�لفلبني.
   م��ن ج��ه��ة �خ����رى، ك���ان �جلي�س 
م���ن���ذ عقود  ي�����ش��ت��ع��د  �ل����ت����اي����و�ين 
للمقاومة يف حال �لعدو�ن �ل�شيني، 
وت�شارعت هذه �ل�شتعد�د�ت ب�شكل 
حيث  ف��رب�ي��ر،   24 منذ  ملحوظ 
ت���ر�ق���ب �ل���ق���و�ت �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة عن 
�ل�شر�شة  �لأوكر�نية  �ملقاومة  كثب 

للجي�س �لرو�شي.
  وبعيًد� عن �لذعر، تعمل حكومة 
�شكانها،  ط���م���اأن���ة  ع���ل���ى  ت�����اي�����و�ن 
بكني  م����ع  �ل�������ش���ر�ع  �أن  م��ع��ت��ق��دة 
ل ي����ز�ل غ���ري م��رج��ح ع��ل��ى �ملدى 

�لق�شري و�ملتو�شط.
قلًقا  ن��ع��ي�����س  ولدت����ن����ا،  "منذ      
�ل�شني  تهاجمنا  �أن  م��ن  وخ���وًف���ا 
ه�شني  ت�شيانغ  ي��ق��ول  �ل�شيوعية، 
وي، وهو طالب نقلت عنه �شحيفة 
�ليابانية،  �ل��ي��وم��ي��ة  �آ���ش��ي��ا  ن��ي��ك��اي 
����ش���ارك يف م��ظ��اه��رة �شد  و�ل�����ذي 
�ملنق�شي،  مار�س   25 ي��وم  �حل��رب 
نز�ل  ل  فاإننا  خائفون،  �أننا  ورغ��م 
قررو�  �إذ�  �ملقاومة  على  م�شممني 
�مل��ج��يء. ب��ال��ت��اأك��ي��د، ح��ت��ى ل��و غرّي 
�ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي لأوك��ر�ن��ي��ا قو�عد 
هذ�  م��ع  د�ئ��ًم��ا  ع�شنا  فقد  �للعبة، 

�لتهديد".
   ل ي��ع��ت��ق��د ج���اك ت�����ش��ي��ن��غ، خبري 

    حافظت �ل�شني حتى �لآن على 
رو�شيا،  جت��اه  للغاية  ح��ذر  موقف 
وح����ر�����ش����ت ع���ل���ى �لم����ت����ن����اع عن 
لفالدميري  دع��م  �أي  ع��ن  �لتعبري 
ب���وت���ني. ل��ك��ن ي����وم �لأرب����ع����اء 30 
�خلارجية  وزي�����ر  �أع���ل���ن  م����ار�����س، 
�ل���رو����ش���ي ���ش��ريج��ي لف�����روف �أن���ه 
متعدد  جديد  "نظام  ظهور  يوؤيد 
و�أ�شاف  عدل".  و�أك���رث  �لأق��ط��اب 
�لرو�شية،  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  رئ��ي�����س 
�ل�شيني  نظريه  بح�شور  متحدثا 
مبقاطعة  ت��ون�����ش��ي  يف  ي����ي  و�ن������غ 
رو�شيا  �أن  �ل�����ش��ني،  ب�شرق  �أن��ه��وي 
هذه  �ل�������ش���ني  ت���دع���م  �أن  ت���ت���وق���ع 
يو�جه  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  يف  �ل��ف��ك��رة 
للغاية  خطرية  "فرتة  �لعامل  فيه 
�لعالقات  تاريخ  يف  م�شبوقة  غري 
�لدولية". �شتوؤدي �لأزمة �حلالية 
�لدولية  �لعالقات  ��شطر�ب  �إىل 
معكم  نهايتها،  يف  "�شننتقل  �لتي 
ومع حلفائنا �لآخرين، نحو نظام 
ع���امل���ي ج���دي���د م���ت���ع���دد �لأق����ط����اب 

وعادل ودميقر�طي".
�إن �ل�شني     ورد و�ن���غ ي��ي ق��ائ��ال، 
على  ت�شميما"  "�أكرث  ورو����ش���ي���ا 
وتعزيز  �لثنائية  �لعالقات  تطوير 
�لتعاون. و�أد�ن �لرجالن �لعقوبات 
�ملنتجة"  وغ��ري  �لقانونية  "غري 
�ملتحدة  "�لوليات  تفر�شها  �لتي 
فلكها" على  يف  ي����دورون  و�ل��ذي��ن 
مو�شكو منذ 24 فرب�ير. و�نتهزت 
م��و���ش��ك��و وب��ك��ني �ل��ف��ر���ش��ة لإع����ادة 
تاأكيد �شد�قتهما "غري �ملحدودة"، 
بعد ثالثة �أ�شابيع من و�شف و�نغ 

يي لها باأنها "�شلبة كال�شخرة".
�ل��ب��ي��ان ويتباين     ي��ت��ع��ار���س ه���ذ� 
�ل�شيني  �لرئي�س  ت�شريحات  م��ع 
لنظريه �لأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن يف 
رئي�س  �ع��ت��رب  ل��ق��د  م���ار����س.   18
�لنز�عات  �أن  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل����دول����ة 
م�شلحة  يف  "لي�شت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
بينغ:  ج����ني  ����ش���ي  وق������ال  �أحد". 
�شيًئا  لي�شت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  "�لأزمة 
كلمات  ي���ح���دث.  نر�ه"  �أن  ن��ري��د 
ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا ت��وؤك��د ح���رج �لنظام 
عنيفة  ح��رب  مو�جهة  يف  �ل�شيني 
ت��ت��ع��رث. وك�����اأّن ب��ك��ني ت��ن��ف��خ �حلار 

و�لبارد بح�شب حماوريها.
    وكدليل على ذلك، رف�س رئي�س 
جم��ل�����س �ل���دول���ة �ل�����ش��ي��ن��ي يل كه 
لن  �ل�شني  ب��اأن  �لل��ت��ز�م  ت�شيانغ، 
عرب  م��وؤمت��ر  خ��الل  رو�شيا،  تدعم 
�ملفو�شية  رئ��ي�����ش��ة  م���ع  �ل��ف��ي��دي��و 
�لأوروب������ي������ة �أور������ش�����ول ف�����ون دير 
لي���ن ورئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لأوروب�����ي 
رئي�س  و�أ���ش��اف  مي�شيل.  ت�شارلز 
"�شتو��شل  �ل�شينية:  �حل��ك��وم��ة 
�ل�����ش��ني �ل��ع��م��ل م��ن �أج���ل �ل�شالم 
"بطريقتها  ول��ك��ن  �أوكر�نيا"،  يف 

�خلا�شة" و"ب�شروطها �خلا�شة".
�مل�شاعدة يف  �ل�شني  "طلبنا من     
�إنهاء �حلرب، قال ت�شارلز مي�شيل 
�لأوروب���ي���ة  �ل��ق��م��ة  ه���ذه  مبنا�شبة 
دي�شمرب   3 منذ  �لأوىل  �ل�شينية 
لل�شماح  حماولة  �أي  �إن   .2020
�لعقوبات  على  باللتفاف  لرو�شيا 
�إل  ي���وؤدي  ل��ن  �مل�شاعدة  ت��ق��دمي  �أو 
�إطالة �حلرب". ح��و�ر �شّم ل  �إىل 

يب�ّشر بخري.

حتليل
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ال�شالمة الغذائية توؤكد : اأ�شواق اأبوظبي خالية من �شوكولتة » كيندر « امل�شتبه بها يف اأوروبا
•• اأبوظبي -  الفجر

�أبوظبي  �إمارة  �أ�شو�ق  �أن   �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية   �أكدت هيئة 
خالية متاماً من  منتجات �شوكولتة "كيندر" �مل�شتبه يف �رتباطها بحالت 
�ل�شاملونيال،   بكترييا  ب�شبب  �لأوروب���ي���ة  �ل���دول  م��ن  ع��دد  يف  غ��ذ�ئ��ي  ت�شمم 
�ل�شريع   لالإنذ�ر  �لأوروب��ي  �لنظام  من  �إخطار�ً  ��شتالمها  فور  �أنه  مو�شحة 
بال�شحب �لح��رت�زي لبع�س دفعات �أحد منتجات "كيندر" �مل�شتبه بها، قام 
مفت�شو �لهيئة باإجر�ء عمليات �لتحقق �مليد�ين لأ�شو�ق �لإمارة ، للتاأكد من 
وجود �لدفعات �لتي مت حتديدها يف �لإخطار من عدمه، كما مت �لتن�شيق مع 
�ملوردين و�ملن�شاآت �لغذ�ئية و�لتو��شل مع �لوكيل �ملحلي ل�شركة فريرو  يف 
�لدولة  �ملنتجة لهذ� �لنوع من �ل�شوكولتة و�لذي �أكد �أن �ملنتجات �ملتو�جدة 

�ملنتجات  �شمن  من  ولي�شت  �لآم��ن��ة  �لدفعات  من  �أبوظبي   �إم���ارة  يف  حالياً 
"�لكيندر"  منتجات  �شحنات  على مر�جعة  �لهيئة  كما عملت  عنها.  �ملخطر 
�أن��ه��ا لي�شت من  �أب��وظ��ب��ي حيث مت �ل��ت��اأك��د م��ن  �إم����ارة  �ل��د�خ��ل��ة ع��رب منافذ 
�ل�شوكولتة   �لنوع من  �ملنتجة لهذ�  �ل�شركة  باأن  �مل�شتبه بها، علماً  �ملنتجات 
�لتاأكيد  و�أن��ه مل يتم  �ل��دول �لوروب��ي��ة �حرت�زيا  �ملنتجات يف  قامت ب�شحب 
باأن �ملنتج غري مطابق حتى �للحظة. وقالت �لهيئة يف بيان �شحفي تعليقاً 
على �لأنباء �لتي ترددت ب�شاأن بع�س منتجات �شوكولتة "كيندر" �مل�شتبه يف 
�رتباطها بحالت ت�شمم غذ�ئي يف عدد من �لدول �لأوروبية �إنه يف حال مت 
�لتي مت حتديدها  �شيتم �شحبها  �لدفعات  �مل�شتبه بها  وفق  �ملنتجات  ر�شد 
�شيتم  �ملنا�شب ح�شب ما  �لإج��ر�ء  و�تخاذ  ف��ور�ً  �لعر�س  رف��وف  و�إز�لتها من 
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  وط��م��اأن��ت  ع��دم��ه.  م��ن  �ملنتج  �شالمة  ب�شاأن  ت��اأك��ي��ده 

كافة  تتخذ  باأنها  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �مل�شتهلكني  �لغذ�ئية جمهور  و�ل�شالمة 
وغري  �شليمة  غري  منتجات  �أي��ة  و�شول  ملنع  �لالزمة  و�لإج���ر�ء�ت  �لو�شائل 
�شحية �إىل �أ�شو�ق �لإمارة، وت�شتند �لهيئة يف �أعمالها �إىل لو�ئح فنية و�أنظمة 
وت�شريعات، ترتكز جميعها على �أ�ش�س و�شو�بط علمية ذ�ت مرجعيات دولية، 
حيث يتم مر�جعتها وحتديثها با�شتمر�ر بناء على �آخر �مل�شتجد�ت، م�شددة 
تباع يف  �لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بجودة  �مل�شتهلكون  يثق جمهور  �أن  �أهمية  على 
�خلارج  من  و�ردة  كانت  �أو  �ملحلي  �إنتاجنا  من  كانت  �شو�ء  �ملحلية،  �لأ�شو�ق 
�شل�شلة  لرقابة �شارمة عرب  �ملتد�ولة  �لغذ�ئية  �ملنتجات  كافة  حيث تخ�شع 
�لتوريد كما تخ�شع �ملنتجات �لغذ�ئية �مل�شتوردة ل�شو�بط �شارمة يف �ملنافذ 
�ملختلفة حيث ل يتم �ل�شماح بدخول �أي منتج  �إل بعد �لتاأكد من مطابقته  
�ملو�د  من  عينات  و�أخ��ذ  �لتفتي�س  عمليات  جانب  �إىل  �ملعتمدة،  للمو��شفات 

�لغذ�ئية يف مر�كز �لبيع للتاأكد من �أن �ملادة �لغذ�ئية �شاحلة لال�شتهالك. 
ودولية  و�إقليمية  وطنية  �أنظمة  ع��دة  يف  ت�شرتك  �أنها  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
�أي  �أو  غذ�ئي  ح��ادث  �أي  ح��ول  �ملعلومات  وت��ب��ادل  �ل�شريع  و�لإن���ذ�ر  للتنبيه 
وتبادر  زر�ع��ي،  �أو  منتج غذ�ئي  �أو  م��ادة  �أي  و�شحة  �شالمة  معلومة تخ�س 
و�شالمة  �شحة  ي�شمن  مبا  حالة  لكل  وفقاً  �ملنا�شبة  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �إىل 
�ملو�د و�ملنتجات �لغذ�ئية و�لزر�عية �ملتد�ولة يف �أ�شو�ق �لإمارة. وتعمل هيئة 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية مببد�أ  �ل�شفافية و�ل�شر�كة �ملجتمعية 
و�لتفاعل �لإيجابي مع �ملتعاملني وجمهور �مل�شتهلكني حيث تخ�ش�س �لعديد 
من قنو�ت �لتو��شل ل�شتقبال ��شتف�شار�ت ومالحظات و�أ�شئلة �جلمهور حول 
�أية ق�شية �أو مو�شوع �أو خرب ب�شاأن �شحة و�شالمة وجودة �ملنتجات �لغذ�ئية 

و�لزر�عية، وحتر�س على �لرد عليها بعد �لتحقق و�لتحليل و�لدر��شة. 

هيئة كهرباء ومياه دبي تقدم بالتعاون مع »دو« عرو�شًا خا�شة ملتعامليها اجلدد من فئة ال�شركات 

 »ي�شري« �شركة جزائرية نا�شئة حتلم بغزو العامل 

ال�شركات الكربى تتقّدم بحذر يف جمال العمالت امل�شفرة 

•• دبي-الفجر:

�ملعنيني،  جميع  �شعادة  لتعزيز  جهودها  �إط��ار  يف 
�أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي ملتعامليها �جلدد 
من فئة �ل�شركات )�أ�شحاب �حل�شابات �لتجارية( 
"دو" �لتابعة  �حل�شول على عرو�س خا�شة من 
ل�����ش��رك��ة �لإم������ار�ت ل��الت�����ش��الت �مل��ت��ك��ام��ل��ة، عند 
ت�شغيل  خ��دم��ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  بطلب  تقدمهم 
�لهيئة  ق���ن���و�ت  خ����الل  م���ن  �ل���ك���ه���رب���اء-�مل���ي���اه، 

�ملخ�ش�شة.   
و�أ����ش���ار م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر، �لع�شو 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
دبي، �إىل �أهمية �ل�شر�كات �ملثمرة بني �لقطاعني 
�شل�شلة  جت���رب���ة  ل��ت��وف��ري  و�خل����ا�����س  �حل���ك���وم���ي 
للمتعاملني، وتقدمي خدمات ذ�ت قيمة م�شافة، 
ومز�ولة  �لأع��م��ال  مم��ار���ش��ة  �إج�����ر�ء�ت  وت�شهيل 
�لأن�شطة �ل�شتثمارية، �ن�شجاماً مع روؤية �شاحب 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي، 
رع���اه �هلل، جل��ع��ل دب���ي �مل��دي��ن��ة �لأذك����ى و�لأك���رث 

�شعادة يف �لعامل.
جميع  �لهيئة  "توفر  �ل��ط��اي��ر:  م��ع��ايل  و�أ���ش��اف 
وتطبيقها  �لإل��ك��رتوين  موقعها  ع��رب  خدماتها 
�لذكي، وفق �أعلى معايري �لعتمادية و�لتو�فرية 
للمتعاملني  يتيح  مما  و�ل�شتد�مة،  و�ملوثوقية 
مكان  �أي  وم���ن  وق���ت  �أي  يف  معامالتهم  �إج����ر�ء 
ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة و�أم������ان، و�حل�����ش��ول ع��ل��ى خدمات 
�آن��ي��ة ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة ل�����ش��م��ان ر�ح����ة بالهم 
ن�����ش��ب��ة �لتبني  ب��ل��غ��ت  وت��ع��زي��ز ���ش��ع��ادت��ه��م. وق����د 
�لربع  يف   98.89% �لهيئة  خل��دم��ات  �ل��ذك��ي 
�لهيئة  وتوجت جهود   .2021 عام  �لأخ��ري من 
�لثالث  للعام  �ملعنيني بتحقيقها  �إ�شعاد  يف جمال 
�لعامل  م�شتوى  على  �لأول  �مل��رك��ز  �ل��ت��و�يل  على 
 ،)ICXS( ملتعاملني� �لعاملي لتجربة  �ملعيار  يف 
�ملو��شفة  وذلك �شمن تطبيقها ملتطلبات �شهادة 
بتحديثها  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  جت����رب����ة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 

�جلديد"ICXS2019"، حيث �أحرزت �لهيئة 
نتيجة %100 �شمن منظومة �لتقييم �خلا�شة 
يف  عاملياً  �لأع��ل��ى  �لنتيجة  ه��ذه  وتعد  بال�شهادة. 

حققت  كما  �ملحدثة.  بن�شختها  �ملو��شفة  تاريخ 
�لهيئة %97.9 يف موؤ�شر �ل�شعادة �للحظي لعام 
2021 �لذي تتوىل قيا�شه هيئة دبي �لرقمية، 

�شعادة  م���وؤ����ش���ر  در������ش����ة  يف   90% م���ن  و�أك������رث 
متعاملي حكومة دبي �لتي يجريها برنامج دبي 

للتميز �حلكومي لعام 2021."
�لرئي�س  �حل���������ش����اوي،  ف���ه���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�لتنفيذي ل�شركة �لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة: 
و�ملن�شات  �مل��ت��ن��وع��ة  �مل����ب����ادر�ت  ���ش��اه��م��ت  "لقد 
�ل��رق��م��ي��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة دبي 
�ل�شركات  تاأ�شي�س  �إج����ر�ء�ت  وتب�شيط  لت�شهيل 
�جلديدة يف حتفيز �لن�شاط �لقت�شادي وخا�شًة 
وبينما  �ل�شغرية.  �ملوؤ�ش�شات  �شريحة  جانب  من 
تاأ�شي�س  �إىل  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  ت�شعى 
�لقت�شاد  متطلبات  يو�كب  مبا  ب�شرعة  �أعمالها 
�ل���الزم �لذي  �ل��دع��م  �إىل  �ل��رق��م��ي، فهي حت��ت��اج 
ميّكنها من دفع وت�شريع عجلة �لنمو على �ملدى 
�ملتو��شلة  جهودها  �إط��ار  يف  دو  وتعمل  �لطويل. 
ل��دع��م روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ر�م��ي��ة خللق 
�لتجارية  و�لأن�����ش��ط��ة  ل��الأع��م��ال  م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، ع��ل��ى رف���د �ل�����ش��رك��ات مبختلف 

بحلول  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  ول�شّيما  �أحجامها 
�ت�����ش��ال م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���ط���ورة ل���الأع���م���ال و�لتي 
ممت بدقة مبا يتنا�شب مع متطلباتها لتعزيز  �شُ
يف  مكانتها  وتر�شيخ  �لرقمية  �لتحتية  بنيتها 
"ي�شرنا  �حل�����ش��اوي:  �لرقمي." و�أ���ش��اف  �ل��ع��امل 
�إب�����ر�م ه���ذه �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
�لهيئة  متعاملي  مبوجبها  �شيتلقى  و�لتي  دب��ي، 
�حل�شابات  )�أ���ش��ح��اب  �ل�شركات  فئة  م��ن  �جل���دد 
�ل��ت��ج��اري��ة( ع��ر���ش��اً خ��ا���ش��اً حل��ل��ول �لت�����ش��ال من 
دو خ���الل م��رح��ل��ة تفعيل خ��دم��ات �لت�����ش��ال يف 
مقر�ت �شركاتهم. و�شيتمكن متعاملو �لهيئة من 
�حل�شول على فر�شة ح�شرية من هيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي لخ��ت��ي��ار ع��ر���س مميز على خدمات 
�لهاتف �ملتحرك و�لثابت من دو عرب �لإنرتنت. 
ونوؤكد على �لتز�منا بتعزيز �شر�كاتنا مع خمتلف 
�جلهات �حلكومية مبا ي�شاهم يف �لرتقاء بجودة 
�خلدمات �ملقدمة جلميع �شكان دبي وتعزيز ريادة 

�لإمارة ومكانتها �لعاملية يف عامل �لأعمال."

