
اأوروبا ت�ضخ ال�ضالح.. ومو�ضكو تلوح جمددا بالنووي.. واأوكرانيا تطلب ر�ضميا الن�ضمام لالحتاد الأوروبي

اختتام املفاو�شات الرو�شية الأوكرانية وعودة الوفدين للت�شاور

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

   

لتوفري فر�ص التعّلم لالجئني والنازحني والطلبة يف املناطق الأقل حظًا 
حممد بن را�شد يطلق املرحلة 

الت�شغيلية للمدر�شة الرقمية
•• دبي -وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  د�ّشن �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �ملرحلة �لت�شغيلية 
�لأوىل لـ )�ملدر�شة �لرقمية( يف خم�س دول هي م�شر و�لأردن و�لعر�ق 
وموريتانيا وكولومبيا، بحيث �شي�شتفيد منها يف �ل�شنة �لأوىل �أكرث 
�لطلبة  عــدد  �إىل م�شاعفة  ت�شعى  روؤيــة  �ألــف طالب �شمن   20 من 

للو�شول �إىل مليون طالب منت�شب للمدر�شة خالل خم�س �شنو�ت.
جاء ذلك يف فعالية خا�شة عقدت يف �إك�شبو دبي، حيث قال �شاحب 
بالتعلم  �لو�شول  هدفنا  مكتوم:  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل�شتقبل  تعليم  هو  �لرقمي  �لتعلم  لأن  جديدة  �آفــاق  نحو  �لرقمي 

وم�شتقبل �لتعليم.                     )�لتفا�شيل �س3(

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 
الهالل الأحمر ينجز احلزمة الأوىل من

 »م�شاريع اأم الإمارات التنموية« يف اإثيوبيا
•• اأدي�س اأبابا -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �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 �لأحمر �لإمار�تي .. �أجنزت �لهيئة يف جمهورية �إثيوبيا �حلزمة 
�لأوىل من )م�شاريع �أم �لإمار�ت �لتنموية( �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 

مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام.            )�لتفا�شيل �س9(

حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه �جتماع جمل�س �لوزر�ء    )و�م(

م�شتعدون  قــ�ــشــيــة  لــديــنــا  �ــشــعــب 
للموت دونها مهما كان لون �لغاز.

بالأحياء  �ملــقــاومــة  جلـــان  وكــانــت 
�لـــ�ـــشـــكـــنـــيـــة هـــــي مـــــن دعـــــــت �إىل 
تــــظــــاهــــر�ت �لثـــــنـــــن، مــــن �أجــــل 
وحما�شبة  �ملــدين  �حلكم  ��شتعادة 

�مل�شوؤولن عن مقتل �ملتظاهرين.
�إىل  �لثــنــن  �حتجاجات  و�مــتــدت 

خارج �لعا�شمة.
عا�شمة  مـــــدين  ود  مـــديـــنـــة  ويف 
�خلرطوم،  جنوب  �جلزيرة  وليــة 
�أحمد لفر�ن�س  �ل�شاهد عادل  قال 
�لآن  يتظاهر  �لــهــاتــف  بــر�ــس عــر 
نحو  مــتــجــهــن   4000 حـــــو�ىل 
�لأعالم  حاملن  �حلــكــومــة،  مقر 
�ل�شهد�ء  و�ــــشــــور  �لـــ�ـــشـــود�نـــيـــة 
لل�شعب  �لـــ�ـــشـــلـــطـــة  ويــــهــــتــــفــــون 

و�لع�شكر �إىل �لثكنات.

هذه الُتهم تالحقه
تون�س: اإحالة رئي�س وزراء �شابق على دائرة التهام

•• الفجر - تون�س:

�لبتد�ئية  باملحكمة  �لتــ�ــشــال  مكتب  �أفـــاد 
�ملن�شورة  �لتحقيقية  �لق�شية  �أن  بتون�س 
�شّد  و�ملايل  �لقت�شادي  �لق�شائي  بالقطب 
رئــيــ�ــس �حلــكــومــة �لأ�ــشــبــق، )يف ��ـــشـــارة �ىل 
على  باإحالته  �نتهت  قد  �لفخفاخ(،  �إليا�س 