•• اجلزائر-اأ ف ب

�لعقبات  ورغ��م  �شنو�ت  خم�س  تتعدى  ل  ف��رتة  يف 
"ي�شري"  �شركة  جنحت  بالبريوقر�طية،  �ملرتبطة 
و�لتو�شيل  �لأج���رة  خلدمات  �لنا�شئة  �جلز�ئرية 
ف��ر���س ح�����ش��وره��ا يف �جل���ز�ئ���ر و���ش��ائ��ر بلد�ن  يف 
نحو  للتو�شع  يطمحون  موؤ�ش�شوها  وب��ات  �مل��غ��رب، 
�لأ����ش���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة. وق���د �ك��ت�����ش��ب��ت �ل�����ش��رك��ة �لتي 
طيبي  �لدين  ن��ور  �جلز�ئريان  �ملهند�شان  �أن�شاأها 
كبرية  �شعبية  ���ش��ن��و�ت،  خم�س  قبل  يطو  وم��ه��دي 
�ملطّور  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ب��ف�����ش��ل  �مل��غ��ارب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
بالكامل يف �جلز�ئر، لكن ��شمها بات متد�ول �أكرث 
م�شتثمرين  من  دولر  مليون   30 ح�شدت  بعدما 

�أمريكيني يف نهاية عام 2021.
وق����ال �مل��ه��ن��د���س ط��ي��ب��ي �ل����ذي ي����وزع �إق��ام��ت��ه بني 
�لأمريكية،  كاليفورنيا  وولية  �لعا�شمة  �جلز�ئر 
مهمة  لأن��ف�����ش��ن��ا  "و�شعنا  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
تق�شي باإيجاد منوذج جناح جز�ئري %100، ما 
�لقدرة  و�إظهار  �ملحلية  �ملو�هب  تاأهيل  �إع��ادة  يتيح 

على �إيجاد قيمة م�شافة يف �جلز�ئر".
ملو�جهة  بال�شرب  �لتحلي  �مل��وؤ���ش�����َش��ني  ع��ل��ى  وك���ان 

�لبريوقر�طية �جلز�ئرية �لتي تثري �نتقاد�ت من 
لال�شتثمار�ت،  معرقال  عن�شر�  فيها  ت��رى  جهات 
�إ�شافة �إىل قو�نني غري مالئمة لل�شركات �لنا�شئة 

مقارنة بدول �أخرى.
"�لبريوقر�طية  �إن  �خل�شو�س  بهذ�  طيبي  وق��ال 
هي �إحدى �لعقبات �لتي يجب �لتغلب عليها. �أنا ل 
�أقول �إن �لأمر �شهل لكن عليك �لتكيف مع �لو�شع 

و�مل�شي قدماً".
�أك�����رث من  �إط���الق���ه���ا  "ي�شري" م��ن��ذ  وّف�����رت  وق����د 
وعّمال  )�شائقون  مبا�شرة  غري  وظيفة  �ألف   40
من  م��ط��ردة  زي����ادة  �لتطبيق  وي�شجل  ت��و���ش��ي��ل(. 
بح�شب  �ل�شهري،  �أعماله  رقم  %40 يف  �إىل   20
طيبي. وكان نور �لدين طيبي، وهو خريج مدر�شة 
يف  يعمل  �جل��ز�ئ��ر،  يف  �مل��ت��ع��ددة  للتقنيات  عريقة 
بالوليات  ف��ايل  �شيليكون  يف  �لتكنولوجيا  جم��ال 
�ملتحدة. وبعد ح�شوله على �لدكتور�ه من جامعة 
�شتانفورد، ر�ودته فكرة �إطالق تطبيق يربط بني 
�شريعة  نقل  و�شيلة  يبحثون عن  �شائقني وعمالء 

وغري مكلفة يف بلده �لأم.
و�ختريت ت�شمية "ي�شري" �لتي جتمع بني معنيي 
مهدي  �شريكه  زوج��ة  جانب  م��ن  و�ل�شري،  �لُي�شر 

متعّددة  �لوطنية  �ملدر�شة  خّريج  �أي�شا  وهو  يطو، 
�لتقنيات باجلز�ئر.

و�أُطلق �لتطبيق منت�شف عام 2017 يف �جلز�ئر 
�شكانها  عدد  يبلغ  �شخمة  مدينة  وهي  �لعا�شمة، 
�أرب��ع��ة م��الي��ني ن�شمة وت��ع��اين م��ن نق�س ف���ادح يف 
و�ّشع   ،2018 ب��د�ي��ة  ويف  �ل���ع���ام.  �ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل 
وق�شنطينة  )غرب(  وهر�ن  �إىل  ن�شاطه  "ي�شري" 

يف  حا�شر  فالتطبيق  �ليوم  �أم��ا   . )���ش��رق(  وعنابة 
وكند�  وتون�س  و�ملغرب  �جلز�ئر  بني  مدينة   25

وفرن�شا، ولديه �أربعة ماليني م�شتخدم.
من  �أخ���ري�ً  ُجمعت  �لتي  �لأم����و�ل  �إن  وق��ال طيبي 
خا�س  ب�شكل  �شُت�شتخدم  �أم��ريك��ي��ني  م�شتثمرين 

�أخرى". دول  �إىل  "للتو�شع 
ويف �إفريقيا، دخل �لتطبيق �شوق �ل�شنغال ويخطط 

�لقارة  غ��رب  �أخ��رى يف  �أماكن  مكانته يف  لرت�شيخ 
�لقارة  يف  �لكبرية"  "�لأ�شو�ق  غ��م��ار  خ��و���س  قبل 

�ل�شمر�ء مثل جنوب �إفريقيا ونيجرييا وم�شر.
وُي���ع���ّد ه���ذ� �ل��ت��ط��ور ���ش��ري��ع��ا يف ظ��ل �مل��ن��اف�����ش��ة مع 

تطبيقات �أخرى مثل "�أوبر" �أو"هيت�س" .
يتو�نى عن  �أح���الم كبرية ل  �ل��دي��ن طيبي  ول��ن��ور 
للغاية  "نحن ط��م��وح��ون  ي��ق��ول  �إذ  ب��ه��ا،  �لإف�����ش��اح 
للتكنولوجيات،  �شركة  �أك���رب  �إن�����ش��اء  ه��و  و�ل��ه��دف 
لي�س فقط يف �إفريقيا ولكن يف �لعامل. ومن �أجل 
حتقيق ذلك، عليك �لتو�جد يف �لكثري من �لأ�شو�ق 

�لإقليمية و�لقارية و�لعاملية".
�ملوظفني  م��ئ��ات  "ي�شري" ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 

�لأكّفاء لتحقيق م�شاريعها �لتو�شعية.
وبح�شب طيبي "ي�شري هو بالفعل �أكرب جهة توظف 
مهند�شي �لكمبيوتر يف �ملغرب �لعربي - �أكرث من 
600 - ونريد م�شاعفة هذ� �لرقم ثالث مر�ت �أو 

حتى �أربعة �أ�شعاف".
و�إىل جانب خدمة �شيار�ت �لأجرة ح�شب �لطلب، 
توفر  و�أ���ش��ب��ح��ت  ن�شاطها  م��ن  �مل��ج��م��وع��ة  ن��وع��ت 
خدمات تو�شيل �لوجبات و�لبقالة عرب �لإنرتنت 

مع "ي�شري �إك�شرب�س".

ويعمل ثالثون �شابا يف مركز تلقي �لت�شالت يف 
�جلز�ئر �لعا�شمة ثالثون، وهم جاهزون با�شتمر�ر 
للرد على �لطلبات �ليومية �لبالغ عددها 6000. 
دقيقة"،   30 �لوجبة  تو�شيل  "معدل وقت  ويبلغ 
بح�شب ما �أكدت و�شام مديرة �ملركز لوكالة فرن�س 

بر�س.
�لدفع  خدمات  لتطوير  �لنا�شئة  �ل�شركة  وت�شتعد 
ع��رب �لإن��رتن��ت �خلا�شة ب��ه��ا، وه��و ق��ط��اع ل يز�ل 
دفع  �ل��ع��م��الء  يف�شل  �إذ  �جل��ز�ئ��ر،  ب��د�ي��ات��ه يف  يف 
طيبي  و�أ�شح  �ل�شتالم.  عند  نقد�ً  طلباتهم  ثمن 
ميلكون  ل  و�لأف���ارق���ة  �جل��ز�ئ��ري��ني  "غالبية  �أن 
نظام  وج��ود  ب�شبب عدم  لي�س  ح�شابات م�شرفية. 

م�شريف، ولكن لأن �لنا�س ل يثقون يف �لبنوك".
ب�شكل  �لطلب  عند  خدماتنا  قدمنا  "�إذ�  و�أ���ش��اف 
جيد، ف�شوف ينتهي بنا �لأمر �إىل �متالك قاعدة 
�لوقت  ه��و  وه��ذ�  بنا.  يثقون  كبرية  م�شتخدمني 

�ملنا�شب لإطالق خدمة �لدفع" عن بعد.
وتابع طيبي قائال "هنا تكمن قوة منوذجنا وهذ� 

ما مييزنا خ�شو�شا عن �أوبر �ليوم".
"ي�شري"  لدى  يكون  �أن  ذل��ك، يجب  لتحقيق  لكن 

�شمعة جتارية ل ت�شوبها �شائبة.

•• باري�س-اأ ف ب

منذ �أربع �شنو�ت، �أعلنت �شل�شلة مطاعم �لوجبات 
�ل�شريعة "كي �ف �شي" على ح�شابها �لكندي، �أنها 
ثمن  لدفع  كو�شيلة  بتكوين  با�شتخد�م  �شت�شمح 

وجباتها.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��رك��ة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �أن 
�شوى  ت�شتمر  مل  مزحة  كانت  �لإعالنية  �حلملة 
مدفوعات  �أي  تتلق  مل  و�أنها  فقط  و�ح��دة  �شاعة 
مقالت  لكن  �حل��ني،  ذل��ك  منذ  �مل�شفرة  بالعملة 
�شي"،  �ف  "كي  �أن  تاأكيد  تو��شل  �لإن��رتن��ت  عرب 

بتكوين. "تقبل" عمالت 
"تي�شال" و"ديل"،  مثل  �أخ��رى،  �شركات  عر�شت 
ب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ب��ع��م��الت ب��ت��ك��وي��ن ق��ب��ل �لتخلي 

بهدوء عن هذه �ملبادر�ت.
مطلقاً  بتكوين  ��شتخد�م  يتم  �أل  �ملحتمل  وم��ن 

�لأ�شول  �إنها من  �إذ  �ليومية،  �ل�شر�ء  يف عمليات 
باهظة،  ���ش��رف��ه��ا  وك��ل��ف��ة  خ��ا���س  ب�شكل  �مل��ت��ق��ل��ب��ة 
وت�شتهلك �لكثري من �لطاقة وت�شتغرق معاجلتها 

ن�شف �شاعة على �لأقل.
�مل�شفرة ومطورها يف جنوب  �لعمالت  قال خبري 
فر�ن�س  م��ع  ك���روين يف مقابلة  �أن��دري��ه  �إف��ري��ق��ي��ا 
بر�س "لن يذهب �أحد على �لإطالق �إىل "كي �ف 
�شي" ل�شر�ء برغر دجاج وينتظر 30 دقيقة لدفع 

ثمنه".
كذلك هناك �لآلف من �لعمالت �مل�شفرة �لأخرى 
�أوقات  م��ع  بتكوين  عملة  م��ن  ����ش��ت��ق��ر�ر�ً  �لأك���رث 
ماركت  "كوين  موقع  وفق  �لدفع.  لإمت��ام  �أق�شر 
كاب" �ملتخ�ش�س، تبلغ �لقيمة �لإجمالية لأ�شول 
�لعملة �مل�شفرة �أكرث من �لفي مليار دولر، ن�شفها 

من عمالت بتكوين.
ويبني �ملطورون مثل كروين بنية حتتية لت�شهيل 

�لدفع بالعملة �لفرت��شية، لكن تبنيها  عمليات 
من �جلمهور �لعام �أمر بالغ �لأهمية. من جانبها، 

ل تز�ل �ل�شركات تكافح لإيجاد �ل�شيغة �ملثالية.
�ل�شركات �لكربى  "مايكرو�شوفت" �إحدى  تعترب 
�مل�شفرة.  �لعمالت  جم��ال  يف  ب��ح��ذر  تتقدم  �ل��ت��ي 
�لعمالقة  �لأم��ريك��ي��ة  �لتكنولوجيا  �شركة  ت�شر 
لتقلبات  �أب���د�ً  يتعر�شو�  ل��ن  م�شاهميها  �أن  على 
�أ�شعار �لعمالت �لرقمية. وقدمت �شركتا "بايبال" 

و"�آبل" وعود�ً مماثلة.
"باككت"،  مع  �شر�كة  "مايكرو�شوفت" يف  دخلت 
�أ�شول �لعملة �مل�شفرة  وهي خدمة تقوم بتحويل 
هد�يا  ب���ط���اق���ات  م���ث���ل  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��ت��ج��ات  �إىل 
دفع  بطاقة  �إىل  ر�شيد  �إ�شافة  �أو  "�ك�شبوك�س" 
�ل�شتثمار  ���ش��ن��دوق  م��ن  ب��ودع��م  "�شتاربك�س". 
"باككت" بور�شة  دخلت  �م12"،  "مايكرو�شوفت 
نيويورك �لعام �ملا�شي وعقدت �شل�شلة �شر�كات مع 

�شركات بينها "ما�شرتكارد"، مما �أدى �إىل �رتفاع 
كبرية،  خ�شائر  ع��ن  �لإع���الن  بعد  لكن  �أ�شهمها. 
�أ�شهمها،  يف  ح��اد�ً  "باككت" هبوطاً  �شركة  �شهدت 
مما �أثار ت�شاوؤلت حول جدوى منوذجها. و�أبلغت 
9 ماليني  ����ش��ت��ه��د�ف  �إىل  �شعت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ة، 
مليون   1،7 ع��ن   ،2021 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  عميل 

ح�شاب ن�شط فقط يف نهاية �لعام �ملا�شي.
"بايبال" منذ �لعام �ملا�شي يف  من جانبها، تقدم 
للدفع  نظاماً  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لوليات 
بالعمالت �مل�شفرة يتم من خالله حتويل �لأ�شول 
�أو  دولر�ت  �إىل  مبا�شرًة  للم�شتخدمني  �مل�شفرة 

جنيهات �أثناء عمليات �ل�شر�ء.
ه��ذه �خلدمة  �شعبية  �إثبات  �ل�شعب  ي��ز�ل من  ل 
تتمكن  �مل��م��اث��ل��ة. ومل  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  وغ���ريه���ا 
�ل�شركات.  م��ن  ب��اأي  �لت�����ش��ال  م��ن  بر�س  فر�ن�س 
�ل�شابق  من  ي��ز�ل  ل  �أن��ه  �ل�شوق  مر�قبو  ويعترب 

لأو�نه معرفة ما �إذ� كانت هذه �ملبادر�ت يف جمال 
�لعمالت �مل�شفرة �شتوؤتي ثمارها.

�ي"  �ر  �ف  "�شي  م����رك����ز  يف  �مل����ح����ل����ل  وق��������ال 
)CFRA( لالأبحاث جون فرميان "موقفي هو 
�لعو�ئق  و�لنتظار".  �حلما�س  يف  �لف��ر�ط  ع��دم 
�لدفع  تبني  �أم���ام  م�شتحيلة  تكن  مل  �إن  ك��ب��رية 
بالعملة �مل�شفرة للمنتجات �ل�شتهالكية �ليومية 
جماعياً. ي�شتخدم كروين خدمات مثل "بيتباي" 
�لعمالت  م��ن  حمفظته  لإن���ف���اق  و"بيرتيفيل" 
�مل�����ش��ف��رة ع��ل��ى �أم������ازون و�أوب������ر و�أم���اك���ن �أخ����رى، 
"�شينهارون  منه  خ��ربة  �أق��ل  �أ�شخا�شاً  ب��اأن  ويقر 
تقنية  على  يومياً  �ع��ت��م��دو�  �إذ�  كبرية"  ب�شرعة 
�مل�شفرة.  �لعمالت  تبادل  "بلوك�شني" �لتي حتكم 
ويتوقع �ملطّور م�شتقباًل حيث �شي�شتمر ��شتخد�م 
�ملعامالت  �ل��ع��دي��د م��ن  �لئ��ت��م��ان، لكن  ب��ط��اق��ات 
�شتتم  و���ش��ط��اء،  �ل��ت��ي تتطلب ح��ال��ي��اً  �مل�����ش��رف��ي��ة، 

تقنية  "�إنها  ك���روين  وي��ق��ول  "بلوك�شني".  ع��ل��ى 
25 يف �ملئة من �لنفقات  �إىل   20 �شتوفر عليهم 
لي�س  "�ل�شوؤ�ل  وي�شيف  و�لتكاليف".  �ل��ع��ام��ة 
ول��ك��ن متى". خارج  ���ش��ي��ح��دث،  ذل���ك  ك���ان  �إذ�  م��ا 
�ل��ق��ط��اع �مل����ايل، مي��ك��ن ل��ل�����ش��رك��ات �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
مل  ل��و  حتى  �مل�شفرة  �لعمالت  ��شتخد�م  ت�شهيل 
تقول  �ملثال،  �شبيل  وعلى  و��شحة.  �لفو�ئد  تكن 
�شل�شلة فنادق "بافيليونز" �لتي تتعاون مع خدمة 
�إنها  �ملا�شي،  �لعام  �مل�شفرة منذ  بالعمالت  �لدفع 

مل تالحظ �أي فرق كبري لدى عمالئها.
ر�شالة  يف  "بافيليونز"  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ق����ال 
ل  �أن  "يبدو  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �إىل  �لكرتونية 
�لبتكوين حتى يف  �إنفاق عمالته من  يحب  �أح��د 
�لإجازة!"، مو�شحا �أن "ذلك يدل على �أن �لنا�س 
من  �أك���رث  ��شتثمار  ك����اأد�ة  بتكوين  �إىل  ي��ن��ظ��رون 

كونها و�شيلة للدفع."

وفد بحريني يطلع على اآليات النظام الإماراتي للعالمات املميزة على التبغ ومنتجاته
•• اأبوظبي-وام:

�طلع وفد من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة على �آليات �لنظام 
�لذي  ومنتجاته  �لتبغ  على  �مل��م��ي��زة  للعالمات  �لإم���ار�ت���ي 
�لتبغ  منتجات  لتتبع  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  تطبقه 
رقمية"  �شريبية  "طو�بع  مميزة  عالمات  عرب  �إلكرتونياً 
من  �مل�شتهلك  وحماية  �ل�شريبي،  �لتهرب  مكافحة  بهدف 
مطابقة  غري  رديئة  منتجات  ت�شرب  ومنع  �لتجاري،  �لغ�س 
حت�شيل  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ملحلية،  �لأ����ش���و�ق  �إىل  للمو��شفات 
�ملتد�ولة يف  �لتبغ  �مل�شتحقة على جميع منتجات  �ل�شر�ئب 

�لدولة.
�لت�شال  تقنيات  عرب   - م�شرتك  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ملرئي عن ُبعد - بني م�شوؤويل �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب 

وم�شوؤويل �جلهاز �لوطني �لبحريني لالإير�د�ت.
و����ش���ارك ���ش��ع��ادة خ��ال��د ع��ل��ي �ل��ب�����ش��ت��اين م��دي��ر ع���ام �لهيئة 
�لحتادية لل�شر�ئب يف جانب من �لجتماع �لذي مت خالله 
�مل�شرتك  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��ع��اون  �شبل  بحث 

لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات يف �ملجال �ل�شريبي.

عمق  يعك�س  �لجتماع  هذ�  �أن  �لب�شتاين  خالد  �شعادة  و�أك��د 
�لعالقات �لثنائية و�حلر�س على تعزيزها يف كافة �لقطاعات، 
ومن بينها �لقطاع �ل�شريبي عرب تبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 

لتحقيق �أف�شل �لنتائج.
و�شدد على �أهمية مثل هذه �لجتماعات لتعزيز �لتعاون بني 
و�ل�شديقة،  �ل�شقيقة  �لدول  �ل�شريبية يف  و�جلهات  �لهيئة 
و�ل���ش��ت��ف��ادة �مل��ت��ب��ادل��ة م��ن �خل���رب�ت و�لن��ظ��م��ة �ملطبقة يف 
�ملخت�شون  ف  ت��ع��رَّ �مل�شرتك  �لجتماع  وخ��الل  �مل��ج��ال.  ه��ذ� 
�آليات تطبيق  يف �جلهاز �لوطني �لبحريني لالإير�د�ت على 
نظام  وخ�شو�شاً  عامة،  ب�شفة  �لإمار�تي  �ل�شريبي  �لنظام 
�لتي  و�لإجن����از�ت  ومنتجاته،  �لتبغ  على  �ملميزة  �لعالمات 
�شنو�ت،  ث��الث  من  �أك��رث  قبل  تطبيقه  منذ  �لنظام  حققها 
ودوره يف رفع م�شتوى دقة وفاعلية �لإجر�ء�ت �لرقابية وفق 

�أف�شل �ملعايري �ملتبعة يف هذ� �ملجال.
ونطاق وخطو�ت  �أه��د�ف  ح��ول  �لهيئة عر�شاً  وق��دم ممثلو 
ونتائج تطبيق �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية من نظام �لعالمات 
لنجاح  �لرئي�شية  و�لأ���ش��ب��اب  ومنتجاته،  �لتبغ  على  �ملميزة 
تطبيق �لنظام �لذي يهدف �أ�شا�شاً ملنع بيع /تد�ول/ وحيازة 

�ل�شجائر  ولفائف  �لأرج��ي��ل��ة  وتبغ  �ل�شجائر،  �أن���و�ع  جميع 
�ل�شريبية  "�لطو�بع  حتمل  ل  �لتي  كهربائياً  ت�شخن  �لتي 

�لرقمية" يف �لأ�شو�ق �ملحلية.
و�لتطبيقات  �ل��و���ش��ائ��ل  ����ش��ت��ع��ر����س  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
يف  للم�شاركة  و�مل�شتهلكني  للمفت�شني  �ملتاحة  �لإلكرتونية 
�جلهود �لرقابية، و�حلمالت �لتوعوية �ل�شاملة �لتي نفذتها 
�لهيئة للمعنيني بتطبيق نظام �لعالمات �ملميزة، و�لتحديات 
�لتي مت مو�جهتها منذ تطبيق �لنظام يف بد�ية عام 2019 
وكيف مت �لتغلب عليها، وتو�شيح معايري �لعالمات �ملميزة 
لأحدث  وفقاً  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي  �جلديد  �لت�شميم  ذ�ت 
و�أف�شل �ملعايري �ملطبقة يف هذ� �ملجال، حيث جاء �لتحديث 
�شمن خطط �لتطوير �مل�شتمرة �لتي تقوم بها �لهيئة لرفع 
�إجر�ء�ت  بينها  ومن  عامة،  ب�شفة  �إجر�ء�تها  وكفاءة  ج��ودة 
�مل�شاهمة يف حماية �مل�شتهلكني من �لغ�س �لتجاري ومكافحة 

�لتهرب �ل�شريبي، باآليات متنوعة.
�ل�شريبية  ل��ل��ط��و�ب��ع  �مل��ع��ت��م��دة  �لت�شاميم  ع��ر���س  مت  ك��م��ا 
�خلا�شة  �مل��ن��ت��ج��ات  ط���و�ب���ع  ت�شنيف  وم��ن��ه��ج��ي��ة  �ل��رق��م��ي��ة 
�آليات  ��شتعر��س  ومت  �حل��رة،  و�لأ���ش��و�ق  �ملحلية  ب��الأ���ش��و�ق 

�لربط �للكرتوين �ملطبق بني قاعدة بيانات �لنظام بالهيئة 
و�لأنظمة �لإلكرتونية باجلهات �ملعنية بتطبيق �لنظام.