د�ئرة �لتهام.
وجاء يف بالغ �شادر �أم�س �لثنن عن مكتب 
�لت�شال باملحكمة، �ن �لحالة متت من �أجل 
جر�ئم �لإثر�ء غري �مل�شروع وتقدمي ت�شريح 

مغلوط وعدم تكليف �لغري باإد�رة �ملكا�شب يف �لآجال �لقانونية.
وكان �لقطب �لق�شائي �لقت�شادي و�ملايل قّرر بتاريخ 9 �أكتوبر 2020 
فتح بحث حتقيقي يف 3 ملّفات تعّلقت ب�شبهة ت�شارب م�شالح لرئي�س 
�لول  �لتحقيقي  �مللف  تعلق  حيث  �لفخفاخ،  �إليا�س  �ل�شبق  �حلكومة 
�ملفتوح �شده بتعّمد تقدمي ت�شريح مغلوط باإخفاء حقيقة مكا�شب له 
ولقرينه، وعدم تكليف �لغري بالت�شّرف يف �حل�ش�س و�لأ�شهم، و�لإثر�ء 
غري �مل�شروع، وفق ت�شريح �شابق للناطق با�شم �ملحكمة �لبتد�ئية بتون�س 

حم�شن �لد�يل لوكالة تون�س �أفريقيا لالأنباء. )�لتفا�شيل �س16(

برئا�ضة حممد بن را�ضد

جمل�س الوزراء يعتمد 12 مليار درهم ميزانية 
قرو�س اإ�شكان برنامج ال�شيخ زايد لالأعوام القادمة 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله خالد بن �شلمان بح�شور حمد�ن بن ز�يد    )و�م(

حممد بن زايد ي�شتقبل خالد بن �شلمان

•• دبي - وام:

�آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تــر�أ�ــس 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�لــوزر�ء و�لذي  حاكم دبي رعــاه �هلل �جتماع جمل�س 

�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  دبــي   2020 �إك�شبو  يف  عقد 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، �لفريق �شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  �شيف بن  �ل�شيخ 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية.            )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي -وام:

ز�يد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب   .. �مل�شلحة  للقو�ت 
�شــــــعود  �آل  عبد�لعزيــــز  بن  �شـــــلمان  بن  خالـــــــد 
�ل�شعودية  �لــعــربــيــة  �ململكة  دفـــــاع  وزيـــــــــــر  نــائــب 

�ل�شقيقة.
ونــقــل �ــشــمــو �لأمـــــري خــالــد بـــن �ــشــلــمــان يف بد�ية 
�مللك  �ل�شريفن  �حلرمن  خــادم  حتيات   .. �للقاء 

�شلمان بن عبد �لعزيــــــز �آل �شــــــــــعود عاهل �ململكة 
�لعربية �ل�شــــعودية و �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 
�شــــــعود  �آل  �لعزيــــــز  عبد  بن  �شـــــــلمان  بن  حممد 
وزير  �لـــــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهــــد  ويل 
دفــــاع �ململكـــة .. �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�هلل«  »حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيــان  �آل  ز�يـــد  بــن 
و�شاحب �ل�شــمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيــان 
�لتقدم  مــن  مــزيــد�ً  �لإمــــار�ت  لــدولــة  ومتنياتهما 

و�لزدهار .
)�لتفا�شيل �س3(

�لوفد�ن �لرو�شي و�لأوكر�ين خالل مفاو�شاتهما عند �حلدود �لبيالرو�شية    )� ف ب(

من  جمموعة  ت�شمل  لأوكــر�نــيــا، 
�لقو�ت  ل�شد  �لدفاعية  �لأ�شلحة 

�لرو�شية.
�شر�شة،  �ملـــعـــركـــة  �أن  �أكــــــد  كـــمـــا 
�لهجمات  كــيــيــف  تــــقــــاوم  فــيــمــا 
�شرورة  عــلــى  و�ـــشـــدد  ــيــة.  �لــرو�ــش
توفري �لذخائر، و�ملعد�ت �مل�شادة 
�لطائر�ت  عــن  ف�شال  لــلــدبــابــات، 

وغريها.
�لدفاع  وز�رة  �أعــلــنــت  �ملــقــابــل،  يف 
�لـــرو�ـــشـــيـــة �أنــــهــــا و�ـــشـــعـــت قــــو�ت 
�ل�شو�ريخ �ل�شرت�تيجية يف حال 
�لقو�ت  �أن  �إىل  لفــتــة  ��ــشــتــنــفــار، 
بــاتــت يف مــو�قــع قتالية  �لــنــوويــة 

متقدمة.
كــمــا �أ�ـــــشـــــارت، بــحــ�ــشــب مـــا نقلت 
و�شع  �إىل  �نـــرتفـــاكـــ�ـــس،  وكــــالــــة 
�أ�شطويل �ل�شمال و�ملحيط �لهادي 
حالة  يف  �ملـــدى  بعيد  و�لـــطـــري�ن 

تاأهب �أي�شا
حالة  �أن  ـــحـــت  �أو�ـــش ذلــــــك،  �إىل 
على  تنطبق  �لــقــ�ــشــوى  �لــتــاأهــب 
�لنووية  �لــقــو�ت  مــكــونــات  جميع 
�ل�شو�ريخ  قــــو�ت  مــن  �لــرو�ــشــيــة 
على  ت�شرف  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�لرو�شية  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ 
�لأر�شية �لعابرة للقار�ت، وكذلك 
و�أ�شطول  �لــ�ــشــمــايل  �لأ�ـــشـــطـــول 
يطلقان  �لــلــذ�ن  �لــهــادئ،  �ملحيط 
�شو�ريخ بالي�شتية عابرة للقار�ت 

مــن غــو��ــشــات، وقــــو�ت �لطري�ن 
بعيد �ملدى، و�لذي ميتلك �أ�شطول 
ذ�ت  �ل�شرت�تيجية  �لقاذفات  من 

�لقدر�ت �لنووية.
�أتى بيان �لدفاع �أم�س متا�شيا مع 
�أم�س �لأول  �أطلقها  �لتي  �لأو�مــر 
فالدميري  �لــــرو�ــــشــــي،  �لـــرئـــيـــ�ـــس 
�لدفاع  وزيــر  �أبلغه  فيما  بــوتــن. 
�ملر�كز  عزز  باأنه  �شويغو  �شريغي 
�لنووية  �لقو�ت  جلميع  �لقيادية 

�لرو�شية باأفر�د �إ�شافين.
طلب  �لرو�شي  �لرئي�س  �أن  يذكر 
�لنووية  �لــــقــــو�ت  و�ـــشـــع  �لأحــــــد 
تـــــاأهـــــب،  حـــــالـــــة  �لـــــرو�ـــــشـــــيـــــة يف 
�لغربية  بــالــعــقــوبــات  م�شت�شهد� 
من  �لعدو�نية”  و”�لت�شريحات 
ح�شبما  �لناتو.،  يف  �أع�شاء  جانب 

و�شفها
مل تت�شح �خلطو�ت �ملحددة �لتي 
ي�شري �إليها قر�ر بوتن، لكنه �أثار 
خمــــاوف مــن �إمــكــانــيــة �أن تـــوؤدي 
�أوكــر�نــيــا �إىل مو�جهة  �حلــرب يف 
و�أكرث خطورة، بن مو�شكو  �أكر 
ت�شاعد  و�ــشــط  ل�شيما  و�لــغــرب. 

�لتوتر بن �لغرب و�لرو�س.
ت�شليح  و�ــشــف  �لــكــرمــلــن  وكــــان 
معتر�  جــد�،  باخلطري  �أوكر�نيا 
�أكــد وجهة نظر بــالده جلهة  �أنــه 
�لــتــهــديــد �لـــــذي تــ�ــشــكــلــه �جلــــارة 

�لغربية على �أمن �لبالد.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شية  �لإعــــــالم  وكـــالـــة  نــقــلــت 
�لأوكر�ين  �لرئا�شة  م�شت�شار  عن 
مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك قـــولـــه �إن 
و�أوكر�نيا  رو�شيا  مــن  م�شوؤولن 
�أم�س  �ل�شالم  حمــادثــات  �ختتمو� 
عا�شمتي  �إىل  و�شيعودون  �لثنن 
ـــديـــن لإجــــــــــر�ء مــــزيــــد من  ـــل �لـــب
ثانية  جولة  عقد  قبل  �ملــ�ــشــاور�ت 