�ل��وف��د �لبحريني  �أع�����ش��اء  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ومت �لإج���اب���ة ع��ل��ى 

ومت  ومنتجاته،  �لتبغ  على  �مل��م��ي��زة  �ل��ع��الم��ات  ن��ظ��ام  ح��ول 
�ملعلومات  لتبادل  م�شتقباًل  �لتو��شل  ��شتمر�ر  على  �لتفاق 

و�خلرب�ت.
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املال والأعمال

اأبوظبي العاملي مينح من�شة »بينان�س« للتداول موافقة مبدئية لت�شريح اخلدمات املالية
•• اأبوظبي -وام:

ت�شني  ل��ل��ب��ل��وك  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م����زود  "بينان�س" -  م��ن�����ش��ة  ح�����ش��ل��ت 
�ملالية  �خل��دم��ات  لت�شريح  �ملبدئية  �ملو�فقة  على   - �مل�شفرة  و�لعمالت 
من �شلطة تنظيم �خلدمات �ملالية يف �شوق �أبوظبي �لعاملي لتتمكن من 
مز�ولة خدمات و�شاطة �لتد�ول يف �لأ�شول �لفرت��شية. وياأتي تقدمي 
طلب "بينان�س" للح�شول على ت�شريح �خلدمات �ملالية، �شمن خططها 
لرت�شيخ ح�شورها كمزود معتمد لتقدمي خدمات كاملة لتد�ول �لأ�شول 

�لفرت��شية.
�إط��ار� تنظيميا  �أول مركز مايل دويل يقدم  �أبوظبي �لعاملي،  ويعد �شوق 
�شامال لتد�ول �لأ�شول �لفرت��شية يف �لعامل يف عام 2018، ومنذ ذلك 

�حلني، ر�ّشخ مكانته كمركز عاملي متقدم ومن�شة �أعمال ر�ئدة لأن�شطة 
�لأ�شول �لفرت��شية للموؤ�ش�شات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

�لت�شجيل  ل�شلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملهريي  ظاهر  بن  ظاهر  وق��ال   
�شعيها  "بينان�س" يف  لدعم  نحن متحم�شون   : �لعاملي  �أبوظبي  �شوق  يف 
هو  �لعاملي  �أبوظبي  �شوق  ويعد  �أبوظبي،  �إم���ارة  يف  ح�شورها  لتاأ�شي�س 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لفرت��شية  �لأ�شول  لتد�ول  تنظيمية  �شلطة  �أك��رب 
مو�فقة  على  "بينان�س"  ح�شول  �شاأن  وم��ن  �أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�ل�شوق �أن تقدم �إ�شافة نوعية �إىل بيئة �أعماله �حليوية و�ملوثوقة و�لتي 
ي�شتفيد منها متد�ولو �لأ�شول �لفرت��شية و�لأ�شو�ق �لعاملية ومقدمو 

�خلدمات.
ويحظى �لإطار �لتنظيمي لتد�ول �لأ�شول �لفرت��شية يف �شوق �أبوظبي 

�لعاملي، ب�شمعة عاملية كبرية، ملا يقدم من لو�ئح تنظيمية �شاملة و�أحكام 
كمركز  �لعاملي،  �أبوظبي  ل�شوق  �مل�شتمر  �للتز�م  من  ج��زء�  ويعد  قوية، 
مايل دويل، لتعزيز �لنمو �لقت�شادي لأبوظبي ودعم �ل�شفافية و�لنز�هة 
يف �ل�شوق.   ويو��شل �شوق �أبوظبي �لعاملي تو�شيع عرو�شه لالأعمال وفتح 
�لإم���ار�ت، ومتكني �شركاء  �لفر�س �ل�شتثمارية �جلديدة يف دول��ة  �آف��اق 
�ملالية  �ملتطلبات  دعم  "بينان�س" من  مثل  �لفرت��شية  �لأ�شول  ت��د�ول 

�ملتنامية للم�شتثمرين و�ل�شركات يف جميع �أنحاء �ملنطقة.
�إفريقيا، يف  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  رئي�س منطقة  تينج  ريت�شارد  وقال 
"بينان�س": تعمل "بينان�س" عن كثب مع �ملنظمني �لعامليني، مثل �شوق 
وتعزيز  �لعاملية  �ملعايري  بدعم  �مل�شتمر  �لتز�مها  �شمن  �لعاملي،  �أبوظبي 
ويعد  �لفرت��شية،  لالأ�شول  �حليوي  للنظام  �مل�شتد�م  و�لنمو  �لتطور 

ق��وي��ة لالأ�شول  �أط���ر تنظيمية  ت��ق��دمي  يف  ر�ئ���د�ً  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق 
�لفرت��شية لدعم منو جمتمع �لأعمال �لعاملي للتقنيات �ملالية �مل�شتندة 
�لطلبات  تقدمي  عملية  خ��الل  لدعمهم  ممتنون  ونحن  ت�شني،  للبلوك 
�لرئي�شيني  �مل�شلحة  �أ�شحاب  ومع  معهم،  كثب  عن  �لعمل  �إىل  ونتطلع 
على  �مل�شتوى  عاملية  وخدماتنا  عرو�شنا  لتقدمي  �أبوظبي،  يف  �لآخرين 

نطاق �أو�شع يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا وخارجها.
و�شتتمكن "بينان�س" عند ح�شولها على ت�شريح "�شلطة تنظيم �خلدمات 
�ملالية" يف �شوق �أبوظبي �لعاملي، من تقدمي خدماتها وعرو�شها لتد�ول 
�لأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء منطقة  للعمالء يف جميع  �لفرت��شية  �لأ�شول 
دي"  "�أيه  "بينان�س  �ل��ف��رع��ي��ة  �شركتها  خ���الل  م��ن  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 

�ملحدودة".

انطالق مبادرة »�شاحة املاأكولت الرم�شانية« يف مركز عجمان لريادة الأعمال

يف اإطار الرتكيز على الإنتاجية وحتفيز حركة الأعمال

دبي ت�شتقطب 24,662 �شركة جديدة خالل الربع الأول من 2022 بنمو قدره 58 % مقارنًة بالربع الأول من 2021

•• عجمان ـ الفجر 

جتارة  لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  عجمان  مركز  ينظم 
�لرم�شانية"  �مل��اأك��ولت  "�شاحة  م��ب��ادرة  عجمان  و�شناعة 
ور�ئد�ت  رو�د  م��ن  �لوطنية  �مل�شاريع  �أ�شحاب  دع��م  بهدف 
للمنتجات  وترويجية  ت�شويقية  من�شة  وت��وف��ري  �لأع��م��ال 

بالتز�من مع �شهر رم�شان �لكرمي.
و�أكد خالد �ل�شام�شي مدير مركز عجمان لريادة �لعمال، 
على �أهمية �ملبادرة ودورها �لت�شويقي يف �إيجاد قناة للتو��شل 
�ملبا�شر بني �أ�شحاب �مل�شاريع و�ملجتمع خالل �شهر رم�شان 
مركز  يف  خ��ارج��ي��ة  م�شاحة  تخ�شي�س  ع��رب  وذل���ك  �مل��ب��ارك 
�ل�شعبية  �مل��اأك��ولت  وب��ي��ع  لعر�س  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  عجمان 
مايو   5 �ملبادرة حتى  ت�شتمر  بحيث  و�حللويات  و�مل�شروبات 

.2022
لأه���د�ف مركز عجمان  �مل��ب��ادرة ج��اءت مو�كبة  �أن  و�أو���ش��ح 
ت�����ش��وي��ق��ي جاذب  م��ن��اخ  ت��ه��ي��ئ��ة  ودوره يف  �لع���م���ال  ل���ري���ادة 
لأ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة وتنظيم �شل�شلة من 
�ملعار�س و�ملبادر�ت �لنوعية �لتي تعزز  منو و�إ�شتد�مة �أعمال 

�أ�شحاب و�شاحبات �مل�شاريع.
و�أ�شاد خالد �ل�شام�شي بجهود غرفة عجمان ومتابعة جمل�س 

�لإد�رة وحر�شهم على تنويع بر�مج �لدعم �ملوجهة لأ�شحاب 
�إىل  ومبتكرة  ر�ئ��دة  ت�شويقية  من�شات  توفري  عرب  �مل�شاريع 

عمل  وور����س  دور�ت  م��ن  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  توفري  جانب 
غرفة  �شركاء  من  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتعاون  متخ�ش�شة 

عجمان. 
كافيه،  "كوفينا  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  ع���دد�  �مل���ب���ادرة  يف  وي�����ش��ارك 

 Truck ب��اك��ت،  مطعم  ك��اف��ي��ه،  �إي���دن  �شتي�شن،  �شباي�شي 
."Burger، EATSHUB

•• دبي-وام: 

مت��ك��ن��ت دب���ي م��ن ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة وروؤيتها 
�مل�شتقبلية وقدرتها على مو�جهة �لتحديات و�حلفاظ على 
معدل منو �شحي، وتاأكيد ثقة �مل�شتثمرين ورجال �لأعمال 
يف �إمكانيات �لنمو عرب خمتلف �لقطاعات يف �لإمارة، حيث 
�أ�شدرت د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 24،662 رخ�شة 
�لعام �جل��اري ومبعدل منو  �لأول من  �لربع  جديدة خالل 
قدره %58 مقارنًة ب�15،580 رخ�شة مت �إ�شد�رها خالل 
2021، وذلك ح�شب تقرير حركة  �لفرتة نف�شها من عام 
�لتجاري  �لت�شجيل و�لرتخي�س  �ل�شادر عن قطاع  �لأعمال 
�لأعمال  �مللحوظ يف جمال ترخي�س  �لنمو  بالد�ئرة. ويعد 
�لذي �شهدته دبي خالل �لربع �لأول من عام 2022 �شهادة 
�لظروف  مقابل  يف  �لإم��ارة  �قت�شاد  و��شتد�مة  مرونة  على 
�لقت�شادية �لعاملية، حيث تعمل د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  حتقيق  على 
�ل��وزر�ء حاكم  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
دبي "رعاه �هلل" ، �لر�مية �إىل دعم منو �لإنتاجية وم�شرية 
�لتنويع �لقت�شادي و�لنمو �مل�شتد�م و�لتناف�شية يف �لإمارة، 
حيث تركز على ت�شهيل مز�ولة �لأعمال �لأمر �لذي ي�شهم 
يف ��شت�شر�ف و�شناعة م�شتقبل �أف�شل تكون فيه دبي �لأوىل 
�ل�شرت�تيجية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ج��اذب��ي��ة  يف  ع��امل��ي��اً 

وتوفري خدمات فائقة �جلودة وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية.
�لربع  خالل  �ل�شادرة  �جلديدة  �لرخ�س  �أن  �لتقرير  و�أف��اد 

�لأول من عام 2022 �متازت بتنوعها على ح�شب �لن�شاط 
حيث جاء يف مقدمتها �ملهنية بن�شبة %57، تبعتها �لتجارية 

بن�شبة 43%.
و���ش��ل��ط �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����ش��وء ع��ل��ى ت��وزي��ع �ل��رخ�����س �جلديدة 
�ل�شادرة خالل �لربع �لأول من عام 2022 ح�شب �ملناطق 
دب��ي، وكانت �حل�شة �لكربى ملنطقة بر  �إم��ارة  �لرئي�شية يف 
ديرة  ث��م منطقة  وم��ن  رخ�����ش��ة،   16،577 ب��اإج��م��ايل  دب��ي 
 19 بو�قع  منطقة حتا  و�أخ��ري�ً  8،066 رخ�شة،  مبجموع 
رخ�شة جديدة، وتوزعت هذه �لرخ�س يف �أبرز مناطق فرعية 
بدبي خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري و�شملت مناطق: 
�لفهيدي، �ملرر، برج خليفة، جممع دبي لال�شتثمار �لأوىل، 
بور �شعيد، �لقوز �لثالثة، نايف، �ملركز �لتجاري �لأول، هور 

�لعنز �شرق، و�لرب�شاء �لأوىل.
لت %33 من  و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �ملوؤ�ش�شات �لفردية �شكَّ
�لربع  خالل  �إ�شد�رها  مت  �لتي  �جلديدة  �لرخ�س  �إجمايل 
�لأول من عام 2022 على ح�شب �ل�شكل �لقانوين، يف حني 
��شتحوذت �لأعمال �ملدنية على ن�شبة %26، وتبعتها �شركات 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة بن�شبة %19. و�شمت باقي قائمة 
�لأ�شكال �لقانونية كال من �شركات ذ�ت م�شوؤولية حمدودة - 
�إمارة  �لو�حد /ذ.م.م./، فروع ل�شركات مقرها يف  �ل�شخ�س 
�أخرى، فروع �شركات/ موؤ�ش�شات مقرها منطقة حرة، فروع 
م�شاهمة  و�شركات  خليجية،  �شركات  فروع  �أجنبية،  �شركات 

عامة.
و�أو�شح �لتقرير �أن �إجمايل معامالت �لت�شجيل و�لرتخي�س 

2022 و�شل  �لتجاري �ملُنجزة خالل �لربع �لأول من عام 
�إىل 136،034 معاملة بنمو وقدره %36 مقارنًة بالربع 
�لأول من عام 2021، حيث و�شل �إجمايل �ملعامالت �آنذ�ك 

�إىل 99،741 معاملة.
وو�شل عدد �ملو�فقات �ملبدئية خالل �لربع �لأول من �لعام 
بنف�س  مقارنًة   43% ق��دره  بنمو   19،835 �إىل  �جل��اري 
�لفرتة �لعام �ملا�شي و�لذي �شجل فيه "13،914 مو�فقة"، 
 22،112 �إىل  �لتجارية  �لأ�شماء  يف حني و�شل عدد حجز 
ب��ال��رب��ع �لأول م��ن عام  %29 م��ق��ارن��ًة  بنمو وق���دره  ����ش��م��اً 
�إىل  �آنذ�ك  �ملحجوزة  �لأ�شماء  �إجمايل  2021، حيث و�شل 

��شماً.  17،133
�لتجاري  و�لرتخي�س  �لت�شجيل  قطاع  �أن  �لتقرير  و�أف���اد 

�أ�شدر 7،492 رخ�شة ب�شكل فوري خالل �لربع �لأول من 
�لفرتة  بنف�س  %310 مقارنًة  وق��دره  وبنمو   2022 عام 

عام 2021، حيث مت �إ�شد�ر 1،828 رخ�شة �آنذ�ك.
عملية  ت�شتغرق  �ل��ت��ي  �لفورية‘،  ’�لرخ�شة  خ��دم��ة  وت��وف��ر 
�إ����ش���د�ره���ا 5 دق���ائ���ق ف��ق��ط ع��ل��ى م��ن�����ش��ة ����ش��ت��ث��م��ر يف دبي 
تاأ�شي�س  عقد  �إ�شد�ر  خيار  مع   "invest.dubai.ae"
حاًل  ف��ق��ط،  �لأوىل  لل�شنة  �ف��رت����ش��ي  وم��وق��ع  �إل���ك���رتوين 
من��وذج��ي��اً م��الئ��م��اً ل��رج��ال �لأع��م��ال �ل��ذي��ن ب��ات باإمكانهم 
�حل�شول على رخ�شة �أعمال باأق�شر وقت ممكن متكنهم من 

تاأ�شي�س ومز�ولة �لأعمال يف دبي ب�شهولة وي�شر.
و�أكدت د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي �أهمية �لتكامل بني 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س مبا يقوم به �لقطاع �خلا�س 
�لقت�شادية،  �لتنمية  وفاعل يف دعم م�شرية  دور موؤثر  من 
وحتقيق �لروؤية �لطموحة لدبي على وجه �خل�شو�س ودولة 
�لإمار�ت ب�شفة عامة يف �شتى �ملجالت، يف حني ت�شع �لد�ئرة 
ب�شكل  وت��ع��م��ل  �أول��وي��ات��ه��ا،  ق��ائ��م��ة  �لأع���م���ال �شمن  جمتمع 
�لأعمال  مز�ولة  لت�شهيل  يلزم  ما  كل  توفري  على  متو��شل 
يف  "��شتثمر  ل  وت�شكِّ و�لنمو.  �لتو�شع  و�شمان  دب��ي  ب��اإم��ارة 
نافذة  �لأع��م��ال،  لتاأ�شي�س  �مل��وّح��دة  �لرقمية  �ملن�شة  دبي"، 
�إمكانية �حل�شول على خدمات �لرت�خي�س  منوذجية توفر 
وب��دء �لأع��م��ال يف �لإم���ارة خ��الل دقائق م��ع��دودة، وباأ�شلوب 
�شهل و�شل�س يوفر �لوقت و�جلهد، وذلك عرب زيارة �لر�بط 
�لت�شال  مركز  مع  �لتو��شل  �أو   ،invest.dubai.ae

عرب �لرقم 600500006.

من  الأول  الربع  % خالل   36 بن�شبة  يرتفع  التجاري  والرتخي�س  الت�شجيل  معامالت  • اإجمايل 
 2021 من  نف�شها  بالفرتة  مقارنًة   2022

وعامليًا  حمليًا  الأعمال  لرواد  الأمثل  واخليار  لال�شتثمار  عاملية  كوجهة  دبي  مكانة  تر�شخ  • النتائج 
القت�شادية  التنمية  م�شرية  دعم  يف  رئي�شي  �شريك  اخلا�س  • القطاع 

اخلارجية القت�شادية  التقلبات  مقابل  يف  دبي  اإمارة  اقت�شاد  ومرونة  متانة  توؤكد  • الأرقام 

الت�شخم يف املدن امل�شرية يرتفع اإىل 10.5 % يف مار�س خماوف من نق�س اخلبز يف اليمن ب�شبب احلرب يف اأوكرانيا 
�سنعاء-اأ   ••

ف ب:

حقول  مت����ت����د 
م��������������زروع��������������ة 
ب��������ال��������ق��������م��������ح 
�ل��ك��م��ي��ات غري 
لإطعام  كافية 
������ش�����ك�����ان ه�����ذ� 
�ل����ب����ل����د �ل�����ذي 
حربا  ي�������ش���ه���د 
م��������������دم��������������رة، 
يتخوف  بينما 
�ل�����ي�����م�����ن�����ي�����ون 

�آخر  ن��ز�ع  ب�شبب  �لقمح  نق�س  من 
يجري يف �أوكر�نيا.

يف حمافظة �جلوف، يقوم �ملز�رعون 
�ل��ث��م��ي��ن��ة متهيد�  �ل����ب����ذور  ب��ج��م��ع 
�لعا�شمة  �إىل  و�شحنها  لطحنها 
ل�شيطرة  �خل����ا�����ش����ع����ة  ����ش���ن���ع���اء 

�ملتمردين منذ عام 2014.
�لأ�شخا�س  �أع����د�د  ت��ت��ز�ي��د  وف��ي��م��ا 
�ملجاعة،  خ��ط��ر  ي��و�ج��ه��ون  �ل��ذي��ن 
ي���رى �ل��ي��م��ن، �أف��ق��ر دول����ة يف �شبه 
�جل���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة، ح��رب��ا �أخ���رى 
توؤمن  �إذ  �ل���غ���ذ�ئ���ي،  �أم���ن���ه  ت���ه���ّدد 
�إم���د�د�ت���ه من  �أوك��ر�ن��ي��ا نحو ثلث 
�لإغاثية  �ملنظمات  وحت��ّذر  �لقمح. 
من �أّن نق�س �لتمويل، و�أحد �أ�شبابه 
�شيوؤدي  رئي�شيني  مم��ول��ني  غ��ي��اب 
�إىل تفاقم عو�قب �لنز�ع �لذي قتل 
�ل�شكان  ماليني  و�شّرد  �آلف  مئات 
ودّمر �لقت�شاد وت�شّبب باأكرب �أزمة 

�إن�شانية يف �لعامل.
ينكب  ����ش���ن���ع���اء،  يف  خم���ب���ز  د�خ������ل 

حم��م��د �جل����الل و�ل��ع��ام��ل��ني لديه 
ع��ل��ى �ن��ت��اج �أرغ��ف��ة �خل��ب��ز. ويقول 
�خل��ب��از ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �إن 
نحن  �ل�شوق.  يف  متوفر  "�لدقيق 
خائفون من �نعد�مه ب�شبب �حلرب 

بني �وكر�نيا ورو�شيا".
يتوجب  ف���اإن���ه  �جل�����الل  وب��ح�����ش��ب 
كافية  ��شتري�د كميات  �لتجار  على 
"�ل�شلطات  د�ع����ي����ا  �ل���ق���م���ح،  م����ن 
لزر�عة  �ملزر�عني  دعم  �إىل  �ملحلية 
�لقمح" من �أجل حتقيق "�لكتفاء 

�لذ�تي".
بني  �ل�شلطة  على  �ل��ن��ز�ع  وت�شّبب 
�ملدعومني  و�مل��ت��م��ردي��ن  �حل��ك��وم��ة 
ب����د�أ يف منت�شف  م��ن��ذ  �إي������ر�ن  م���ن 
 377 من  �أك��رث  مبقتل   ،2014
�أل�����ف ���ش��خ�����س ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر �أو 
ب�شبب تد�عيات �حلرب، وفق �لأمم 

�ملتحدة.
�شكان  من  باملئة   80 نحو  ويعتمد 
مليون   30 ع��دده��م  �لبالغ  �ليمن 
ن�����ش��م��ة ع��ل��ى �مل�����ش��اع��د�ت م���ن �أجل 

�لبقاء على قيد �حلياة، فيما تقول 
�لمم �ملتحدة �ن �ليمن ي�شهد �أ�شو�أ 

�أزمة �ن�شانية يف �لعامل.
�ليمن  يف  �له�شة  �ل��ه��دن��ة  و�أث�����ارت 
�لغارق يف �حلرب تفاوؤل حذر� لدى 
يخ�شون  �لذين  �ل�شكان،  من  كثري 

�أن ي�شابو� بخيبة �أمل جديدة.
�إمد�د�ت  ثلث  نحو  �أوكر�نيا  وتنتج 
خ�شية  يثري  ما  �ليمن،  �إىل  �لقمح 
�رتفعت  بلد  يف  �جل���وع  تفاقم  م��ن 
ف��ي��ه �أ���ش��ع��ار �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �أكرث 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  م��ن��ذ  �ل�����ش��ع��ف  م��ن 
غالبية  وب��ات  �ملتحدة،  �لأمم  وف��ق 
غري  باأخرى،  �أو  بطريقة  �ل�شكان، 