من �ملفاو�شات.
�ملفاو�س  وفــــدهــــا  و�ــــشــــول  ومـــــع 
�أم�س  �لبيالرو�شية،  �حلــدود  �إىل 
�لثنن، وبدء �لجتماع مع نظريه 
�لرو�شي من �أجل �لتفاو�س وبحث 
�لــتــهــدئــة بـــن �لـــبـــلـــديـــن، �أكــــدت 
�لهدف  �أن  �لأوكــر�نــيــة  �لــرئــا�ــشــة 
�لقتالية  �لأعــــمــــال  وقــــف  �لأول 

�لرو�شية.
و�أو�شح مكتب �لرئي�س �لأوكر�ين، 
فولودميري زيلين�شكي، �أن �لهدف 
�لرئي�شي للمحادثات مع رو�شيا هو 
وقــف �إطـــالق �لــنــار فـــور�، و�شحب 

�لقو�ت �لرو�شية من �لبالد.
�لـــذي يقوده  �لــوفــد  �أن  �أكـــد  كــمــا 
رزنيكوف،  �أليك�شي  �لــدفــاع  وزيــر 
�لرئا�شي  �مل�شت�شار  �إىل  بالإ�شافة 
�شيطالب  بــودولــيــاك،  ميخائيلو 
�لـــــرو�ـــــس بـــالنـــ�ـــشـــحـــاب مــــن كل 
�لأر��ــــشــــي �لــتــي دخــلــوهــا مبـــا يف 

وطـــلـــب زيــلــيــنــ�ــشــكــي مـــن �لحتــــاد 
�لأوروبــــــــــي �لـــ�ـــشـــمـــاح لأوكـــر�نـــيـــا 
بــاحلــ�ــشــول عــلــى �لــعــ�ــشــويــة على 
�لفور مبوجب �إجر�ء خا�س لأنها 
تد�فع عن نف�شها يف مو�جهة غزو 

�لقو�ت �لرو�شية.
�لــتــوتــر حـــد� غــري م�شبوق،  وبــلــغ 
�أم�س �لثنن، بن رو�شيا و�لغرب، 
�لذي  �لأوروبــــي،  �لحتـــاد  ل�شيما 
�شيناق�س متويل  �أنــه  �لثنن  �أكــد 

�ملقابل،  يف  ودونبا�س.  �لقرم  ذلــك 
رفــ�ــس �لــكــرمــلــن �لــتــعــلــيــق على 
�لهدف �لأوكــر�ين من �ملحادثات. 
دميرتي  با�شمه،  �ملــتــحــدث  وقـــال 

بي�شكوف، فلننتظر ونرى.
�لرئي�س  قـــــال  ذ�تــــــه  �لــــوقــــت  يف 
زيلين�شكي  فولودميري  �لأوكــر�ين 
�إنـــه وقــع على طلب ر�شمي  �أمــ�ــس 
�لحتاد  �إىل  �أوكــر�نــيــا  لنــ�ــشــمــام 

�لأوروبي.

�أوكر�نيا، يف خطوة  خطة لت�شليح 
دعم  �شعيد  عــلــى  م�شبوقة  غــري 

دولة خارجه.
�ل�شيا�شة  مـــ�ـــشـــوؤول  �أعـــلـــن  فــقــد 
�خلــارجــيــة يف �لحتـــاد �لأوروبــــي، 
�جتماع  قــبــيــل  بـــوريـــل،  جـــوزيـــف 
�أن وزر�ء دفاع  �فرت��شي مرتقب، 
خططا  يناق�شون  �ــشــوف  �لحتـــاد 
ت�شليم  بــهــدف  مــ�ــشــرتك  لتمويل 
500 مليون يورو  �أ�شلحة بقيمة 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�ل�شود�نين  �آلف  �أمــ�ــس  تــظــاهــر 
نّفذه  �لــذي  لالنقالب  �ملناه�شن 
قائد �جلي�س عبد �لفتاح �لرهان 
�لعا�شمة  �ــشــو�رع  يف  �ملا�شي  �لعام 
فــيــمــا حاولت  �ملـــــجـــــاورة،  و�ملــــــدن 
�لــ�ــشــرطــة تــفــريــقــهــم، بــحــ�ــشــب ما 
�أفاد �شحافيو وكالة فر�ن�س بر�س 