قادرين على �إعالة �أنف�شهم.
وي�����ح�����ذر ع����ل����ي �ل����ك����ب����و�����س �ل�����ذي 
�لقمح  وب���ي���ع  �����ش���ت���ري�د  يف  ي��ع��م��ل 
�حل����رب  �����ش���ت���م���رت  "�إذ�  �أن������ه  م����ن 
ب��ني �وك��ر�ن��ي��ا ورو���ش��ي��ا، ف���اإن �شعر 
�رتفاع  وم��ع  هنا".  �شيزيد  �لقمح 
�أي�شا  �لنفطية  �مل�����ش��ت��ق��ات  �أ���ش��ع��ار 
�أوك��ر�ن��ي��ا، ي�شري  ب�شبب �حل��رب يف 

•• القاهرة-رويرتز

�أظهرت بيانات �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة 
�أم�������س �لأح�����د �رتفاع  و�لإح�������ش���اء يف م�����ش��ر  
�أعلى  �إىل  ب��امل��دن  �مل�شتهلكني  �أ���ش��ع��ار  ت�شخم 
�شنو�ت  ث��الث  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  منذ  م�شتوياته 
 10.5 م�شجال  �ملحللون  توقعه  مما  و�أ���ش��رع 
باملئة يف مار�س �آذ�ر مقارنة مع 8.8 باملئة يف 

فرب�ير �شباط .
ويعد هذ� �لرتفاع �أكرب من متو�شط �لتوقعات 
يف ��شتطالع �أجرته رويرتز و�شمل 14 حملال 

وبلغ ع�شرة باملئة.
�إىل حد ما عن  �لأ�شعار  �ل��زي��اد�ت يف  وجنمت 
لأوكر�نيا  �ل��رو���ش��ي  �ل��غ��زو  بعد  �ل�شلع  نق�س 
�لذي  �مل�شتوى  �لت�شخم  جت��اوز  �إىل  �أدى  مما 
وت�شعة  خم�شة  بني  �ملركزي  �لبنك  ي�شتهدفه 
باملئة و�شعر �لفائدة �لذي حدده على �لإقر��س 

لليلة و�حدة و�لذي يبلغ 9.25 باملئة.
�لت�شخم  يرتفع  �أن  �ملحللني  بع�س  ويتوقع 

بن�شبة �أكرب يف �لأ�شهر �ملقبلة.
فارو�س  �شركة  م��ن  �ل�شويفي  ر���ش��وى  وق��ال��ت 
يف  "�لرتفاع  �إن  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق  ل����ت����د�ول 
و��شع  نطاق  على  متوقع  �لت�شخم  �جت��اه��ات 
و�شيبلغ ذروته بحلول �أغ�شط�س 2022 وبعد 

ذلك �شيبد�أ يف �ل�شتقر�ر".
يف �لوقت نف�شه قالت �شارة �شعادة من �شي.�آي 
ت��رف��ع �حلكومة  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �إن  ك��اب��ي��ت��ال 

�أ�شعار �لوقود هذ� �ل�شهر.
يبلغ  �أن  ن��ت��وق��ع  ذل�����ك،  ع��ل��ى  "بناء  وق���ال���ت 
لي�شجل  �أب��ري��ل  يف  ذروت���ه  �ل�شهري  �لت�شخم 
ت�شخما �شنويا بني 12.5-13 باملئة، وهو ما 

يعك�س �رتفاع �أ�شعار �ملنتجات �لبرتولية".
�لزيادة  �إن  ل��الأب��ح��اث  نعيم  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
�ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  �إىل  كبري  �إىل حد  ترجع 

 21 �لأ���ش��ا���ش��ي��ة و�ن��خ��ف��ا���س قيمة �جل��ن��ي��ه يف 
مار�س �آذ�ر. و�أ�شافت يف مذكرة "نتوقع �رتفاع 
�لت�شخم ب�شكل �أكرب يف �أبريل يف ظل �لتاأثري 

ق��ي��م��ة �جل��ن��ي��ه �مل�شري  �ل��ك��ام��ل لن��خ��ف��ا���س 
�لأمريكي(  �ل����دولر  مقابل   15% )بن�شبة 

على �لقت�شاد".

 اجلزائر قد تزود اإيطاليا باأربعة مليارات وزير املالية الربيطاين فكر يف ال�شتقالة بعد اأزمة الو�شع ال�شريبي لزوجته 
مرت مكعب اإ�شافية من الغاز �شنويا 

•• اجلزائر-رويرتز

قال م�شدر بقطاع �لغاز لرويرتز �أم�س �لأحد �إنه من �ملتوقع 
�أن تزود �جلز�ئر �إيطاليا باأربعة مليار�ت مرت مكعب �إ�شافية 

من �لغاز �لطبيعي �شنويا على �أق�شى تقدير.
در�جي  م��اري��و  �لإي��ط��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي�شل  �أن  �ملنتظر  و 
�لطاقة  �شوؤون  لبحث  �لثنني  غد�  �جلز�ئرية  �لعا�شمة  �إىل 
و�لعالقات �لثنائية مع �لرئي�س �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون.

�إىل  �ل��غ��از  21.2 مليار م��رت مكعب م��ن  و���ش��درت �جل��ز�ئ��ر 
�إيطاليا عام 2021.

•• لندن-رويرتز:

�لربيطاين  �ملالية  وزي��ر  ب��اأن  تاميز  �شند�ي  �شحيفة  ذك��رت 
�ملا�شية  �لأي��ام  خالل  ��شتقالته  تقدمي  يف  فكر  �شوناك  ري�شي 
لزوجته  �ل�شريبي  �لو�شع  ب�شاأن  �لنتقاد�ت  من  عا�شفة  بعد 

�لرثية.
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر مل ت�شمه قوله "فّكر فيما �إذ� كان 

باإمكانه م�شاندة عائلته بعد �لآن".
�شوناك مل يفكر يف  ب��اأن  روي��رتز  �أبلغ  �أن م�شدر� مطلعا  غري 

�ل�شتقالة.
كان �شوناك قد تعر�س خالل �لأيام �ملا�شية لأكرب �شغوط منذ 
توليه من�شب وزير �ملالية يف عام 2020 بعد �أن �أكدت زوجته 

�أك�شاتا مورثي �أنها تتمتع بو�شع �شريبي للمو�طنني �لذين ل 
يعتربون بريطانيا موطن �إقامتهم �لد�ئم، مما يعني �أنها مل 

تدفع �شريبة على دخلها من خارج �ململكة �ملتحدة.
ورغم �أن هذ� �لو�شع قانوين، يقول �ملنتقدون �إنه غري متو�فق 
مع قر�ر زوجها بزيادة �ل�شر�ئب على دخول �لعمال و�ملوظفني 
ني�شان �جل��اري يف وقت ي�شع  �أبريل  �ل�شاد�س من  �عتبار� من 
فيه �لت�شخم �لكثري من �لأ�شر �لربيطانية يف مو�جهة �أكرب 

�شغوط فيما يتعلق بتكلفة �ملعي�شة.
�ملعلومات  تكنولوجيا  موؤ�ش�شي عمالق  �أحد  �بنة  ومورثي هي 
�ل�شركة  من  باملئة   0.9 ح��و�يل  ومتتلك  �إنفو�شي�س  �لهندي 
مما يعني �أنها حت�شلت على �أرباح بقيمة 11.6 مليون جنيه 

�إ�شرتليني )15.1 مليون دولر( يف �لعام �ملا�شي.
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 �أ�شدل �ل�شتار �أم�س  �لأول �ل�شبت 
�لنا�شئني  ف���ئ���ة  م��ن��اف�����ش��ات  ع���ل���ى 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
�لتي  للجوجيت�شو،  �لدولة  رئي�س 
و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  يف  �أقيمت 
ز�يد  مبدينة  �أري��ن��ا  جوجيت�شو  يف 
مناف�شات  و���ش��ه��دت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 

قوية وح�شور جماهريي كبري.
�لأول مر��شم  �أم�س   وج��رت م�شاء 
تتويج �لفائزين و�لفائز�ت باللقب 
بح�شور  �لأوىل  �لثالث  وباملر�كز 
�شعادة حممد �شامل �لظاهري نائب 
رئي�س �حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو 
وعدد من ممثلي �لحتاد و�ل�شركاء 

و�لأندية.
و����ش���ه���دت �جل���ول���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة من 
�ل�شارقة  ن��ادي  م�شاركة  �ملناف�شات 
�لنف�س،  ع���ن  �ل����دف����اع  ل��ري��ا���ش��ات 
و�ل�����ع�����ني، و�ل�������وح�������دة، و�ل���و����ش���ل 
و�أك���ادمي���ي���ة ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة تيم 
بنظام  ب��ق��وة  تناف�شت  �إذ   ،777

�حلز�م �ملفتوح.
ن��ادي �لعني  ويف فئة �لبنني متكن 
من �لفوز باللقب بعد تفوقه على 
نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن 
�لنف�س �لذي حل ثانيا، و�أكادميية 
  ”777 "تيم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  "باملز 

�لتي ح�شدت �ملركز �لثالث.
متكنت  �لبنات،  فئة  �شعيد  وعلى   
"تيم  �لريا�شية  "باملز  �أك��ادمي��ي��ة 
777" من �حر�ز �للقب، متفوقة 
�لدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����ش��ارق��ة  ع��ل��ى 
و�شيفا،  ح���ل  �ل�����ذي  �ل��ن��ف�����س  ع���ن 
�ملركز  يف  �ل�����وح�����دة  و�أك�����ادمي�����ي�����ة 

�لثالث.
 و�أبدى فهد علي �ل�شام�شي �لأمني 
�لعام لحتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�إعجابه بالأد�ء �لقوي �لذي �أظهره 
�لبطولة،  �لالعبون و�لالعبات يف 
وروح �لإ�شر�ر و�لت�شميم و�لرغبة 
�لأندية  ومتثيل  �ل��ف��وز  حتقيق  يف 
�شورة  ب���اأف�������ش���ل  و�لأك�����ادمي�����ي�����ات 

ممكنة.
 و�أو�شح �ل�شام�شي �أن �ل�شبب ور�ء 
�لالعبني  �أد�ء  م�����ش��ت��وي  �رت���ف���اع 
��شتد�مة  �إىل  ي��ع��ود  و�ل���الع���ب���ات 
�لتدريبات  يف  و�لج��ت��ه��اد  �ل��ع��م��ل 
ب��ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي �شحي،  و�لل���ت���ز�م 
ف�شال عن �ل�شتفادة من �مل�شاركة 
وتو�فر  �ل���ب���ط���ولت  يف  �مل�����ش��ت��م��رة 
دوري،  ب�����ش��ك��ل  �لح���ت���ك���اك  ف���ر����س 
�مل��ق��وم��ات و�ملر�فق  وك��ذل��ك ت��و�ف��ر 
وباإ�شر�ف  و�لأك��ادمي��ي��ات  بالأندية 
ك�����ام�����ل م������ن �أف�����������ش�����ل �لأج������ه������زة 

�لتدريبية.
و�أ�شار �ل�شام�شي �إىل �أهمية بطولة 

كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
يف  �جلديد  بنظامها  للجوجيت�شو 
و�شقل  �لالعبني  جاهزية  تعزيز 
�أن���ه���ا تقام  م��و�ه��ب��ه��م خ�����ش��و���ش��ا، 
تبادل  لتتيح  �ملفتوح  بنظام �حلز�م 
�خلرب�ت بني لعبني يتفاوتون يف 
�مل�شتوى، �لأمر �لذي ينعك�س على 

جودة �لأد�ء.
�لنظام  �أن  �إىل  �ل�شام�شي  ول��ف��ت 
�لبطولة  تعتمده  �ل���ذي  �جل��دي��د 
يف �لف�شل بني مناف�شات �لنا�شئني 
و�ل�����ش��ب��اب و�ل���ك���ب���ار، ي��دع��م جهود 
�لتي  �ل��ب��ط��ولت  لتطوير  �لحت���اد 
ت�شهم يف �لرتقاء باملر�حل �ل�شنية 
�لأ�شا�س  �لركيزة  ب�شفتها  �ل�شابة 
للمنتخبات  �مل�����و�ه�����ب  ل���ت���اأه���ي���ل 
�ملهم  " م����ن  وق��������ال:  �ل���وط���ن���ي���ة. 
ج���د� �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع قاعدة 
وتعزيز  �لنا�شئني  م��ن  �مل��م��ار���ش��ني 
ل��ه م��ن دور حموري  �أد�ئ���ه���م مم��ا 
يف �ف����ر�ز �مل���و�ه���ب و�إع����د�ده����ا من 
قادر على مو��شلة  بناء جيل  �أجل 
م�������ش���رية �لإجن�����������از�ت ل���ل���وط���ن يف 

�ملحافل �ملختلفة".
و�أكد �أحمد عبد �لرحمن �لعوي�س 
�إد�رة نادي �ل�شارقة  رئي�س جمل�س 
�لنف�س  ع����ن  �ل����دف����اع  ل���ري���ا����ش���ات 
�لنادي  ح��ق��ق��ه  �ل����ذي  �لإجن�����از  �أن 
بو�شوله �إىل من�شة �لتتويج لكاأ�س 

رئي�س �لدولة للجوجيت�شو، يعك�س 
جناح �خلطة �لإ�شرت�تيجية �ملتبعة 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ل����روؤي����ة  وف���ق���ا 
�لحتاد  جلهود  �ملو�كبة  �لريا�شي 
يف ن�شر ثقافة ريا�شات �لدفاع عن 
�لنف�س ويف مقدمتها �جلوجيت�شو، 
�لبنني  فريقي  و�شول  ب��اأن  منوها 
�لنا�شئني  ل��ن��ه��ائ��ي  م��ع��ا  و�ل���ب���ن���ات 
يحفز  مم�����ي�����ز�  �جن�����������از�  ي���ع���ت���رب 
على  �لفنية  و�لأج���ه���زة  �ل��الع��ب��ني 
�لتميز  ملو��شلة  �لعمل  م��ن  �مل��زي��د 

يف �مل�شتقبل.
و�أو�شح �أن �لنادي ويف ظل �إجناز�ته 
���ش��ي��ح��ر���س ع��ل��ى تنفيذ  �مل��ت��ع��اق��ب��ة 
�أف�شل �لرب�مج �حلديثة يف �لإد�رة 
وفقا لأف�شل  و�لتدريب  و�لتنظيم 
�ملمار�شات، بجانب �مل�شاركة يف �أكرب 
�لبطولت ورفد �ملنتخبات �لوطنية 

بالالعبني و�لالعبات. 
و�أ������ش�����اد �ل���ع���وي�������س ب���ج���ه���ود �حت����اد 
تطوير  يف  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
�لإم����ار�ت  مكانة  وتر�شيخ  �للعبة 
�أبطال  ت�شتقطب  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
�للعبة من خمتلف �لقار�ت، م�شري� 
�إىل �أنه يتقدم بالتهنئة �إىل لعبي 
ولعبات �لنادي و�جلهاز �لتدريبي 
لهم  ك��ان  �لذين  �لنادي  ومنت�شبي 

دور كبري يف حتقيق هذ� �لإجناز.
وع����رب خ��وي��ط��ر �ل���ظ���اه���ري ع�شو 

�لعني  ن���ادي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س 
م�شرف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة-  ل���الأل���ع���اب 
ق����ط����اع �لأل������ع������اب �ل����ف����ردي����ة عن 
ف��خ��ره و�ع���ت���ز�زه ب���الإجن���از �لذي 
ح���ق���ق���ه ن���ا����ش���ئ���و �ل����ع����ني وف����وزه����م 
�أن  موؤكد�  �ملحلية،  �لألقاب  باأغلى 
�ل��الع��ب��ني وب��ع��د ح�����ش��ول��ه��م على 
�ملا�شي،  �مل��و���ش��م  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز 
عقدو� �لعزم على م�شاعفة �جلهد 
وهو  و�لن��ت�����ش��ار  �ل���ف���وز  لتحقيق 
تفانيهم  بف�شل  �ل��ي��وم،  حتقق  م��ا 
وح��ر���ش��ه��م  �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى حتويل 

�حللم �إىل و�قع.
ع���ل���ى جهود  �ل���ظ���اه���ري  و�أث����ن����ى   
للجوجيت�شو  �لإم�����������ار�ت  �حت������اد 
�أجندة  تطوير  على  يحر�س  �لذي 
بعد  ع��ام��ا  و�ل��ب��ط��ولت  �لفعاليات 
�آخ������ر، وه����و م���ا ظ��ه��ر ب���و����ش���وح يف 
للبطولة،  �جلديد  �لنظام  �عتماد 
و�ت���������اح �ل���ف���ر����ش���ة ل���ل���ف�������ش���ل بني 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ني و�ل�����ش��ب��اب و�ل��ك��ب��ار من 
على  مرحلة  ك��ل  يف  �لرتكيز  �أج��ل 
حدة، وتوفري �أف�شل بيئة تناف�شية 

بني �لأندية و�لأكادمييات".  
لعبة  �ل��ع��ام��ري  �شم�شة  وق���ال���ت   
�أك���ادمي���ي���ة ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة "تيم 
777" �لتي حققت لقب �لنا�شئات 
عن  تعجز  �لكلمات  �أن  فريقها  مع 
وزميالتها  وك���ل  ف��رح��ت��ه��ا  و���ش��ف 

�أن  �إىل  ، م�شرية  �ل��غ��ايل  ب��الإجن��از 
�لدولة  رئي�س  ك��اأ���س  لقب  حتقيق 
للجوجيت�شو �إجناز كبري يوؤكد باأن 
فريق �لأك��ادمي��ي��ة ه��و �لأب���رز على 
�لالعبات  و�أن  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل�����ش��اح��ة 
يف  �لبقاء  على  يحر�شن  �أن  يجب 

�لقمة.
“خ�شنا  �ل����ع����ام����ري:  و�أ�����ش����اف����ت 
�لفرق  ك���ل  لأن  ���ش��ع��ب��ة،  ن������ز�لت 
متقاربة �مل�شتوى، ومتلك مقومات 
بالإ�شر�ر  ت�شلحنا  لكننا  �ل���ف���وز، 
و�ل���ت�������ش���م���ي���م وحت�����دي�����د �ل���ه���دف 

و��شتمعنا جيد� لتوجيهات �جلهاز 
�لإجناز  ه��ذ�  نهدي  ونحن  �لفني. 
مقدمتهم  ويف  يدعمونا  م��ن  لكل 
�أكادميية  و�د�رة  و�لعائالت  �لأ�شر 
كل  لنا  توفر  �لتي  �لريا�شية  باملز 

عنا�شر �لتميز و�لنجاح".
ب�����دوره �أك����د ع��ب��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي لعب 
م����ع فريقه  �مل����ت����وج  �ل���ع���ني  ن������ادي 
�أن����ه �شعيد  ب��ل��ق��ب ف��ئ��ة �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
ل���ل���غ���اي���ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذ� �لإجن������از 
�ملتو��شل  للعمل  نتيجة  �لذي جاء 
يف  و�لرتكيز  �مل�شتمرة  و�لتدريبات 

كل �لنز�لت. 
�لعني  ن����ادي  �أن  �ل��ك��ت��ب��ي  و�أو����ش���ح 
خ�شو�شا  باللقب،  �ل��ف��وز  ��شتحق 
�لفرق  ك���ل  ت��خ��ط��ي  �أن�����ه جن���ح يف 
ن���ادي  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل�������ش���ارك���ة، 
قدم  �لنف�س  ع��ن  للدفاع  �ل�شارقة 
قويا،  مناف�شا  وك���ان  بطوليا  �أد�ء 
و�أن �ملرحلة �ملقبلة حتتاج �ىل �ملزيد 
على  للحفاظ  و�جلهد  �لعمل  من 
�جلديد  �ملو�شم  �أن  خا�شة  �لقمة، 
�لبطولت  م��ن  �لكثري  ب��ه  ز�ل  م��ا 

و�مل�شابقات.

تطوير فئة النا�سئني وتاأهيل الأبطال  يف  والأكادمييات  لالأندية  مميز  عمل  • ال�سام�سي: 
يوؤكد اأننا ن�سري يف الطريق ال�سحيح النهائيات  اإىل  الو�سول  العوي�ض:  • اأحمد 

اأبطالنا ال�ساعدين باإجناز  فخورون  الظاهري:  • خويطر 

»باملز الريا�شية« والعني بطال النا�شئني والنا�شئات يف كاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�شو

ا�شتقبال لذع لـ »املنبوذ« يف �شانتياغو برنابيو.. واأن�شيلوتي يرد
��شتقبلت جماهري ريال مدريد غاريث بيل ب�شيحات ��شتهجان يف �أول ظهور 
له يف ملعب �شانتياغو برنابيو منذ �أكرث من عامني خالل �لفوز -2�شفر 

على خيتايف يف �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم، �ل�شبت.
�ل��دوري هذ�  4 مباريات مع ري��ال مدريد يف  وخا�س �لالعب )32 عاما( 
�ملو�شم جميعها بعيد� عن �شانتياغو برنابيو وكانت �آخر مبار�ة �شارك فيها 
�أمام   1-2 م��دري��د  ري���ال  خ�شر  عندما   2020 ف��رب�ي��ر  يف  �مللعب  ه��ذ�  يف 

مان�ش�شرت �شيتي يف دوري �أبطال �أوروبا.
ويف �ملا�شي دخل بيل، �لذي �ن�شم �إىل ريال مدريد من توتنهام هوت�شبري 
ي��ورو يف ذلك �لوقت، يف  100 مليون  2013 يف �شفقة قيا�شية بلغت  يف 

خالف مع �إد�رة �لنادي وكاد �أن يرحل عن �لفريق يف 2020 بعد خروجه 
من د�ئرة �هتمام زين �لدين زيد�ن مدرب �لفريق �آنذ�ك.

ليتعر�س  �لبدنية،  بلياقته  تتعلق  متعددة  �نتكا�شات  م��ن  م��وؤخ��ر�  وع��ان��ى 
لهجوم من �جلماهري وكذلك و�شائل �إعالم حملية.

وقال مدرب ريال مدريد كارلو �أن�شيلوتي لل�شحفيني: "�شيحات �ل�شتهجان 
ميكن تفهمها، لكن جماهرينا بحاجة �إىل �إدر�ك �أن م�شاندتهم مهمة للغاية 
ويتدرب  ج��اد  حم��رتف  لكنه  ��شتهجان  ل�شيحات  تعر�س  بيل  نعم  �أي�شا. 
�جلماهري  �ملو�شم.  من  �لأخ��ري  �جل��زء  �شيخو�س  �شروريا  ك��ان  و�إذ�  جيد� 
يجب �أن تتفهم ذلك". و�نتقد بيل موؤخر� �شحيفة ماركا �لإ�شبانية لو�شفه 

باأنه كان هدفه جني �لأمو�ل فقط من �لنادي  مز�عم  "باملتطفل" ب�شبب 
�لإ�شباين. و�تهمته و�شائل �إعالم يف مدريد بادعاء �لإ�شابة يف ظهره عقب 
غيابه عن هزمية ريال مدريد -4�شفر �أمام بر�شلونة، لكنه بعدها باأربعة 
�أيام فقط �شارك مع منتخب بالده و�شجل هدفني يف فوز ويلز على �لنم�شا 

يف مبار�ة فا�شلة يف ت�شفيات كاأ�س �لعامل 2022.
يز�ل  ل  �ليوم،  �لثاين  �ل�شوط  منت�شف  يف  كبديل  �شارك  �ل��ذي  بيل،  لكن 
يحظى مب�شاندة زمالئه يف �لفريق. وقال �لقائد مار�شيلو: "نحن جميعا 
�شانتياغو برنابيو،  �لنا�س يف  �أم��ر �شعب، وح��دث للكثري من  �إن��ه  بيل.  مع 

لكننا جميعا مهمون".

كونتي: توتنهام ا�شتفاد 
من �شقوط مناف�شيه

تعرث  من  ��شتفاد  فريقه  �إن  كونتي،  �أنطونيو  هوت�شبري،  توتنهام  م��درب  ق��ال 
مناف�شيه، ليحكم قب�شته على �ملركز �لر�بع يف �لدوري �لإجنليزي، بفوزه 0-4 
على ملعب �أ�شتون فيال. �أحرز �شون هيونغ-مني ثالثة �أهد�ف �شاعدت توتنهام 
يف �لتفوق، بفارق ثالث نقاط على �آر�شنال، �لذي خ�شر من بر�يتون �آند هوف 
�ألبيون. وميلك توتنهام 57 نقطة من 31 مبار�ة، مقابل 54 نقطة لآر�شنال 
يف  يونايتد  مان�ش�شرت  هزمية  و�شاهمت  �خلام�س.  �ملركز  يف  م��ب��ار�ة،   30 من 
يف  �أي�شاً،  نيوكا�شل  ملعب  على  و�ن���در�رز  وولفرهامبتون  وخ�شارة  �إي��ف��رت��ون، 

�إحكام قب�شة "�ل�شبريز" على �ملركز �لر�بع.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

بن  ح�شر  بنت  مدية  �ل�شيخة  ف��ازت 
مانع �آل مكتوم بلقب �شباق �لدر�جات 
فعاليات  �شمن  �أقيم  �ل��ذي  �لهو�ئية 
�لن�شخة �لتا�شعة من "دورة ند �ل�شبا 
�لريا�شية" �لدورة �لأكرب من نوعها 
�شمو  ورعاية  بتوجيهات  تنظم  �لتي 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
رئي�س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم  �آل 
�ملجل�س �لتنفيذي لإم��ارة دبي، حتت 

�شعار "قدر�ت ل حدود لها". 
ح�شر  ب��ن��ت  م��دي��ة  �ل�شيخة  وح��ق��ق��ت 
�آل مكتوم �ملركز �لأول يف فئة �لهو�ة 
يف  �ل�شباق  �إنهائها  بعد  �لإم��ار�ت��ي��ات 
زمن قدره 1:58:36.892 �شاعة، 
�مل���رك���ز �لثاين  �مل����ري يف  ت��ل��ت��ه��ا ف���رح 
�شاعة،   1:58:37.837 ب��زم��ن 
وحلت عائ�شة فولد يف �ملركز �لثالث 

بزمن 1:58:38.042 �شاعة.
�لإم������ار�ت������ي������ني  �ل������ه������و�ة  ف����ئ����ة  ويف 
ف�����از ����ش���امل ع����ب����د�هلل �ل�����ش��م��ل��ي من 
باملركز  ج����م����ري�  �ل�������ش���ع���ف���ار  ف����ري����ق 
�ل�����ش��ب��اق يف زمن  �إن��ه��ائ��ه  ب��ع��د  �لأول 
�شاعة،   1:39:24.838 ق�����دره 
ت����اله �أح���م���د �ل��ب��ل��و���ش��ي م���ن فريق 
�لثاين  �مل���رك���ز  �ل�����ش��ع��ف��ار ج��م��ري� يف 
�شاعة،   1:39:24.841 ب��زم��ن 
وح����ل ع���ب���د�هلل ف���رح���ان م���ن فريق 
بزمن  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  دب��ي  �شرطة 

�شاعة.  1:39:25.234
فازت  لل�شيد�ت  �ملفتوحة  �لفئة  ويف 
من  يا�شت�شينكو  تيتيانا  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
فريق �شرطة دبي باملركز �لأول بزمن 
تلتها  ���ش��اع��ة،   1:47:04.315
�شلطانوفا من  �لكاز�خ�شتانية ريناتا 
�لثاين  �مل��رك��ز  دب��ي يف  �شرطة  ف��ري��ق 
�شاعة،   1:47:04.692 ب��زم��ن 
�أو�شيم  �كبيل  �لكاز�خ�شتانية  وحلت 
�ملركز  دب����ي يف  ���ش��رط��ة  ف���ري���ق  م���ن 
 1:47:08.517 ب��زم��ن  �ل��ث��ال��ث 

�شاعة. 
�ل�����ش��ع��ف��ار جمري�  ف���ري���ق  و���ش��ي��ط��ر 
ع��ل��ى �أل����ق����اب ف���ئ���ات �ل���ف���رق �ل���ه���و�ة 
و�مل��ف��ت��وح��ة، ح��ي��ث �أن��ه��ى ���ش��ب��اق فئة 
مت�شدر�  )ف��رق(  �لإمار�تيني  �لهو�ة 
ترتيب �لفرق وجاء �شرطة دبي ثانيا 
وتريك �أم7 يف �ملركز �لثالث، كما فاز 
�أم�س بلقب فرق �لفئة �ملفتوحة  �أول 

للرجال.
ويف فئة )�لفرق( لل�شيد�ت فاز فريق 
 6 �شرطة دبي باملركز �لأول بر�شيد 
ن��ق��اط، ت���اله ف��ري��ق وو����س يف �ملركز 

�لثاين بر�شيد 39 نقطة.

بلدية دبي وخورفكان يف �سدارة 
�سلة الكرا�سي 

دب����ي ترتيب  ب��ل��دي��ة  ف���ري���ق  ت�����ش��در 
�ل�شلة  ك����رة  ب��ط��ول��ة  يف  جم��م��وع��ت��ه 
بالكر��شي �ملتحركة بر�شيد 6 نقاط 
مباريات  �لثالث  يف  فاز  حيث  كاملة 
نقطة   119 م�����ش��ج��اًل  ل��ع��ب��ه��ا  �ل��ت��ي 
�آخر  و�نتهت  نقطة   54 وم�شتقباًل 
مبار�ة له �لتي تغلب فيها على فريق 
د�ئرة �ملالية بدبي بنتيجة 14-39، 
موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  �ل��رتت��ي��ب  يف  وت���اله 

 5 دب��ي خل��دم��ات �لإ���ش��ع��اف بر�شيد 
نقاط حيث ف��از يف �آخ��ر م��ب��ار�ة على 
�لب�شتان  وري��زي��د�ن�����س  م��رك��ز  ف��ري��ق 
�ملجموعة  ويف   ،10-28 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
خور  ن������ادي  ف���ري���ق  ت�������ش���در  �لأوىل 
جمموعته  ت��رت��ي��ب  للمعاقني  ف��ك��ان 
 127 ن���ق���اط م�����ش��ج��اًل   6 ب��ر���ش��ي��د 
وكان  نقطة،   37 وم�شتقباًل  نقطة 
ق���د ف����از م����وؤخ����ًر� ع��ل��ى ف���ري���ق دناتا 
لل�شفريات بنتيجة 51 - 9، تاله يف 
�لثقة  ن��ادي  فريق  �ملجموعة  ترتيب 
للمعاقني بر�شيد 4 نقاط حيث فاز 
يف �ملبار�ة �لأخرية على فريق �لإد�رة 
�لأجانب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة 

بدبي بنتيجة 38 - 14.

وعودة  الــبــادل  خليجية  ختام 
البطولة املحلية

�ختتمت يف �شاعة متاأخرة من م�شاء 
�أم�س مناف�شات بطولة "كاأ�س �خلليج 
�لبطولة   ،"2022 دب����ي  ل���ل���ب���ادل 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل 
حيث  �خلليجية،  �لوطنية  �ملنتخبات 
�لتقى منتخبنا �لوطني للبادل تن�س 
)رج��ال( مع منتخب قطر يف �ملبار�ة 

�شعيد  �ل�شيخ  تابعها  �لتي  �لنهائية 
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم رئي�س 

�حتاد �لإمار�ت للبادل تن�س.
وكان منتخبنا قد تاأهل �إىل �لنهائي 
�لبحرين  منتخب  ع��ل��ى  ف����وزه  ب��ع��د 
يف م���ب���اري���ات ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي وف���از 
�لبحرين  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
تغلب  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  ف��ف��ي   )0-3(
�جلناحي  وح��م��د  �جل��ن��اح��ي  ف���ار����س 
ع��ل��ى ي��و���ش��ف ق��اي��د وخ��ال��د �ل����زو�دي 
�ملبار�ة  ويف  و1-6،   6-7 بنتيجة 
�لثانية فاز عمر بهروزيان وعبد�هلل 
�أه���ل���ي ع��ل��ى ع���ب���د�هلل حم��م��د وعمر 
وفاز  و3-6   0-6 بنتيجة  حم��م��د 
�جلناحي  وحم��م��د  �لنعيمي  حممد 
بنقاط �ملبار�ة �لثالثة بعدما �ن�شحب 
�لثنائي �لبحريني عمر قايد وه�شام 
يو�شف.  فيما جاء تاأهل منتخب قطر 
ف��وزه على منتخب  بعد  �لنهائي  �إىل 
�لأوىل  �ملبار�ة  ففي   )0-3( �لكويت 
وعبد�لعزيز  ع��ب��د�هلل  حممد  تغلب 
�شعدون على علي حياة ود�وود ها�شم 
�ملبار�ة  ويف  و2-6،   2-6 بنتيجة 
�لكو�ري  �شعدون  حممد  فاز  �لثانية 
عبد�لرحمن  على  �حلجي  وعبد�هلل 

بنتيجة  �لعو�شي  وجنيب  �لعو�شي 
�ملجموعة  و�ن�شحاب يف  4-6 و3-6 
فاز  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����ب����ار�ة  �ل��ث��ال��ث��ة، ويف 
�لكنجي  وحم����م����د  �مل�����ط�����وع  ج����اب����ر 
ها�شم  ود�وود  �ل��رب��ي��ع  �أح���م���د  ع��ل��ى 
مناف�شات  ويف  و1-6.   3-6 بنتيجة 
�لوطني  منتخبنا  يلتقي  �ل�����ش��ي��د�ت 
لل�شيد�ت مع منتخب عمان يف نهائي 
دور  يف  منتخبنا  فاز  حيث  �لبطولة، 
�لكويت  �لنهائي على منتخب  ن�شف 
تغلبت  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  ففي   )1-2(
�ل�شلمان  ولطيفة  �جلناحي  �شيخة 

�ل�شر�ج  وم����رمي  �ل��ف��ق��ي��ه  د�ن����ا  ع��ل��ى 
�ملبار�ة  ويف  و1-6،   4-6 بنتيجة 
�جلناحي  ف���اط���م���ة  ف������ازت  �ل���ث���ان���ي���ة 
وف��اط��م��ة �مل�����ش��رب ع��ل��ى د�ن����ا خاجة 
و1-6   7-6 بنتيجة  �لفار�س  ودلل 
خ�شرت  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  ويف  و6-7، 
مرمي �ل�شام�شي وفاطمة �شهدور من 
مرمي �ل�شعد�ن وجينا �لقناع بنتيجة 
و3-6. وكان �ملنتخب �لعماين   6-4
ع���ل���ى منتخب  ف�����از  ق����د  ل���ل�������ش���ي���د�ت 
�مل���ب���ار�ة  ف��ف��ي   )1-2( �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ومليحة  �حل��ن��اي  ع��زة  ف���ازت  �لأوىل 

�ل�شليمان وجنوة  نور�  �لو�يدي على 
ويف  و1-6،   0-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ���ش��ل��ه��ب 
�ملبار�ة �لثانية فازت فاطمة �لنبهاين 
وم�����رمي �ل��ب��ل��و���ش��ي ع��ل��ى رغ�����دة بن 
وثالن و�شمر �لعبيدن بنتيجة 0-6 
خ�شرت  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  ويف  و1-6، 
�إيثار �لبلو�شي وجود ل�شكو من �أريج 
 6-1 بنتيجة  �شلهب  و����ش���ارة  ف����ارح 
مع  �لكويت  ويلتقي منتخب  و6-0، 
�ل�شعودية يف مبار�ة حتديد  منتخب 

�ملركز �لثالث و�لر�بع.
�ملحلية  �ل��ب��ط��ول��ة  مناف�شات  وت��ع��ود 

�لتي  �ل�شبا  ند  دورة  يف  تن�س  للبادل 
�ملبتدئني،  ف��ئ��ة  ه���ي  ف��ئ��ات   6 ت�����ش��م 
�ملتقدمة،  و�لفئة  �ملتو�شطة،  و�لفئة 
و�لفئة �لحرت�فية، و�لفئة �ملزدوجة 

و�لفئة �ملتو�شطة �شيد�ت.
"دورة  من  �لتا�شعة  �لن�شخة  وت�شم 
�أل���ع���اب   8 �لريا�شية"  �ل�����ش��ب��ا  ن����د 
ريا�شية هي )�لكرة �لطائرة، �لبادل 
تن�س، كرة �ل�شلة بالكر��شي �ملتحركة، 
�لدر�جات  �جل��ري،  و�ل�شهم،  �لقو�س 
�ل���ه���و�ئ���ي���ة، �جل��وج��ي��ت�����ش��و، وحت���دي 

�شبارتن نا�س �لليلي(.

•• دبي-الفجر

دبي  بكاأ�س  للفوز  فريقه  �حلبتور  "�ملاي�شرتو" حممد  قاد 
للبولو 2022 وعزف �شيمفونية �لن�شر يف ختام �لبطولة 
�أبوظبي  ف��ري��ق  مناف�شه  على  وثمينا  ك��ب��ري�  ف���وز�  وح��ق��ق 
وممتعة  ومثرية  قوية  مبار�ة  بعد  �ليبهوين  فار�س  بقيادة 
يف  �ل����ذروة  �لإث����ارة  وبلغت  �لفريقني  م��ن  بالكفاح  ع��م��رت 
ب��ال��ن��دي��ة �لو��شحة  �ت�����ش��م��ا  �ل��ل��ذي��ن  �ل�����ش��وط��ني �لول���ي���ني 
تقدم  �بوظبي ثم  تعادل  بالتهديف ثم  بادر �حلبتور  حيث 
مقابل  بهدفني  �لول  �ل�شوط  لينتهي  ثانية  مرة  �حلبتور 
هد�ف و�حد� ويف �ل�شوط �لثاين �غلق �لفريقني منطقتي 
�لثانية  يف  �لثالث  هدفه  خطف  �حلبتور  �ن  �ل  �ملرميني 

�لخرية .
ويف �ل�شوط �لثالث بادر �بوظبي بتعديل �لنتيجة بت�شجيل 
ت��ق��دم �حلبتور  ع��ن ط��ري��ق �ل"فار�س" ث��م  �ل��ث��اين  ه��دف��ه 
بهدف ر�بع لريد عليه �بوظبي بهدفه �لثالث وقبل نهاية 

�ل�شوط ي�شيف �حلبتور هدفيه �خلام�س و�ل�شاد�س .
ويف �ل�شوط �ل��ر�ب��ع و�لخ���ري ويف �ل��وق��ت �ل��ذي �ه��در فيه 
ف��ري��ق �ب��وظ��ب��ي ع����دد م���ن �ل�����ش��رب��ات �جل���ز�ئ���ي���ة يخطف 
�ملبار�ة  �حلبتور هدفني متتاليني عن طريق جنمه وجنم 
هيو�شتوكوتينيو فيما ينجح �و�شكار جنم �بوظبي يف �حر�ز 
بثمانية  بتقدم �حلبتور  �ملبار�ة  �لر�بع منهيا  هدف فريقه 
�هد�ف مقابل �ربعة �هد�ف  وليح�شم �حلبتور هوية بطل 

ن�شخة 2022 من كاأ�س دبي للبولو .

ويف مبار�ة �لرت�شية  فاز فريق هي�شكث على فريق �لبا�شا 
متكافئة  م��ب��ار�ة  يف  �ه����د�ف  خم�شة  م��ق��اب��ل  �ه����د�ف  ب�شتة 
�مل�شتوى تقدم فيها فريق �لبا�شا حتى قبيل نهاية �ل�شوط 
باربعة  �ل��ت��ع��ادل  هي�شكث  ف��ري��ق  ف��ي��ه  �درك  �ل���ذي  �ل��ث��ال��ث 
�هد�ف لكل منهما ويف بد�ية �ل�شوط �لر�بع تقدم هي�شكث 
ثم تعادل �لبا�شا ومع �شافة �لنهاية يخطف هي�شكث هدف 

�لرتجيح و�لفوز .
فندي  ع��ام  نائب مدير  �أ�شامة ع�شمت  ق��ام  �مل��ب��ار�ة  وعقب 
�لفرق  بتتويج  و�لفرو�شية  للبولو  �حلبتور  وممتجع  نادي 
�لأربعة"�حلبتور و�أبوظبي وهي�شكث و�لبا�شا  و�هد�ء كاأ�س 
كاأ�س  كوتينيو  هيو�شتو  نال  كما  �حلبتور  لفريق  �لبطولة 

�أف�شل لعب ونال ح�شانه �شو�شتيا جائزة �أف�شل خيل .

عزف �سيمفونية الن�سر يف اخلتام 

احلبتور يقود فريقه للفوز بكاأ�س 
دبي للبولو 2022 

مدية بنت ح�سر تفوز بلقب �سيدات الدراجات الهوائية يف دورة ند ال�سبا الريا�سية 

فريق �شرطة دبي يفوز بلقب ال�شيدات, وفريق ال�شعفار يحرز األقاب فرق الهواة الإماراتيني واملفتوحة
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�قرتب ريال مدريد خطوة �أخرى من �إحر�ز لقبه �خلام�س و�لثالثني يف �لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم بفوزه على �شيفه خيتايف -2�شفر �شمن مناف�شات �ملرحلة �حلادية و�لثالثني، 
خمتتًما �أ�شبوًعا مثالًيا، فيما �شقط جاره �أتلتيكو حامل �للقب وباتت م�شاركته يف دوري �لأبطال �ملو�شم �ملقبل مهددة.

ودخل �لنادي �مللكي �ىل �ملبار�ة بعد �أن قطع ن�شف �لطريق نحو جتريد ت�شل�شي �لإنكليزي من لقب دوري �أبطال �أوروبا بالفوز عليه �لربعاء يف معقله يف لندن 3-1 يف ذهاب 
ربع �لنهائي بف�شل ثالثية �لفرن�شي كرمي بنزمية، على �أن يتجدد �للقاء بينهما �لثالثاء على ملعب "�شانتياغو برنابيو".

ورفع نادي �لعا�شمة ر�شيده �ىل 72 نقطة على بعد 12 نقطة من �إ�شبيلية �لثاين و15 من غرميه �لزيل بر�شلونة �لثالث �لذي يحل على ليفانتي �لحد ولديه مبار�ة 
موؤجلة. ويدين ريال مدريد بفوزه �لثاأري �ىل �لرب�زيلي كازميريو )38( وظهريه لوكا�س فا�شكي�س )68(، بعد �أن �شقط ذهاًبا �شفر1- �أمام خ�شمه وتعادل معه �شلًبا 
�إياًبا يف �ملو�شم �ملا�شي. وكان ريال و�شع خلفه هزميته �ملذلة على �أر�شه �أمام بر�شلونة برباعية نظيفة قبل مرحلتني من خالل فوزين خارج �لديار، على �شلتا فيغو 1-2 
ا لبنزمية، ثم على ت�شل�شي. وعلى غري عادة، �أجرى �ملدرب �ليطايل كارلو �أن�شيلوتي بع�س �لتغيري�ت على �لت�شكيلة �ل�شا�شية و�أر�ح جنَمي �لو�شط  بف�شل ثنائية �أي�شً

�ل�شوط �لول وهز  �إدو�ردو كامافينغا و�لرب�زيلي رودريغو. وفر�س ريال هيمنة مطلقة على  �ليافع  �لكرو�تي لوكا مودريت�س و�لملاين توين كرو�س وزج �لفرن�شي 
بنزمية �ل�شباك يف �لدقائق �لوىل �إل �أن �لهدف �ألغي بد�عي �لت�شلل، قبل �أن ي�شدد �لظهري �لرب�زيلي مار�شيلو 

كرة قوية بيمناه من خارج �ملنطقة �أبعدها �حلار�س د�فيد �شوريا �ىل ركنية )8(. ويقدم بنزمية مو�شًما 
هائال �شجل خالله 37 هدًفا يف 36 مبار�ة يف كافة �مل�شابقات، بينها 24 يف �شد�رة ترتيب هد�يف 

ا �أق�شت باري�س �شان جرمان �لفرن�شي  �لدوري، و11 يف دوري �لبطال، بينها ثالثية �أخرى �أي�شً
من ثمن �لنهائي.

وو��شل �أ�شحاب �لر�س �شغطهم ورفع بنزمية عر�شية عن �جلهة �ليمنى نحو �لقائم �لثاين �ىل 
�لوروغوياين فيديريكو فالفريدي تابعها على �لطائر ت�شدى لها �حلار�س )19(.