و�شهود عيان.
�ملتظاهرين  بع�س  حـــاول  وبينما 
�لرئا�شي  �لــقــ�ــشــر  مــن  �لقـــــرت�ب 
و�ــشــط �لــعــا�ــشــمــة، �أطــلــقــت قو�ت 
�مل�شيل للدموع  �لأمن قنابل �لغاز 
و�لــــقــــنــــابــــل �لـــ�ـــشـــوتـــيـــة لجـــبـــار 

�ملحتجن على �لرت�جع.
باأن  بــر�ــس  فــر�نــ�ــس  و�أفــــاد �شحايف 
�لتي  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  قنابل 

منها  خرجت  �ل�شرطة،  �أطلقتها 
�ألــو�نــهــا حــمــر�ء و�شفر�ء  غــــاز�ت 
وخ�شر�ء توؤثر ب�شدة على �لعيون 
و�لتنف�س. وقالت �ملتظاهرة تقوى 

�لغاز  هــذ�  بــر�ــس  لفر�ن�س  حممد 
�لتنف�س  يف  ب�شيق  ت�شعر  يجعلك 

و�أمل يف �حللق لكنه لن يوقفنا.
نحن  ب�شري  �أنـــور  �ملتظاهر  و�ورد 

على  للرد  خطة  لدينا  رو�شيا: 
الآن تنفيذها  يتم  العقوبات 

•• مو�صكو-وكاالت:

�لو�قع  �إن  �لثنن،  �لكرملن،  قال 
ظل  يف  تغري،  لرو�شيا  �لقت�شادي 
�مل�شبوقة  غــري  �لغربية  �لــعــقــوبــات 
على  رد�  رو�شيا،  على  فر�شت  �لتي 
�أوكر�نيا،  على  �لع�شكري  هجومها 
موؤكد� �أن مو�شكو لديها خطة للرد 

على تلك �لعقوبات.
�أنــه ل يــرى �أي  و�أ�ــشــاف �لكرملن 
وم�شد�قية  كفاءة  يف  لل�شك  �شبب 
�أ�شعار  رفــع  �لـــذي  �ملــركــزي،  �لبنك 
�إطار  يف  بــاملــئــة،   20 �إىل  �لــفــائــدة 
�ــشــعــيــه حلـــمـــايـــة �لقـــتـــ�ـــشـــاد من 

�لعقوبات �لغربية.
�لكرملن،  با�شم  �ملتحدث  و�أو�ــشــح 
دميرتي بي�شكوف، �إن �لرئي�س بوتن 
�مل�شوؤولن،  مــن  بالعديد  �شيلتقي 
�لثــنــن، مبــا يف ذلــك وزيـــر �ملالية 
�ملــركــزي، وفــق ما  وحمافظ �لبنك 

ذكرت وكالة رويرتز.
�لرو�شي،  �لــرئــيــ�ــس  �أن  �إىل  و�أ�ـــشـــار 
لـــــقـــــائـــــه مع  �ـــــشـــــيـــــريكـــــز خــــــــــالل 
�لق�شايا  عــلــى  �ملــ�ــشــوؤولــن،  هــــوؤلء 
لدى  �أنه  على  م�شدد�  �لقت�شادية، 
�لعقوبات،  على  للرد  خطة  رو�شيا 

يتم تنفيذها �لآن.
�أتت تلك �لت�شريحات يف ما يتعلق 
مع  بالتز�من،  �لقت�شادي،  بال�شق 
�أم�س  �لروبل  �شرف  �شعر  ت�شجيل 
�لدولر  مقابل  يف  قيا�شيا  تر�جعا 
جر�ء  مو�شكو  بور�شة  يف  و�لــيــورو 

�لعقوبات �ملفرو�شة على �لبالد.