�ملو�شم،  ه��ذ�  �ملتاألق  جونيور،  فيني�شيو�س  �لآخ��ر  �لرب�زيلي  على  �ل��دور  ك��ان  فقط،  ث��و�ٍن  وبعد 
لتهديد �ل�شيوف عندما قام بفا�شل مهاري مميز و�خرتق �ملنطقة عن �جلهة �لي�شرى و�شدد 

�أخ��رًي� عن هدف بنكهة  من ز�وي��ة �شيقة ��شتقرت بني يدي �شوريا )20(. و�أثمر �شغط ريال 
بر�زيلية بعدما رفع فيني�شيو�س عر�شية من �لرو�ق �لي�شر تابعها كازميريو ر�أ�شية يف �ملرمى، 

م�شجال هدفه �لول يف �لليغا هذ� �ملو�شم )38(.
ومل تكن غز�رة �لفر�س حا�شرة يف �ل�شوط �لثاين كما �لول، �إل �أن ريال جنح يف م�شاعفة تقدمه 
من �أول ت�شديدة على �ملرمى بعدما مرر �لرب�زيلي رودريغو �لكرة من د�خل �ملنطقة �ىل فا�شكي�س �لذي 
�شددها بي�شر�ه ز�حفة يف �لز�وية �ليمنى )68(. و�شحب �أن�شيلوتي بنزمية قبل ربع �شاعة من �لنهاية رفقة 

كازميريو لرييحهما قبل �ملبار�ة �ملرتقبة �لثالثاء وزج بالويلزي غاريث بايل �ملتوقع رحيله مع نهاية �ملو�شم، ود�ين 
�شيبايو�س.

وبات �جلار �أتلتيكو مدريد يو�جه خطر عدم بلوغ دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل بعد �شقوطه بهدف دون رد �أمام 
م�شيفه ريال مايوركا، لي�شبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتي�س �خلام�س �لفائز 2-1 خارج �أر�شه على قاد�س. 
وجتمد ر�شيد فريق �لعا�شمة عند 57 نقطة يف �ملركز �لر�بع مت�شاوًيا مع بر�شلونة �لثالث �لذي خا�س مبار�تني 

�أقل منه، وف�شل باللحاق باإ�شبيلية �لثاين �لفائز �جلمعة على غرناطة.
وبات �أتلتيكو مدريد متقدًما بفارق نقطة فقط عن بيتي�س �خلام�س قبل �شبع مباريات من نهاية �ملو�شم، علًما 

�أنه ي�شت�شيف ريال مدريد يف دربي �لعا�شمة يف �ملرحلة 35 و�إ�شبيلية يف �ملرحلة ما قبل �لخرية.
دوري  نهائي  ربع  �إي��اب  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  ي�شت�شيف  عندما  �لربعاء  يوم  وتفكريه يف  �للقاء  �أتلتيكو  وخا�س 

�لأبطال، بعد خ�شارته ذهاباً �شفر1- يف �إنكلرت�.
و�شجل �لكو�شويف فيد�ت موريكي هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 68 من ركلة جز�ء يف �أعلى �لز�وية �لي�شرى 

ملرمى �حلار�س �ل�شلوفيني يان �أوبالك.
من جهته، رفع مايوركا ر�شيده �ىل 29 نقطة وخرج من منطقة �لهبوط وبات على بعد نقطة من �أول مركز يف 

خطر و�لذي يحتله قاد�س.
وحقق ريال بيتي�س �ل�شاعي خلطف بطاقة دوري �لبطال، فوزه �لثاين تو�لًيا بفوز متاأخر على م�شيفه قاد�س �لذي 

تقدم عرب �إيفان �أليخو )58(.
�إل �أن �لنادي �لندل�شي عادل بهدف كري�شتيان تيو )78( قبل �أن يح�شم �لنقاط �لثالث من ركلة جز�ء نفذها بورخا 

�لبناء على فوزه �لر�ئع -1�شفر منت�شف �ل�شبوع على  �أخ��رى، مل ينجح فياريال يف  �إيغلي�شيا�س )85(. ويف مبار�ة 
�أر�شه �شد �لعمالق �لملاين بايرن ميونيخ يف ذهاب ربع نهائي دوري �لبطال، و�كتفى بالتعادل 1-1 مع �شيفه �أتلتيك 

بلباو ليبقى خارج �ملر�كز �لقارية.
وتقدم �ل�شيوف بهدف ر�وول غار�شيا بعد متريرة من �لقائد �إيكر مونيان من �جلهة �لي�شرى للمنطقة بعد فا�شل مهاري 

مميز )43(، فيما عادل �ألفون�شو بيدر��شا لفريق �ملدرب �أوناي �إميري بعد مرور �شاعة من عمر �للقاء )60(.
ورفع فياريال �لذي �شيو�جه مهمة �شعبة يف �ملحافظة على تقدمه يف بافاريا �لثالثاء، ر�شيده �ىل 46 نقطة يف �ملركز 
�ل�شابع على بعد خم�س نقاط من ريال �شو�شييد�د �لذي يحتل �آخر �ملر�كز �لقارية، وخلفه �أتلتيك �لثامن مع 45 نقطة.
وكان فياريال و�شع حًد� ل�22 مبار�ة متتالية لبايرن من دون خ�شارة خارج �لديار يف �مل�شابقة �لقارية �لأم، وحتديًد� منذ 
�أيلول/�شبتمرب 2017 عندما �شقط �أمام باري�س �شان جرمان �لفرن�شي بثالثية نظيفة حني كان �لأخري حتت �إ�شر�ف 

�إميري بالذ�ت.

ريال يقرتب من اللقب واأتلتيكو مهدد بخ�شارة مركز دوري الأبطال 

ا�شتقبال بالورود لبعثة منتخبنا لهوكي اجلليد بعد ح�شده لقب كاأ�س العامل للعبة امل�شتوى »الثالث اأ« 

اأربعة اأهداف يف تعادل مثري بني مان�ش�شرت �شيتي وليفربول 
••مان�س�سرت-رويرتز:

للدوري  ت�����ش��دره  ع��ل��ى  �شيتي  مان�ش�شرت  ح��اف��ظ 
�لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم بفارق نقطة و�حدة 
2-2 يف قمة مثرية  تعادلهما  عن ليفربول، بعد 

وممتعة يف ��شتاد �لحتاد �أم�س �لأحد.
�لعالية،  �لتوقعات  م�شتوى  على  �مل��ب��ار�ة  وج���اءت 
وتقدم كيفن دي بروين بهدف ل�شيتي بعد خم�س 
دق��ائ��ق، حيث ���ش��دد ك��رة ق��وي��ة م��ن ح��اف��ة منطقة 
�حلار�س  ودخ��ل��ت مرمى  �جتاهها  �أب��دل��ت  �جل���ز�ء 
�ألي�شون. ورد ليفربول بقول و�أدرك ديوجو جوتا 

�لتعادل بعد ثماين دقائق، م�شتفيد� من متريرة 
�لزخم  يتحول  �أن  قبل  �ألك�شندر-�أرنولد،  ترينت 
جابرييل  ب��ه��دف  جم���دد�  ت��ق��دم  حيث  �شيتي  �إىل 

جي�شو�س يف �لدقيقة 36.
�أول م���رة ي��ت��اأخ��ر فيها ل��ي��ف��رب��ول يف  وك��ان��ت ه���ذه 
�لدوري  �ل�شرت�حة يف  �إىل  �لو�شول  �لنتيجة مع 

هذ� �ملو�شم.
وق��ت طويل  �إىل  يكن يف حاجة  ليفربول مل  لكن 
�لتعادل، حيث تلقى �شاديو ماين متريرة  لإدر�ك 
�ل�شوط  ثانية من   46 بعد  زميله حممد �شالح 

�لثاين و�أطلق ت�شديدة قوية د�خل �ملرمى.

د�خل  �لكرة  �شيتي  لعب  �شرتلينج  رحيم  وو�شع 
�لفيديو  ح��ك��م  ل��ك��ن   ،63 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  �ل�����ش��ب��اك 
�مل�شاعد �ألغى هدف لعب ليفربول �ل�شابق ب�شبب 

�لت�شلل بفارق �شئيل.
وكاد  �ملبار�ة،  حل�شم  فر�س  عدة  �لفريقان  و�شنع 
�شيتي �أن ينتزع �لنت�شار، ويقرتب من لقبه �لر�بع 
يف خم�شة مو��شم، لكن �لبديل ريا�س حمرز �شدد 

�لكرة �أعلى �ملرمى بقليل يف �لوقت بدل �ل�شائع.
مبار�ة   31 من  نقطة   74 �شيتي  ر�شيد  و�أ�شبح 
وبفارق نقطة و�حدة عن ليفربول �شاحب �ملركز 

�لثاين �لذي خا�س �لعدد ذ�ته.

اليوم.. مواجهتان يف كاأ�س من�شور 
بن زايد لكرة القدم الرم�شانية

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  ك��اأ���س  لبطولة  �لتا�شعة  �لن�شخة  مناف�شات  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  تتو��شل 
و�ملكتبة  “�لأر�شيف  �لأوىل فريق  تقام مو�جهتني جتمع  �لقدم، حيث  لكرة  ز�يد 
�لوطنية” مع فريق “مكتب �لبعثات �لدر��شية”، بينما يلتقي فريق “ وكالة �أنباء 
�لثانية  فريق مد�ر�س �لإم��ار�ت �لوطنية، وذلك �شمن �جلولة  “و�م”  �لإم��ار�ت 
جدول  �لإمار�ت”  “مد�ر�س  فريق  ويت�شدر  �لبطولة.  من  �لثانية  للمجموعة 
“�لأر�شيف  من  كال  ثانيا  ويتو�جد  نقاط،   3 بر�شيد  �لثانية  �ملجموعة  ترتيب 
يتو�جد  بينما  لكل منهما،  بنقطة  �لإمار�ت”  �أنباء  و”وكالة  �لوطنية”  و�ملكتبة 
“مكتب �لبعثات �لدر��شية” ر�بعا. بينما يت�شدر �ملجموعة �لأوىل فريق “مكتب 
فريق  وخلفهما  منهما،  لكل  نقاط   4 جولف”  �شيتي  و”نادي  �لعام”  �لأم���ني 
“هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة” �شاحب �لنقطتني، فيما فقد فريق “د�ئرة 
�لق�شاء” فر�شة �لتاأهل �إىل دور �لأربعة بتو�جده �أخري� بدون �أي ر�شيد نقاط. 
وكانت �جلولة �لثانية للمجموعة �لأوىل لعبت يوم �خلمي�س �ملا�شي بينما يقام 
يتاأهل  حيث  �ملقبل،  �لثالثاء  يوم  �لأوىل،  للمجموعة  و�حلا�شم  �لثالث  �لأ�شبوع 

�لأول و�لو�شيف من كل جمموعة �إىل ن�شف �لنهائي.

منتخبنا الوطني للرجبي بطال لكاأ�س 
اآ�شيا وال�شيدات يحرزن الف�شية

•• بوكيت-وام:

توج منتخبنا �لوطني للرجبي بلقب كاأ�س �آ�شيا ل�شباعيات �لرجبي للرجال خالل 
متفوقا  بتايالند  بوكيت  مدنية  يف  �ل�شتار  عنها  �أ�شدل  �لتي  �لبطولة  مناف�شات 
على فرق قوية م�شاركة بينما جنح منتخب �ل�شيد�ت يف ح�شد �مليد�لية �لف�شية 
و�ملركز �لثاين، وذلك عقب و�شوله �إىل �ملبار�ة �لنهائية �لتي خ�شرها �أمام تايالند 
تايو�ن  �لفوز على  بعد  للرجال  �لوطني  تتويج منتخبنا  و جاء   .22-5 بنتيجة 
للمبار�ة  ليتاأهل   5-19 �لنهائي  ن�شف  يف  تايالند  على  ث��م   ،31-0 بنتيجة 

. �لنهائية ملو�جهة �شنغافورة ويح�شم �للقاء بنتيجة 17-22 

�حت��اد �حت��اد �لإم���ار�ت للريا�شات 
�ل�شتوية على �لتخطيط و�لإعد�د 
�جل����ي����د مل���������ش����ارك����ة �مل���ن���ت���خ���ب يف 

�لبطولة �لعاملية .
 : �ملزروعي  مبارك  �لالعب  وق��ال 
مباريات �لبطولة كانت �شعبة   “
باحرت�فية  لكننا خ�شناها  للغاية 
طريقة  �خ����ت����الف  رغ�����م  ع���ال���ي���ة 
عن  �لآ�شيوية  �مل��در����س  يف  �للعب 
نظري�تها �لأوروبية، لكن لعبونا 

كانو� على قدر �مل�شوؤولية«.

م��ن �لأل��ق��اب و �ل��ب��ط��ولت خالل 
�ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة ون�����ش��ر �ل��ل��ع��ب��ة يف 
ربوع �لدولة وزيادة �لقبال عليها 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ني مبختلف  خ��ا���ش��ة ب��ني 

مرحلهم �ل�شنية.
�ل��الع��ب��ون عن  م��ن جانبهم ع��رب 
���ش��ع��ادت��ه��م ب��ال���ش��ت��ق��ب��ال و �أه����دو� 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  �إجن���ازه���م 

و�شعب �لإمار�ت.
�ل�شام�شي  ع��م��ر  �ل��الع��ب  وج���ه  و 
�إىل  زمالئه  و��شم  با�شمه  �ل�شكر 

�جلليد  ه���وك���ي  ل��ع��ب��ة  و����ش���ول  يف 
�لعاملي  �مل�شتوى  �إىل  �لإم���ار�ت  يف 

وحتقيق نتائج و�ألقاب عاملية.
هذه  �أن  �ل�������ش���ري���اين  �أو������ش�����ح  و 
ملنتخبنا  �ل��ث��ام��ن��ة  ت��ع��د  �مل�����ش��ارك��ة 
�لوطني يف “ بطولة كاأ�س �لعامل 
 “ لهوكي �جلليد �مل�شتوى �لثالث 
 12 قبل  م�شاركاتنا  �أوىل  وكانت 

عاما.
�لجناز  ه��ذ�  �أن  �ل�شرياين  �أك��د  و 
ل��ت��ح��ق��ي��ق مزيد  د�ف����ع����ا  ���ش��ي��ك��ون 

ما حتقق يعد �جناز� كبري� لدولة 
د�ئما  ت�����ش��ت��ح��ق  �ل���ت���ي  �لم��������ار�ت 
�لذهبية  و�مليد�ليات  �لأول  �ملركز 

لدعمها �ملتو��شل لأبنائها.
و �أ�شاف �ل�شرياين:” هذ� �لإجناز 
ي��ع��د ث��م��رة ج��ه��ود ت�����ش��اف��ر فيها 
�لالعبني  يف  مم��ث��ل��ني  �جل���م���ي���ع 
للريا�شات  �لإم�����������ار�ت  و�حت�������اد 
�ل�شتوية ونادي �أبوظبي للريا�شات 
�جلليدية عالوة على دعم جمل�س 
�أ�شهم  �ل���ذي  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 

مب�شاركة 5 منتخبات عاملية.
عارف  ���ش��ع��ادة  �ل�شتقبال  يف  ك��ان 
ملجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل����ع����و�ين 
حمد  و�شعادة  �لريا�شي  �أبوظبي 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شرياين  عبيد 
لنادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شتوية 
ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
علي  و�شعادة  �ل�شتوية  للريا�شات 
ك���د�����س �ل��رم��ي��ث��ي ع�����ش��و جمل�س 

�إد�رة �لحتاد.
�إن  �ل�����ش��ري��اين  عبيد  ق��ال حمد  و 

•• اأبوظبي-وام: 

�لوطني  منتخبنا  بعثة  ��شتقبلت 
كاأ�س  بلقب  �ملتوج  �جلليد  لهوكي 
�لثالث”  �مل�����ش��ت��وى  للعبة  �ل��ع��امل 
�أم�س  م�����ش��اء  و���ش��ول��ه��ا  ع��ق��ب  �أ” 
�أبوظبي  مطار  �إىل  �ل�شبت  �لأول 
�لذي حتقق  بالورود بعد �لجناز 
�لتي  �مل����ون����دي����ال  م���ن���اف�������ش���ات  يف 
خالل  لوك�شمبورغ  ��شت�شافتها 
�لفرتة من 3 �إىل 8 �أبريل �جلاري 
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��شت�شار�ت  وك��ال��ة  وب���رين���اي،  �شي�شريو  مت��ك��ن��ت  
من  دبي،  يف  و�مل�شتقلة  �لر�ئدة  �لعامة  �لعالقات 
ح�����ش��د ع���دد م���ن �جل���و�ئ���ز ع���رب ف��ئ��ات خمتلفة، 
وذلك يف حفل توزيع �جلو�ئز �لإقليمية جلمعية 
�لأو�شط  لل�شرق  و�لت�����ش��الت  �لعامة  �لعالقات 
�لوكالة  وف��ازت   .2022 للعام  �إفريقيا  و�شمال 
وكالة  لأف�شل  ��شتحقاقاً  �لأعلى  �ملر�شح  بجائزة 
����ش��ت�����ش��ار�ت ل��ل��ع��ام ع��ن ف��ئ��ة �ل�����ش��رك��ات �لكبرية، 
للعمالء  م��ف�����ش��ل��ة  ك��وك��ال��ة  ت���ق���دي���ر�ً جل��ه��وده��ا 

م��ث��ال��ي��ة للموظفني.  ع��م��ل  وك��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ومتثل هذه �جلائزة �عرت�فاً بالقيم �لتي تتبناها 
�شي�شريو وبريناي لتما�شك فريق �لعمل، وبرنامج 
�لأن�شطة  عن  ف�شاًل  �ملبتكر،  �لد�خلي  �لتو��شل 
جو�ئز  مثل  �لفريق،  م��ه��ار�ت  لتطوير  �مل�شتمرة 
�لغد�ء يف  و�للقاء�ت على ماأدبة  �لف�شل،  موظف 
مع  �لر�شمية  غري  و�لجتماعات  �خلمي�س،  �أي��ام 
يتم  �لتي  و�لنزهات  للوكالة،  �لتنفيذي  �لرئي�س 
���ش��ه��ري مب�����ش��ارك��ة جميع  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى  تنظيمها 

�إقامة �لكثري من �ملبادر�ت  �ملوظفني، ف�شاًل عن 
و�لأن�شطة بانتظام.

وبف�شل �تباعها �أف�شل ممار�شات �لعمل وحر�شها 
�أرقى  وفق  لعمالئها  تقدمي خدماتها  على  �لتام 
�إير�د�تها  يف  زي�����ادة  �ل��وك��ال��ة  ���ش��ه��دت  �مل��ع��اي��ري، 
�إ�شافة   ،2021 �لعام  يف   40% قدرها  بن�شبة 
تقدمي  يف   30% ب��ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة  ت�����ش��ج��ي��ل  �إىل 
�لعمالء �حلاليني تو�شياتهم لآخرين مر�شحني، 
ومو��شلة �لنمو �لذي ظهر من خالل جناحها يف 

�شي�شريو وبريناي تفوز بجائزة املر�شح الأعلى 
ا�شتحقاقًا لأف�شل وكالة ا�شت�شارات للعام

فندق زعبيل هاو�س من جمريا - الرو�شة ي�شت�شيف ن�شخة خا�شة من مبادرة بروجكت اآرت 

اأول متاجر جتربة هواوي تفتح اأبوابها يف اأبوظبي وال�شارقة
ك�����ش��ف ف���ن���دق زع��ب��ي��ل ه���او����س من 
جمري� - �لرو�شة عن ن�شخة خا�شة 
من مبادرة بروجكت �آرت مبنا�شبة 
 4 ب��دء�ً من  �ملبارك،  �شهر رم�شان 
وت�شت�شيف  مايو.   4 وحتى  �أبريل 
�ملجتمع  ت�������زود  �ل����ت����ي  �مل�������ب�������ادرة، 

مب�شاحٍة  دب����ي  يف  �ل���و�ع���د  �ل��ف��ن��ي 
�أعمالهم  ل���ش��ت��ع��ر����س  جم��ان��ي��ة 
�ل��ف��ن��ي��ة، �ل���ف���ن���ان ع��م��ر �أب�����و ري���ان  
omar_aborayan_
�ل������ذي   @calligraphy
�لتقليدي  �خل���ط  ف��ن��ون  ي�شتخدم 

ل��ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء ع��ل��ى �جل����ذور 
�لتاريخية للثقافة �لعربية.

باأجو�ء  �ل��ف��اخ��رة  �لوجهة  وت��ت��األ��ق 
�ل�������ش���ه���ر �ل���ف�������ش���ي���ل، م�����ن خ���الل 
جم��م��وع��ة �ل���ف���ن���ان �خل���ا����ش���ة من 
�مل�شتوحاة  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط  ل��وح��ات 
مثل  �لفنانني  �أ�شهر  �إب��د�ع��ات  من 

مثنى �لعبيدي وو�شام �شوكت. 
�لثامنة  بن�شختها  �مل��ب��ادرة  وت��رك��ز 
ع��ل��ى ط��اب��ع �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل، مع 
جت���رب���ٍة ح��ي��ة ب���اإل���ه���ام م���ن �خلط 
�ل���ف���ن���دق من  �ل���ع���رب���ي يف رده�������ة 
�ل�شاعة  يف  �أب��ري��ل   19 �إىل   12
�ل��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اح��اً، ح��ي��ث يحظى 
عمر  �لفنان  للقاء  بفر�شٍة  �ل���زو�ر 
و�لط��������الع ع���ل���ى �أ����ش���ل���وب���ه وط����رح 
�أعماله  �إىل  و�لتعرف  عليه  �أ�شئلة 
وتتوفر  �مل���ج���ال،  ه���ذ�  يف  ورح��ل��ت��ه 
لل�شر�ء  �لأ���ش��ل��ي��ة  �ل��ف��ن��ان  ل��وح��ات 

�لعالمة  �مل�شتهلكني،  لأع��م��ال  ه���و�وي  جمموعة  �أع��ل��ن��ت 
�لتجارية �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �لتكنولوجيا، عن �فتتاح 
متجرين جتارب هو�وي �آخرين يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملت�شوقني  �أمام  �أبو�بها  �ملتاجر �جلديدة  �شتفتح  �ملتحدة. 
 The - يف رم�شان يف نهاية هذ� �لأ�شبوع يف غالرييا مول
Galleria Mall Al Maryah Island، جزيرة 
 City Center Al  - �لز�هية  �شنرت  و�شيتي  �ملارية 
على  هو�وي  جتربة  متاجر  �أول  يجعلها  مما   ،Zahia

�لتجربة  متاجر  تتميز  و�ل�شارقة.  �أبوظبي  يف  �لإط��الق 
�لزو�ر  �شيتمكن  حيث  متطور  ب�شيط  بت�شميم  �جلديدة 
�شيناريو كاملة غنية مع عرو�س  �ل�شتمتاع بتجربة  من 
تو�شيحية غامرة لأحدث �لأجهزة و�لتقنيات �لذكية من 
– �ملدير  ين  بيك  بح�شور  �لفتتاح  حفل  �أقيم  ه���و�وي. 
�لُقطري �ملعنّي حدًيا ملجموعة هو�وي لأعمال �مل�شتهلكني 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بالإ�شافة �إىل �شانعي 

�ملحتوى �لرقمي �ملحليني �مل�شهورين و�لعمالء. 