اجلوي  جمالها  تغلق  رو�شيا 
اأوروب��ي��ة 36 دول��ة  اأم��ام 

•• مو�صكو -وام: 

ـــيـــا �أمــــ�ــــس �إغـــــالق  ـــنـــت رو�ـــش �أعـــل
دولة   36 �أمـــام  �جلـــوي  جمالها 
�أوربية رد� على �إجــر�ء�ت مماثلة 

�تخذتها تلك �لدول بحقها.
وذكـــــــرت وكــــالــــة �لـــنـــقـــل �جلــــوي 
يف   Rosaviatsiya ــيــة  �لــرو�ــش
بيان لها �أنه وفًقا لقو�عد �لقانون 
�لدويل، وكرد على �حلظر �لذي 
على  �لأوروبـــيـــة  �لــــدول  فر�شته 
ت�شغيل رحالت �لطائر�ت �ملدنية 
�لنقل  �ـــشـــركـــات  تــ�ــشــغــلــهــا  �لـــتـــي 
�جلوي �لرو�شية، مت فر�س قيود 
�جلوية  �لــرحــالت  ت�شغيل  عــلــى 
من قبل �شركات �لنقل �جلوي يف 

36 دولة.

اإىل  زيارته  يلغي  لف��روف 
جنيف بعد عرقلة م�شار رحلته

•• مو�صكو-رويرتز:

�لبعثة  ـــم  ـــا�ـــش ب مـــتـــحـــدث  قــــــال 
وزيـــر  �إن  �لإثــــنــــن،  �لـــرو�ـــشـــيـــة، 
�شريغي  �لـــرو�ـــشـــي  �خلـــارجـــيـــة 
�ليوم  زيــــارتــــه  �ألــــغــــى  لفـــــــروف 
�لثالثاء �إىل جنيف وخطبه �أمام 
مفو�شية �لأمم �ملتحدة �ل�شامية 
حلقوق �لإن�شان ومنتديات �حلد 
دوًل من  مــتــهــمــاً  �لــتــ�ــشــلــح،  مـــن 
ي�شمها،  مل  �لأوروبـــــــي،  �لحتــــاد 

بعرقلة م�شار رحلته.

مواقــيت ال�صالة
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�شود�نيون يتظاهرون  يف �خلرطوم ويطالبون بحكم مدين  )� ف ب(

ال�ضرطة ترد بقنابل الغاز امل�ضيل للدموع 

اآلف ال�شودانيني يتظاهرون جمّددًا مطالبني بحكم مدين

بكني ت�ضري على خيط رفيع:

لهذا اأوكرانيا لي�شت تايوان!
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت – ترجمة خرية ال�صيباين

 24 �خلمي�س  هجومه  بدء  منذ  كييف؟  �شتقاوم  متى  �إىل  يقول  �أن  ي�شتطيع  من 
يرحم  ل  غــزو  يف  �نطلق  �لــرو�ــشــي  �جلي�س  �أن  يــبــدو  بقليل،  �لفجر  قبل  فــر�يــر 
تر�شل  لن  �ملتحدة  �لــوليــات  �أن  وخا�شة  ل�شاحله،  �لقوى  ميز�ن  لأن  لأوكــر�نــيــا، 
�شيكون  �ملقابل،  زيلين�شكي. يف  بلد فولودميري  للدفاع عن  و�حــًد�  جندًيا ع�شكرًيا 
على  �ل�شيطرة  يف  �ل�شيني  �ل�شعبي  �لتحرير  جلي�س  بالن�شبة  تعقيًد�  �أكرث  �لأمــر 
تايو�ن. وهذ� ي�شري �إىل �أن �شي جن بينغ ميكن �أن ميتنع عن �لذهاب بعيًد� �إىل 

جانب نظريه �لرو�شي فالدميري بوتن.
يوم �جلمعة، 25 فر�ير، �ت�شل �شي جن بينغ بفالدميري بوتن. و�أو�شى �لرئي�س 
ويويل  ويحرتم  �لــبــاردة  �حلــرب  عقلية  عن  يتخلى  بــاأن  �لرو�شي  نظريه  �ل�شيني 
�أهمية للمخاوف �لأمنية �ملعقولة للدول �لأخرى، و�أن يبني من خالل �ملفاو�شات 

�آلية �أمنية يف �أوروبا متو�زنة وفعالة وم�شتد�مة.              )�لتفا�شيل �س13(

�ص 09

�ص 15

�ص 18

الإمارات تر�سل طائرة 
اإمدادات غذائية اإىل غامبيا

اأخبار الإمارات

حرب اأوكرانيا.. اأمريكا 
مرتددة واأوروبا بال اأنياب

عربي ودويل

“حممد الرميثي” يوا�سل ح�سد الثنائيات 
بدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز

الفجر الريا�سي
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جمل�س الأمن الدويل يفر�س 
حظر اأ�شلحة على ميلي�شيا احلوثي

•• نيويورك-وام: 

�أ�شلحة على ميلي�شيا �حلوثي،  قرر جمل�س �لأمن �لدويل فر�س حظر 
بع�س  على  �ملتحدة  �لأمم  تفر�شه  �لذي  �لأ�شلحة  �لقر�ر حظر  ويو�شع 

�حلوثين لي�شمل �مليلي�شيا باأكملها.

يف مواجهة اجلي�ص الرو�ضي:
و�شائل حلف الناتو اخلفية للدفاع عن اأوكرانيا !

•• ريت�صارد ويريل

�حللف:  هــدف  على  �لتاأكيد  �لناتو  قمة  �أعـــادت  فــر�يــر،   26 �جلمعة، 
تاأمن �أر��شي �لدول �لأع�شاء �لأكرث عر�شة للنز�ع يف �أوكر�نيا. ولكن 
�إىل جانب �لنت�شار غري �مل�شبوق لقوة �لرد �ل�شريع، ميكن لأقوى حتالف 

ع�شكري يف �لعامل تن�شيط و�شائل �شرية �أخرى.
�ملو�جهة  كــانــت  بــيــنــمــا  يــنــايــر:  �ــشــهــر  �إىل مــنــتــ�ــشــف  �ملــعــلــومــات  تــعــود 
معلومة  ت�شّربت  منها،  ميوؤو�شا  تبدو  ورو�شيا  �لناتو  بن  �لدبلوما�شية 
جديدة من �أوتاو�، �لعا�شمة �لفيدر�لية لكند�: ن�شر وحدة من �لقو�ت 
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اأخبـار الإمـارات

برئا�ضة حممد بن را�ضد

جمل�س الوزراء يعتمد 12 مليار درهم ميزانية قرو�س اإ�شكان برنامج ال�شيخ زايد لالأعوام القادمة .. وجمل�شا لرت�شيخ تنمية متوازنة للمناطق برئا�شة ذياب بن حممد

و�أ�شاليب  �جلــــديــــدة  �لـــتـــقـــنـــيـــات 
و�ملياه  �لــطــاقــة  ��شتهالك  تر�شيد 
من خالل هذه �مل�شاريع يف �ملناطق 

و�لقرى �مل�شتهدفة.

�ضاأن  يف  احت��ادي  قانون  على  تعديل 
املنتجات الطبية ومهنة ال�ضيدلة.

�عتمد  �لــتــ�ــشــريــعــيــة،  �لـــ�ـــشـــوؤون  يف 
جل�شته  خــــالل  �لــــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس 
�لقانون  عـــلـــى  تـــعـــديـــل  مـــ�ـــشـــروع 
�ملنتجات  ـــــاأن  ـــــش � يف  �لحتــــــــــــادي 
و�ملن�شاآت  �ل�شيدلة  ومهنة  �لطبية 
�ل�شيدلنية وذلك يف �إطار ت�شجيع 
�ل�شتثمارية  �مل�شاريع  و��شتقطاب 
يف �لقطاع �ل�شحي ودعم تناف�شيته 
تو�شيع  عـــلـــى  و�لــــعــــمــــل  عــــاملــــيــــا، 
�ملن�شاآت  عـــمـــل  وجمـــــــالت  نـــطـــاق 
�ل�شيدلنية يف دولة �لإمار�ت ومبا 
يــتــو�فــق مــع قــانــون �لــ�ــشــركــات من 
خالل �ل�شماح للمن�شاآت و �ل�شركات 
�ملــمــلــوكــة بــالــكــامــل لـــالأجـــانـــب يف 
هذ�  تطوير  يف  بامل�شاهمة  �لــدولــة 

�لقطاع و�ل�شتثمار فيه.