�سمن فعاليات يوم ال�سحة العاملي

م�شت�شفى   اأ�شرت املحي�شنة تنظم  حملة طبية جمانية لأكرث من 5000 عامل من حمدودي الدخل 
روح  مع  ومتا�شياً  �لعاملي،  �ل�شحة  ي��وم  مبنا�شبة 
متطوعو  م��ب��ادرة  �أعلنت  �مل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
�أ�شرت ، ذر�ع �مل�شوؤولية �لجتماعية �لعاملية ل�شركة 

�شبكات  �أك����رب  �إح�����دى  ك���ري ،  ه��ي��ل��ث  �إم  دي   �أ�شرت 
جمل�س  منطقة  يف  �ملتكاملة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لهند، عن تنظيم 

 5000 �أكرث من  ت�شتهدف  حملة طبية �شخمة 
�شخ�س من حمدودي �لدخل يف دبي �عتبار�ً من 
�حلملة  و�شتقام  بعده.  وما  �جل��اري  �أبريل   10
مل���دة خ��م�����س ���ش��اع��ات م�����ش��اء ك��ل ي���وم ح��ت��ى نهاية 
�لتوعية  �إىل  �أبريل.  يهدف تنظيم �حلملة  �شهر 
حول �أهمية �لتمّتع ب�شحة جيدة باعتبار �ل�شحة 
حقاً من حقوق �لإن�شان ووجوب ح�شول �جلميع 
على �لرعاية �ملنا�شبة يف �لوقت �ملنا�شب. وي�شارك 
�مل�شالك  �أم���ر�����س  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ون  �حل��م��ل��ة  يف 
و�أم����ر������س �لقلب،  �ل���رئ���ة،  و�أم����ر������س  �ل��ب��ول��ي��ة، 
وج���ر�ح���ة �ل��ع��ظ��ام، و�جل���ر�ح���ة �ل��ع��ام��ة، و�لطب 

�لباطني، لتقدمي ��شت�شار�ت جمانية. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال  �مل���ب���ادرة،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �أ�شرت  وع��ي��اد�ت  مل�شت�شفيات 
�أ�شرت  �ملتحدة، �لدكتور �شريباز بيت�شو: نوؤمن يف 
بحق كل مو�طن يف �لو�شول �إىل �لرعاية �ل�شحية 
�جليدة. ون�شعى من خالل مبادرة متطوعو �أ�شرت 
�إىل توفري �لرعاية �ل�شحية �إىل جميع �لأ�شخا�س 
ثانوياً،  �أم��ر�ً  ب�شحتهم  �لعتناء  يعتربون  �لذين 
�أف�شل  حياة  لتوفري  جاهدين  يعملون  و�ل��ذي��ن 
لأ�شرهم يف وطنهم دون �إبد�ء �لهتمام ب�شحتهم 

�لأ�شخا�س  ه���وؤلء  ت�شجيع  ونعتزم  �ل�شخ�شية. 
لتجّنب  وقائية  طبية  لفحو�شات  �خل�شوع  على 
تعر�شهم لأي ح��الت طبية طارئة غري مرغوب 
ولي�س  ه���ذه.  �ل��ط��ب��ي  �لفح�س  حملة  ع��رب  فيها 
هناك من منا�شبة �أف�شل من يوم �ل�شحة �لعاملي 
�لكرمي.   رم�شان  �شهر  يف  �ل�شحي  �لوعي  لن�شر 
�مل�شتفيدين خالل فرتة تنفيذ  و�شيخ�شع جميع 
�لهيموجلوبني  �لربنامج لختبار�ت مثل فح�س 
متو�شط  لتقييم  �خ��ت��ب��ار     HbA1c  ل�����ش��ك��ري�
�أ�شهر وفح�س   3 �ل��دم خ��الل  �ل�شكر يف  م�شتوى 
وموؤ�شر  و�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي  �ل���دم  �شكر 
طبيب.  م��ع  ����ش��ت�����ش��ارة  و�شتتبعها  �جل�����ش��م،  كتلة 
��شت�شار�ت  �إىل  ب��ح��اج��ة  ه��م  م��ن  ت��وج��ي��ه  و�شيتم 
تخ�ش�شية �أخرى �إىل �لطبيب �ملتخ�ش�س لإجر�ء 
تدريبات  �إج���ر�ء  �شيتم  كما  �لتقييم.  م��ن  م��زي��د 
ح���ول خ���دم���ات دع���م �حل���ي���اة �لأ���ش��ا���ش��ي لتوعية 
�إليهم  �لأ�شخا�س  ب��اأق��رب  �لعناية  ب�شبل  �لأف���ر�د 
�شربة  مع  للتعامل  �إقامتهم  �أو  عملهم  مكان  يف 
متطوعو  و���ش��ارك  �ل���ط���و�رئ.   وح���الت  �ل�شم�س 
لعالج  �لطبية  �مل�شاعدة  تقدمي  يف  بن�شاط  �أ�شرت  
�ملر�شى ذوي �لدخل �ملحدود يف �ملجتمع يف مناطق 

�ل�شرق  وم��ن��ط��ق��ة  �ل��ه��ن��د،  يف  خمتلفة  ج��غ��ر�ف��ي��ة 
�أثرت �ملبادر�ت �ملختلفة  �لأو�شط و�أفريقيا. حيث 
�خلم�س  �ل�����ش��ن��و�ت  م��دى  على  �أ���ش��رت  ل�متطوعي 

�شخ�س،  مليون   3.5 من  �أك��رث  حياة  يف  �ملا�شية 
و�أ�شركت عدد�ً كبري�ً من �ملتطوعني �مل�شجلني يف 

مناطق متعددة. 

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سحة

�شرطة دبي وموؤ�ش�شة الإمارات العامة للبرتول ينظمان فعالية �شحية
لل�شحة،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
ب�شعار  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ي���اأت���ي  و�ل������ذي 
�لقيادة  نظمت  �شحتنا،  ك��وك��ب��ن��ا، 
وموؤ�ش�شة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��ام��ة ل��ل��ب��رتول، ر�عي 
مبادرة  �لهو�ئية،  �ل��در�ج��ات  فريق 
لعبات  ب��زي��ارة  متثلت  جمتمعية- 
ف����ري����ق ����ش���رط���ة دب������ي ل���ل���در�ج���ات 
م�شت�شفى  يف  �لأط���ف���ال  �ل��ه��و�ئ��ي��ة، 
�ل�����ش��ع��ودي �لأمل������اين ب���دب���ي. و�أك����د 
�ملقدم عبد�لبا�شط علي، مدير �إد�رة 
�لعامة  ب��الإد�رة  �لريا�شية  �ل�شوؤون 
جاءت  �مل��ب��ادرة  �أن  �ملجتمع،  لإ�شعاد 
لتو�كب �شعار �ليوم �لعاملي لل�شحة، 
ب�شعار  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ي���اأت���ي  و�ل������ذي 
�لدر�جة  و�أهمية  �شحتنا  كوكبنا، 
نقل  و�شيلة  تعترب  �ل��ت��ي  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
�شديقة للبيئة وت�شاهم يف حماربة 
�لنبعاثات  ع���ن  �ل��ن��اج��م  �ل��ت��ل��وث 
حت�شني  �إىل  وت�������وؤدي  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
دورها  �إىل  بالإ�شافة  �لهو�ء،  جودة 
على  �ل�����ش��الم��ة  حتقيق  يف  �ل��ف��ع��ال 
�أحببنا م�شاركة  و�أ���ش��اف   �ل��ط��رق. 

ه��ذ� �ل��ي��وم م��ع �لأط���ف���ال، لنحثهم 
�ل��ري��ا���ش��ة عموما،  ع��ل��ى مم��ار���ش��ة 
وخا�شة ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، 
ترفيهية  و���ش��ي��ل��ة  و�أن����ه����ا  خ���ا����ش���ة 
لرت�شيخ  �شعيا  ل��الأط��ف��ال،  حمببة 
بعمر  نفو�شهم  يف  �لريا�شة  ثقافة 
�شغري، وحتفيز�ً لتباع منط حياة 
�أم��ر ���ش��روري ل�شحة  �شحي، وه��و 
�لأمر��س  وتفادي  و�جل�شم،  �لعقل 
ك��ال�����ش��م��ن��ة و�ل�������ش���ك���ري وغ���ريه���ا. 
و�أو�شح �أن �ملبادرة متثلت يف توزيع 

�ل��الع��ب��ات، ك��ر����ش��ات ر���ش��م و�أق���الم 
لوحة  لر�شم  �لأط��ف��ال  على  تلوين 
�لأ�شا�شي  مو�شوعها  ي��ك��ون  فنية، 
�ل���در�ج���ة �ل��ه��و�ئ��ي��ة، وح��ل��م ركوب 
عنا�شر  �أي  ��شتخد�م  مع  �ل��در�ج��ة 
�ل�شو�رع  م��ث��ل  �أخ�������رى،  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
و�مل�����ش��ط��ح��ات �خل�������ش���ر�ء و�ل�����ورود 
تفاعل  م��وؤك��د�  للمدينة.  وخلفيات 
�لأط���ف���ال ور���ش��م��ه��م ل��ل��وح��ات فنية 
�ملو�شوع  عنا�شر  ��شتوفت  جميلة 

�لرئي�شي.

افتتاح منتجع زويا ال�شحي يف الإمارات يف اأواخر اأبريل اجلاري

iHub مدر�شة فرينو�س اإنرتنا�شونال يف واحة دبي لل�شيليكون تطلق مركز البتكار

منتجع  �أول  �ل�شحي،  زوي���ا  منتجع  ي�شتعد 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  جن�����وم  خ��م�����س  ���ش��ح��ي 
�لإمار�ت  دولة  يف  زو�ره  ل�شتقبال  �لأو�شط، 
�ب����ت����د�ًء م���ن ت���اري���خ 22 �أب����ري����ل �جل�����اري، 
�ل�شتمتاع مبجموعة  �ل�شيوف من  ليتمكن 
و����ش��ع��ة م��ن �ل��ت��ج��ارب و�ل���رب�م���ج �لعالجية 
لتعزيز  ت�شميمها  مت  و�ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة، 
منط �حلياة �ل�شحي و�لرفاهية يف �ملجتمع. 
تاأ�ش�س �ملنتجع �لفاخر من قبل ر�ئد �لأعمال 
�ل�شعودي �أمري �شعيد، بهدف تقدمي جتارب 
�لطبي  �لنهج  على  ترتكز  وف��ري��دة  متكاملة 
�ل�شحة  ت��ع��زي��ز  ُي�����ش��ه��م يف  �ل�����ذي  �ل�����ش��ام��ل 
جمموعة  خ���الل  م��ن  و�جل�����ش��دي��ة  �لنف�شية 
كما  �ل��ع��الج��ي��ة.  �ل���رب�م���ج  م��ن  متخ�ش�شة 
 61 ي�شم  �ل���ذي  �ل��ف��اخ��ر،  �ملنتجع  ويتمتع 
غرفة، مبوقعه �ملتميز يف منطقة �لزور�ء يف 

�إمارة عجمان مع �إطاللة ر�ئعة على مالعب 
�جلولف وغابات �لقرم.

وتتوىل �إد�رة �ملنتجع �شركة �أملانية متخ�ش�شة 
�لعاملية  �ل�شحية  �ملنتجعات  �إد�رة  جم��ال  يف 

م��ن خربتها  و�ن��ط��الق��اً   .2005 ع���ام  م��ن��ذ 
�أب��رز �ملنتجعات �ل�شحية يف عدة دول  ب��اإد�رة 
عمان،  و�شلطنة  م�����ش��ر،  م��ث��ل  �ل��ع��امل  ح���ول 
�إىل  جنباً  �ل�شركة  �شتعمل  وقطر،  و�ل�شني، 
�ملتخ�ش�س  وفريقه  �شعيد  �ل�شيد  مع  جنب 
نوعه  م��ن  �لأول  �ملنتجع  وتطوير  لت�شغيل 
�ملتكاملة  �لعناية  لتعزيز  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 

ب�شحة �جل�شم و�لعقل وحتقيق �لرفاهية. 
وم����ن ج��ان��ب��ه ���ش��رح �ل�����ش��ي��د ���ش��ع��ي��د قائاًل: 
�لوقاية  ب���اأن  �لعميق  �إمي��ان��ن��ا  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
خري من �لعالج وحر�شنا على تعزيز �شحة 
�أ���ش�����ش��ن��ا منتجع  �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع،  و���ش��الم��ة 
بيئة �شحية  توفري  �أج��ل  م��ن  �ل�شحي  زوي��ا 
�لعقل  �شحة  تعزيز  �إىل  تهدف  متخ�ش�شة 
و�جل�����ش��د و�ل�����روح ل�����ش��م��ان جم��ت��م��ع �شحي 

يتمتع بكافة �شبل �لرفاهية وجودة �حلياة.

عن  �إنرتنا�شونال  فرينو�س  مدر�شة  �أعلنت 
�لفريد   iHub �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز  �إط��الق��ه��ا 
من نوعه يف حرمها �ملدر�شي �لو�قع يف و�حة 
دبي لل�شيليكون، �ملنطقة �حلرة �لتكنولوجية 
دبي  �شلطة  مظلة  حتت  �ملن�شوية  �ملتكاملة، 

للمناطق �لقت�شادية �ملتكاملة دييز. 
�لفال�شي،  �ملركز غامن  �إطالق  وح�شر حفل 
نائب رئي�س �أول �لتكنولوجيا وريادة �لأعمال 
يف و�ح����ة دب���ي ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، ي��ر�ف��ق��ه فريق 
للتكنولوجيا  روت�ش�شرت  �لبتكار من جامعة 
�ملدر�شة  �إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�����ش��اء  دب����ي،   –

و�أولياء �لأمور و�لطلبة. 
م�شاحة   ،iHub �لبتكار  مركز  ويت�شمن 
مفتوحة للطلبة من جميع �لفئات �لعمرية 
عرب  ي��ري��دون  م��ا  و�ب��ت��ك��ار  وت�شميم  لتخيل 
�لفرت��شي،  �ل���و�ق���ع  ت��ق��ن��ي��ات  ب���ني  �جل��م��ع 
ثالثية  و�لطباعة  و�لروبوتات،  و�لربجمة، 

وم�شاحات  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �لأب��ع��اد، 
�لإبد�ع، ومو�د �ملكتبة �لورقية و�لرقمية. ومت 
�لتي يوفرها مركز  �لتجارب  ت�شميم جميع 
�لبتكار باملدر�شة لتمنح طلبتها جتربة تعلم 
مميزة ت�شاهم يف تطوير مهار�تهم �حلياتية 

للم�شتقبل. 
وتعليقاً على �لإطالق، قال غامن �لفال�شي: 
�لب��ت��ك��ار يف م��در���ش��ة فرينو�س  ي��ع��د م��رك��ز 
و�حة  جمتمع  �شمن  هامة  خطوة  �لدولية 
�ملركز  باأن  لل�شيليكون. ونحن على ثقة  دبي 
�لأطفال  �ه��ت��م��ام��ات  حم���اك���اة  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م 
وتعزيز ف�شولهم �لعلمي �لطموح جتاه عامل 
ي�شكل  كما  �حلديثة.  و�لعلوم  �لتكنولوجيا 
�إذ  �لو�حة،  جمتمع  �إىل  قّيمة  �إ�شافة  �ملركز 
�لتعليم  تطبيقات  يف  منه  �ل�شتفادة  ميكن 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خ���الل �لأع����و�م 

�لقادمة .



يعالج نف�شه بعد اإ�شابته 
بح�شا�شية �شديدة

حتدث رجل �أمريكي، مت ت�شخي�س رد فعله �لتح�ش�شي ب�شكل خاطئ 
على �أنه �أكزميا، عن حمنته على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �لتي 
باآلم  �أ�شيب  �ل�شتريويد، حيث  �لإق��الع عن كرميات  جنمعت عن 

جلديه �شديدة.
من  مبيعات  م�شوؤول  وه��و  عاًما،   32 �إجنا�س،  كري�شتوفر  �أ�شيب 
ت�شخي�س  ف��ت��م  ���ش��دي��دة،  بح�شا�شية  �لأم��ري��ك��ي��ة،  ف��ل��وري��د�  ولي���ة 
م�شاد�ت  �لطبيب  ل��ه  وو���ش��ف  �أك��زمي��ا،  �أن��ه��ا  على  باخلطاأ  حالته 
له  و�شف  �ل��ت��ايل،  �ل��ع��ام  ويف   .2019 ع��ام  �أو�خ���ر  يف  �لهي�شتامني 
�لأطباء �ل�شتريويد �ملو�شعي للم�شاعدة يف عالج �للتهابات �لتي 

�نت�شرت على �أنحاء ج�شمه.
 10 مل��دة  �لأ�شبوع  م��ر�ت يف  ث��الث  �لكرمي  �لرغم من و�شع  وعلى 
عن  �لمتناع  فقرر  ���ش��وء�ً،  �زد�دت  كري�شتوفر  حالة  �أن  �إل  �أ�شهر، 
�لهي�شتامني، فتح�شنت حالة �حل�شا�شية وتوقفت  تناول م�شاد�ت 

�للتهابات من �لنت�شار يف ج�شمه.
عن  �لتوقف  �أدى  حيث  �ل�شاب  توقع  كما  جت��ر  مل  �لأم���ور  �أن  �إل 
��شتخد�م �ل�شتريويد�ت �إىل عدد من �لآثار �جلانبية، حيث �أ�شبح 
لون ب�شرة ج�شده �أحمر�ً، و�أ�شيب بانتفاخ يف وجهه وجفنيه، �إ�شافة 

�إىل �حلكة �ل�شديدة.
كما عانى كري�شتوفر من �لأرق يف �لليل ب�شبب �حلاجة �ل�شديدة 
�إىل جتريب عالج طبيعي لرتطيب  ودفعه هذ�  �مل�شتمرة،  للحكة 
ب�شرته و��شتعادة عافيتها، بالإ�شافة �إىل �لتخلي عن جميع �لأدوية، 

و�شرب لرت ون�شف من �ملاء يومياً، لتن�شيط �جلهاز �للمفاوي.

فيديو رق�س املقربة ي�شعل 
اإيران.. وتوقيف 3 ن�شاء

�لتو��شل  و�شائل  على  ���ش��ور  ن�شر  بعد  �إي���ر�ن  يف  ن�شاء   3 �أوق��ف��ت 
�شرقي  �شمال  بني�شابور  مقربة  يف  يرق�شن  تظهرهن  �لجتماعي 

�لبالد، كما �أعلن �ملدعي �لعام يف �ملدينة �ل�شبت.
وقال �ملدعي �لعام حممد ح�شيني كما نقلت وكالة �لأنباء ت�شنيم 
عنه "�إثر ن�شر فيديو على �لإنرتنت يظهر �ل�شابات �لثالث يرق�شن 
يف مقربة �ل�شهد�ء يف ني�شابور مبحافظة خر��شان-�لر�شوية، �أمر 

�ملدعي بتوقيفهن".
و�أ�شاف �ملدعي �أن "�لعائالت جرحت م�شاعرها" من جر�ء ت�شرف 
�أو  جن�شياتهن  حول  تفا�شيل  عن  �لك�شف  ب��دون  �لثالث  �ل�شابات 

عمرهن.
وتابع ح�شيني �أن "�ل�شابات عربن عن ندم وقدمن �عتذ�ر�ت لأنهن 
�أنه مت فتح  �رتكنب عمال يخالف �لأع��ر�ف �لجتماعية"، م�شيفا 

حتقيق يف �مل�شاألة.
 ،1979 ع��ام  ث��ورة  منذ  �إي���ر�ن  يف  حاليا  �ل�شاري  �لقانون  ويحظر 

�لرق�س علنا، لكن لي�س بني �أ�شخا�س من �جلن�س نف�شه.
وقال خرب�ء قانون �ير�نيون �إن "�لرق�س لي�س جرمية بحد ذ�ته 

ول ميكن �إطالق مالحقات ق�شائية بحق �شخ�س يقوم بذلك".
ب�شكل  �لإنرتنت  على  �أو  علنا  �أحدهم  رق�س  �إذ�  "لكن،  و�أ�شافو�: 

ميكن �أن يخد�س �حلياء �لعام فيمكن مالحقته".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طلبة م�شريون ي�شنعون روبوتا يعمل باملياه
باملاء  يعمل  روب��وت  �شناعة  من  م�شر،  جنوبي  �أ�شيوط،  جامعة  �لهند�شة  بكلية  ط��الب   6 من  مكون  فريق  متكن 

وح�شدو� �ملركز �خلام�س يف م�شابقة عاملية �نعقدت بالوليات �ملتحدة.
من  فريقا   20 مع  مناف�شات  بعد  عامليا  �خلام�س  باملركز  وف��از   ،)ASME Assiut( نف�شه  على  �لفريق  ويطلق 

جامعات عاملية مب�شابقة )SDC(، �لتابعة للمنظمة �لأمريكية �لعاملية ملهند�شي �مليكانيكا يف �لعامل.
ويقول كرمي �شالح �أحد �أع�شاء �لفريق �لفائز حتدث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، �إن م�شابقة هي عبارة من جمموعة 
م�شابقات تنظمها )ASME(، وهي منظمة لها فرع للطلبة تقدم فيها حما�شر�ت وم�شاعد�ت للطلبة من كل نوع، 

منها م�شابقات كل �شنة بني جامعات �لعامل.
وي�شيف �أن �مل�شابقة تطلب ت�شميم روبوت �أو عربة تعمل مب�شدر طاقة نظيف ومتجدد �شو�ء �عتماد كلي �أو جزئي، 

و�شو�ء �مل�شدر طاقة �شم�شية �أو هو�ء و �شغط �أو مياه و غريهم.
ويتابع: "كل عام تتغري قو�عد �مل�شابقة وكذلك م�شدر �لطاقة يتم تغيريه، ولكن �لهدف و�حد وهو �لعتماد على 
"هذ� �لعام �ل�شنة كانت �مل�شابقة تعتمد على  �أكرب ��شتفادة ممكنة منه". و��شتطرد:  م�شدر طاقة متجدد حل�شد 
ت�شنيع روبوت ل تتعدى �أبعاده 50x50x50 �شم طول عر�س و�رتفاع، و�أن يتحرك م�شافة معينة با�شتخد�م �ملياه 

فقط بحيث وكذلك ينقلها من مكان لآخر، وبعدما ي�شل ملكان �لتفريغ يتم ملوؤه مرة �أخرى ويعيد �مل�شو�ر".
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اأعمال فنية غريت قوانني مب�شر
ت�شري  �لتي  �لقو�نني  و��شعا حول  �أم��ل حربي" نقا�شا  "فاتن  �أث��ار م�شل�شل 
�مل��ر�أة بعد �لطالق يف م�شر، و�شط م�شاع لتغيري بع�شها، �شري� ور�ء  حياة 
جتارب �شينمائية �شاهمت يف تغيري قو�نني تخ�س �لأح��و�ل �ل�شخ�شية يف 
م�شر. ويطرح �مل�شل�شل �لذي يعر�س خالل �شهر رم�شان، رحلة �شيدة مع 

�إجر�ء�ت �لطالق و�لق�شايا �ملرتتبة عليها يف �ملحاكم.
ي�شعى  و�ل���ذي  يتبناه،  �ل��ذي  للخطاب  ومعار�شة  ت��اأي��ي��د�  �مل�شل�شل  ووج��د 
1959، كما فعل  �ملعمول به منذ  �ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  لتغيري�ت يف قانون 

فيلم "�أريد حال" بال�شابق.
فيلم "�أريد حال" ج�شد دور �ملر�أة �ملطلقة �لتي تعاين من ق�شايا �لطالق يف 
�ملحاكم يف �ل�شبعينات، وجنم عنه تغيري يف قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية فيما 
�إج���ر�ء�ت  �خت�شر  �ل���ذي  �خل��ل��ع  ق��ان��ون  �لطاعة" ث��م ظ��ه��ور  "بيت  يخ�س 

و�شنو�ت ق�شايا �لطالق يف �ملحاكم.
�أخرجها  حم��ف��وظ  لنجيب  ق�شة  ع��ن  جمرما"  "جعلوين  فيلم  و�شبقه 
لل�شينما عاطف �شامل، وقدمه �لفنان فريد �شوقي �شنة 1954 عن معاناة 
على  ين�س  ق��ان��ون  ���ش��دور  عنه  �ل�شجن، وجن��م  م��ن  خ��روج��ه  بعد  �شخ�س 

�لإعفاء من �ل�شابقة �لأوىل حتى ي�شمح للمخطئ ببدء حياته من جديد.
ح�شام  و�أخ��رج��ه  �شوقي،  فريد  �أي�شا  وقدمه  �شرف"  "كلمة  فيلم  وكذلك 
عنه  �أه��ل��ه، وجن��م  م��ع  �لتو��شل  يف  �ل�شجني  معاناة  ع��ن  م�شطفى  �ل��دي��ن 
��شتثنائية خارج  زي��ارة  ب��اأن يجري  لل�شجني  �شمحت  �لقو�نني  تغيري�ت يف 

�ل�شجن يف �لأعياد و�ملنا�شبات، �أو �إن كان �أحد �أقاربه مري�شا.

زفاف بيكهام ال�شغري وابنة اإمرباطور الربغر
�شهد م�شاء �لأحد، و�حد� من �أكرب حفالت �لزفاف �لتي تنال �شيتا عامليا، 

بني �بن جنم كرة قدم، و�بنه �أ�شطورة �شطائر "�لربغر".
ويف حفل يكلف قر�بة 4 ماليني دولر، يتزوج بروكلني، �بن �أ�شطورة كرة 

�لقدم �لإجنليزية د�يفد بيكهام، من حبيبته �لأمريكية.
�شيتا  وينال  �أع��و�م،  منذ  بالأكرب  �لزفاف  �لربيطانية  �ل�شحافة  وو�شفت 

هائال، كونه �شيجمع بني عائلتني ذو �شهرة وثر�ء كبريين.
وهي  بيلتز،  نيكول  حبيبته  عاما،   23 �لعمر  من  �لبالغ  بروكلني،  ويتزوج 
"وينديز"  مطاعم  �شل�شلة  مالك  بيلتز،  نيل�شون  �لأمريكي  �مللياردير  �بنه 
�ل�شهرية للربغر. وتبلغ ثروة عائلة بيلتز 1.7 مليار دولر، بينما تبلغ ثروة 

عائلة بيكهام قر�بة 500 مليون دولر.
ميامي  مبدينة  �لعائلة  ق�شر  يف  �ل��ف��خ��م،  ب��ال��زو�ج  بيلتز  عائلة  وتتكفل 

�ل�شاطئية، و�شط ح�شور �لعديد من �مل�شاهري، بني فنانني وريا�شيني.
بالكامل،  �لزفاف  لتغطية  "فوغ" على �حلقوق �حل�شرية  وح�شلت جملة 

جنيفر لوبيز وبن اأفليك 
خمطوبان للمرة الثانية 

�أعلنت جنيفر لوبيز �أنها خمطوبة 
 18 �أف��ل��ي��ك، بعد  ب��ن  جم���دد� على 
�لأول  �رتباطهما  نهاية  من  عاما 
�لعالقات  �أك�����رث  م���ن  ك����ان  �ل�����ذي 
يف  �لإعالمي  لالهتمام  ��شتقطابا 
ون�شرت  حينها.  �مل�شاهري  �أو���ش��اط 
عاما   52 �لبالغة  و�ملغنية  �ملمثلة 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ق�����ش��ري� ب���دت فيه 
خامت  �إىل  ت��ن��ظ��ر  وه�����ي  م���ت���اأث���رة 
�أر�دت  �أخ�شر. وقد  مر�شع بحجر 
�لفنانة و�شيدة �لأعمال �لتي متلك 
م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت جتميل  جم��م��وع��ة 
وعطور حتمل ��شمها، �أن تزف هذ� 
�لنباأ ملتابعيها �لذين يفوق عددهم 
مئتي مليون عرب �إن�شتغر�م، و�عدة 
يف  حًقا" ل��ه��م  "مميز  خ��رب  ب��ن��ق��ل 

حال ت�شجلو� بن�شرتها �لإخبارية.
و�أك�����د �أح����د وك����الء �أع���م���ال لوبيز 
خطوبتها  خ����رب  "بيبل"  مل��ج��ل��ة 
ع����ام����ا(.   49( �أف���ل���ي���ك  ب����ن  ع���ل���ى 
�شبكات  �أ�شعال  قد  �لنجمان  وك��ان 
�لتو��شل �لجتماعي �لعام �ملا�شي 
فر�شة  منح  �إعالنهما  خ��الل  م��ن 
جديدة للعالقة بني �لثنائي �لذي 
)ت�شمية  "بينيفر"  �إعالميا  �ُشمي 
جتمع ��شميهما �لأول��ني( يف �أو�ئل 

�لعقد �لأول من �لقرن �حلايل.

�شحابة غريبة فوق 
جبل تثري اجلدل

�أثار ت�شكل �شحابة غريبة فوق جبل 
"ليزي" يف ولية �أل�شكا �لأمريكية 
جدل كبري�، بينما ت�شاءل متابعون 
�إذ� كان لالأمر عالقة بحادث  عما 
�أو  �أو ج�شم خام�س  حتطم طائرة 

�شالح رو�شي �شري.
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
�إن فيديوهات و�شور�  �لربيطانية 
ك����ث����رية �ن���ت�������ش���رت ع���ل���ى �مل����و�ق����ع 
�لجتماعية، تظهر �شحابة غام�شة 
�أدى  مم��ا   ،"LAZY" جبل  ف��وق 
�ل��ولي��ة على  دخ��ول م�شوؤويل  �إىل 

�خلط وبدء �لتحقيق.
هذ�  "ر�أينا  �مل��ع��ل��ق��ني:  �أح���د  وذك���ر 
�ملدر�شة..  �إىل  طريقنا  يف  �ل�شيء 
ت�شاءل  فيما  �لنيزك"،  ي�شبه  �إن��ه 
�شالحا  يكون  �أن  ميكن  "هل  �آخ��ر 
حرب  م��ع  بالتز�من  �شريا  رو�شيا 

�أوكر�نيا؟"
وبعدما ر�جت تقارير عن �حتمال 
حتطم �لطائرة فوق �جلبل، �أفادت 
�شرطة ولية �أل�شكا يف بيان: "مل 
تقارير عن حتطم طائرة  �أي  ت��رد 

هناك".
ك��م��ا ق����ام ف���ري���ق �إن���ق���اذ ع��ل��ى منت 
طائرة هليكوبرت مبهمة ��شتطالع 
ح���ول �جل��ب��ل، ومل ي��ع��رث ع��ل��ى �أي 

�شيء مثري لل�شكوك.
ويف وقت لحق، قّدم م�شوؤولون يف 
لل�شحابة،  تف�شري�  �أل���ش��ك��ا  ولي���ة 
�أن  �لتحقيقات  "ك�شفت  ق��ائ��ل��ني: 
حتلق  كانت  نفاثة  جتارية  طائرة 
فوق تلك �ملنطقة، قبل حلظات من 

�لتقاط �ل�شور و�لفيديوهات".

زوجة ويل �شميث مل 
ترغب بالزواج منه

وزوجته  �شميث،  وي��ل  �ملمثل  �أزم���ة  تفاقمت 
فيديوهات  �نت�شار  بعد  �شميث،  بينكت  جيد� 
يف  �لتفا�شيل  بع�س  ك�شفت  ل��ه��م��ا،  ���ش��اب��ق��ة 
بعد  �لأ����ش���و�ء  عليها  �شلطت  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ة 
و�ق����ع����ة ح���ف���ل ج����و�ئ����ز �لأو�����ش����ك����ار. وق�����ررت 
�أكادميية �لأو�شكار، منع م�شاركة ويل �شميث 
�أو حدث �شتنظمها لفرتة ع�شر  �أي حفلة  يف 
وجهها  �ل��ت��ي  �ل�شفعة  ع��ل��ى  ع��ق��اب��ا  ���ش��ن��و�ت، 
كري�س  �لفكاهي  �لأم��ريك��ي  للممثل  �شميث 
روك يف حفلة توزيع هذه �ملكافاآت �ل�شينمائية 
ويل  و�أ���ش��ب��ح  �ل��ف��ائ��ت.  �ل�شهر  نهاية  �لأرف���ع 
لهوليوود،  �ل�شاغل  وزوجته �حلديث  �شميث 
تك�شف  وه��ي  جل��ي��د�،  ���ش��اب��ق،  فيديو  ليظهر 
و�لدتها،  ب�شبب �شغوطات  ويل  تزوجت  �أنها 
وفقا ملوقع نيويورك بو�شت. وقالت جيد� يف 
�أجربت  �إنها  برناجمها،  على  علنية  مقابلة 
يف  و�ل��دت��ه��ا،  �شغوطات  ب�شبب  �ل����زو�ج  على 

1997، لأنها كانت حامل من ويل �شميث.

�شرقة ج�شر معدين بزنة 500 طن 
�أعلنت �ل�شرطة �لهندية، �أن �أفر�د ع�شابة متخ�ش�شة يف 
�ملعدنية جنحو� يف تفكيك ج�شر حديدي  �شرقة �خلردة 
يزن 500 طن و�لفر�ر به يف �شرق �لهند، يف عملية غري 
�عتيادية �أوهمو� خاللها �ل�شكان باأنهم من �مل�شوؤولني يف 
قطاع �ل��ري. ومت �لإب��الغ عن �شرقة �جل�شر �لأرب��ع��اء يف 

ولية بيهار، وهي من �أفقر �لوليات �لهندية.
فر�ن�س  لوكالة  كومار،  �شوبها�س  �ل�شرطة  �شابط  وق��ال 
حكوميون  م�شوؤولون  �أن��ه��م  �دع���و�  �لل�شو�س  �إن  ب��ر���س، 
�أح�شرو� جر�فات  �أنهم  و�أو���ش��ح كومار  �ل��ري.  يف جم��ال 
وم��ق�����ش��ات �أ����ش���الك وم���زق���و� �ل��ه��ي��ك��ل ق��ب��ل �ل���ه���روب مع 

غنيمتهم يف عملية ��شتمرت يومني.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شارقني "�أخذو� �خلردة يف عربة ثقيلة".

وكان �لل�شو�س يقطعون �لهيكل �مل�شيد قبل ن�شف قرن 
�آخ���ر قريب  �ف��ت��ت��اح ج�شر  �أن مت  ق��ن��اة م��ائ��ي��ة، منذ  ف��وق 

للجمهور قبل خم�س �شنو�ت.
�خلمي�س،  �لغريب  �حل��ادث  يف  حتقيقا  �ل�شرطة  وفتحت 

لكن مل ُيقب�س على �أي �شخ�س يف �لق�شية حتى �لآن.

معركة بني قرود 
فيديو  مقطع  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل  م��و�ق��ع  يف  �نت�شر 
قرية  �ل��ق��رود يف  من  بني قطيعني  يوثق معركة حامية 

عرمرم يف حمافظة رجال �ملع بال�شعودية.
ملنزل  �ملجموعات  �إح��دى  �قتحام  �لفيديو  ويظهر مقطع 
حل�شم  �ملجموعة  هذه  من  حماولة  يف  �أعالها  و�ل�شعود 
�لهلع و�ل�شتنفار بني  �ملعركة لقبيلتها، و�شط حالة من 
�ملجموعتني. كما يبني مطارد�ت م�شتمرة بني �لقطيعني 

يف حماولة من بع�س �لقرود لفر�س �شيطرتها.

نهاية غري �شعيدة ملراهقني يف  حتدي الفياغرا
طالبا   13 �أدِخ����ل  كولومبيا،  �شهدتها  غريبة  و�ق��ع��ة  يف 
مر�هقا �مل�شت�شفى بعد تناولهم حبة �لفياغر� ك�"جزء من 

حتدي �شهري يف �لإنرتنت".
وذكرت تقارير �إعالمية حملية �أن 13 طالبا يف مدر�شة 
�شاركو�،  �لكولومبية  كوكوتا  مدينة  يف  بارتولومي  �شان 
"�شرب ع�شري فاكهة ممزوج  �لثالثاء �ملا�شي، يف حتدي 
�ل�شعف  ع���الج  يف  ي�����ش��ت��خ��دم  �ل����ذي  �لفياغر�"،  ب��ع��ق��ار 

�جلن�شي لدى �لبالغني.
و�أو�شحت �أن �أعمار �لطالب ترت�وح بني 14 و15 عاما، 
م�شرية �إىل �أنهم �شاركو� يف �لتحدي خالل �شاعة �لغد�ء.

دقات  �نتظام  بعدم  �مل��ر�ه��ق��ون  �شعر  قليلة،  دق��ائ��ق  وبعد 
�لقلب(، مما عّجل بنقلهم  �لقلب )زي��ادة معدل �شربات 

�إىل �مل�شت�شفى، لتلقي �لرعاية �لطبية �ل�شرورية.
وذكر ريكاردو كونرتير��س، �ملتحدث با�شم �ملركز �لطبي 
عليهما  ظهرت  منهم  �ثنني  �أن  �لطالب،  ��شتقبل  �ل��ذي 
�آخرين عانو� من  �أطفال   9 �أن  م��ربز�  �أع��ر����س خطرية، 
�لعام  على طبيبهم  �أحيلو�  وق��د  �ع��ت��د�ل  �أك��رث  �أع��ر����س 

وخرجو� من �مل�شت�شفى.
وتابع: "�شيبقى جميع �لطالب حتت �ملالحظة �لطبية". 
�أ�شدرت  و�شرعت �ل�شرطة يف �لتحقيق يف �حل��ادث، فيما 
�لأمور  �أول��ي��اء  فيه  دع��ت  بيانا  بارتولومي  �شان  مدر�شة 
�لتو��شل  و�شائل  ��شتخد�م  ب�شاأن  �أطفالهم  "مر�قبة  �إىل 

�لجتماعي".

خرباء: عمليات جراحية �شائعة ذات فائدة معدومة
جترى �شنويا مئات �لآلف من �لعمليات �جلر�حية، 
�جلر�حات  من  �لعديد  �أن  وج��د  جديد�  بحثا  لكن 

�ل�شائعة "ذ�ت فائدة قليلة �أو معدومة" للمر�شى.
عمليات  من  �لكثري  هاكر" �إن  "ليف  موقع  وق��ال 
�أف�شل" من  ف���ائ���دة  حت��ق��ق  "ل  �ل��ع��ظ��ام  ج���ر�ح���ة 
و�أكرث  �أرخ�س  �لتي تكون  �لبد�ئل غري �جلر�حية، 

�أمانا.
للعظام،  �جل��ر�ح��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  بع�س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
�لظهر  �آلم  لعالج  �شائع  ب�شكل  �إج��ر�وؤه��ا  يتم  �لتي 
�أكرث  �ملر�شى  "ت�شر  ق��د  و�ل��ت��ي  و�لكتف،  و�لركبة 

مما تنفعهم":
دم���ج �ل��ف��ق��ر�ت ل��ع��الج �آلم �ل��ظ��ه��ر: ج��ر�ح��ة دمج 
�لفقر�ت هي �أكرث �أنو�ع �جلر�حة خطورة بالن�شبة 
لآلم �لظهر و�أغلى عملية جر�حية يتم �إجر�وؤها يف 

�أ�شرت�ليا مثال.
كان �للجوء �إىل هذه �لعملية يقت�شر يف �لأ�شل على 
عالج ك�شور �أو ت�شوهات يف �لعمود �لفقري، قبل �أن 
�لأمر��س،  م��ن  لعدد  �شاملة  �لعملية  ه��ذه  ت�شبح 

�أبرزها �آلم �لظهر �ليومية.

�أك��رث فعالية  �أن دم��ج �لفقر�ت لي�س  ووج��د خ��رب�ء 
�ل��ع��الج��ات غ��ري �جل��ر�ح��ي��ة )م��ث��ل �لتمارين  م��ن 
�إذ  م�شاعفات،  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  وغ��ال��ب��ا  �ل��ري��ا���ش��ي��ة( 
ي���ع���اين ح�����و�يل و�ح�����د م���ن ك���ل ���ش��ت��ة م��ر���ش��ى من 
م�شاعفات خطرية من ج��ر�ء هذه �جلر�حة، مثل 

جتلط �لدم �أو �إ�شابة �لأع�شاب �أو ق�شور �لقلب.
�ل��رك��ب��ة و�ل���ك���ت���ف: جترى  �مل��ف��ا���ش��ل لأمل  ت��ن��ظ��ري 
�لعظام  ه�شا�شة  لعالج  �شائع  ب�شكل  �لعملية  ه��ذه 
�أو  �إز�ل��ة  �لكتف، وذل��ك من خ��الل  �لركبة و�آلم  يف 
�أو �لغ�شاريف،  �إ�شالح �لأجز�ء �لتالفة من �لعظام 

�لتي ُيعتقد �أنها ت�شبب �لأمل.
لي�س  �ملفا�شل  تنظري  �أن  حديثة  �أب��ح��اث  و�أظ��ه��رت 
�لركبة  �آلم  �لأم��ث��ل و�لأف�����ش��ل حل��ل م�شكلة  �حل��ل 
�لعمليات  م���ن  �ل���ن���وع  ه���ذ�  و�أن  خ��ا���ش��ة  و�ل��ك��ت��ف، 
)ت�شل  طويلة  م��دة  �إىل  �حلاجة  يف  �ملر�شى  يجعل 
�إىل 6 �أ�شابيع( حتى ت�شبح لديهم �لقدرة على �أد�ء 
�حلركات �لب�شيطة، مثل �لو�شول �إىل �أعلى �لر�أ�س، 
للتمارين  �لعودة  �أج��ل  �أ�شهر من   3 �إىل  ي�شل  وم��ا 

�ل�شاقة و�حلركات �لريا�شية.

فيكتوريا ييت�ض خالل ح�سورها حدًثا �سحفًيا بعنوان »الوحو�ض الرائعة: اأ�سرار دمبلدور« يف مدينة نيويورك. رويرتز

نوال الزغبي تعتذر عن 
ق�شاوة �شفعة » �شحر «

ن�شرت �لفنانة �للبنانية  نو�ل �لزغبي  مقطع فيديو جديد على ح�شابها �خلا�س 
مبوقع �لتو��شل �لجتماعي.

وظهرت نو�ل �لزغبي وهي تقوم باإعادة متثيل م�شهد �شفعة "�شحر" ) ماغي بو 
غ�شن ( ل� "عمر" ) با�شم مغنية ( يف م�شل�شل للموت مبو�شمه �لثاين.

ولقي �لفيديو تفاعاًل كبري�ً بني �ملتابعني.
من جهة �أخرى كانت قد ن�شرت ماغي بو غ�شن كو�لي�س �مل�شهد و�عتذرت على 
�شتمه  على  فيها  �عتادت  و�لتي  مغنية،  جانب  �إىل  توؤّديها  �لتي  �مل�شاهد  ق�شاوة 

و�شربه تنفيذ�ً لل�شيناريو �ملر�شوم.
وعلقت: "�عتذ�ر ر�شمّي من �ل�شديق با�شم مغنية!"، فيما �أعاد مغنية ن�شر فيديو 

كو�لي�س �ل�شفعة، �أرفقه بتعليق: "كّلو ل�شالح �مل�شهد، هيك من�شتغل".