اإم��ارات��ي��ة  منظومة  اع��ت��م��اد 
الت�ضامح  مبادئ  ون�ضر  لتعزيز 

والتعاي�ص يف املوؤ�ض�ضات كافة.
كما �عتمد جمل�س �لوزر�ء منظومة 
�لت�شامح  مبادئ  لتعزيز  �إمــار�تــيــة 

�شاأن  قـــــر�ر� يف  �ملــجــلــ�ــس  �عــتــمــد  و 
�لعمالة  حلـــقـــوق  حــمــايــة  تـــوفـــري 
بــالــدولــة، و�لذي  �لــعــمــل  �ــشــوق  يف 
متكاملة  منظومة  تطوير  ي�شمن 
�لعمالة،  عــلــى  �لـــتـــاأمـــن  لــبــد�ئــل 
�حلقوق  على  �حلفاظ  يف  وي�شاهم 
�لــعــمــالــيــة، ويــوفــر مــز�يــا متنوعة 
لــلــعــمــالــة ويخفف  و�أكـــــرث جــــدوى 
�لعبء �ملايل عن كثري من �ملن�شاآت، 
عامليا  �لدولة  تناف�شية  يدعم  ومبا 

يف جمال حماية حقوق �لعمال.

جمل�ص الإمارات للتنمية املتوازنة.
�أجـــنـــدة �لجــتــمــاع �عتمد  و�ــشــمــن 
بت�شكيل  قـــــر�ر�  �لـــــــوزر�ء  جمــلــ�ــس 
للتنمية  �لإمــــــــــــــار�ت  "جمل�س 
�ل�شيخ  �شمو  بــرئــا�ــشــة  �ملتو�زنة"، 
ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�أبوظبي  عــهــد  ويل  ديــــو�ن  رئــيــ�ــس 
�لــتــنــفــيــذي لإمـــارة  �ملــجــلــ�ــس  ع�شو 
�ملجل�س  �ــشــيــتــوىل  حــيــث  �أبــوظــبــي 
م�شاريع  �إد�رة  عـــلـــى  ـــــر�ف  �لإ�ـــــش
و�ــشــري عملها،  �ملــتــو�زنــة  �لــتــنــمــيــة 
و�جلهات  �لــــوز�ر�ت  مــع  و�لتن�شيق 
�ملحلية �ملعنية فيما يتعلق باخلطط 
�لـــتـــطـــويـــريـــة لـــلـــقـــرى و�ملـــنـــاطـــق 
للتنفيذ،  �لـــزمـــنـــيـــة  و�خلـــــطـــــط 
ومتابعة تنفيذ �مل�شاريع و�خلطط، 
و�عتماد جمالت �ل�شر�كة �ملقرتحة 

تناف�شيتها.

ت��ن��ظ��ي��م ق���واع���د و���ض��ه��ادات 
الإماراتي  املنتج  ودعم  املن�ضاأ 

بالأ�ضواق الت�ضديرية.
و �عتمد �ملجل�س �لالئحة �لتنفيذية 
�شاأن  �ل�شادر يف  للقانون �لحتادي 
و�لتي  ــاأ،  �ملــنــ�ــش و�ـــشـــهـــاد�ت  قـــو�عـــد 
�ل�شناعي  �لقطاع  م�شاهمة  تدعم 
�لــنــاجت �ملحلي �لإجــمــايل وذلك  يف 
�ملنتجات  نــفــاذ  ت�شهيل  خــالل  مــن 
�لعاملية  �لأ�ـــشـــو�ق  �إىل  �لإمــار�تــيــة 
مبوجب �شهاد�ت �ملن�شاأ �لتف�شيلية 
معاملة  �لوطني  �ملنتج  متنح  �لتي 
�ملن�شاآت  عــمــل  وتــنــظــم  تف�شيلية، 
جانب  �إىل  �ملـــ�ـــشـــدرة،  �لــ�ــشــنــاعــيــة 
�مل�شتوردة  �ملنتجات  من�شاأ  حوكمة 
من خالل �لتاأكد من �شحة �ملن�شاأ.

مالكي  حلقوق  الفعالة  احلماية 
العالمات التجارية وامل�ضتهلكني.

كما �عتمد جمل�س �لوزر�ء �لالئحة 
�لتنفيذية للمر�شوم بقانون �حتادي 
يف �شاأن �لعالمات �لتجارية ملو�كبة 
�ملحلية  و�ملــ�ــشــتــجــد�ت  �ملـــتـــغـــري�ت 
م�شجعة  بيئة  وتهيئة  و�لــدولــيــة، 
�لقت�شادية  �لأعــــمــــال  ملــمــار�ــشــة 
وتنويع  �ل�ـــشـــتـــثـــمـــار  وتـــ�ـــشـــجـــيـــع 
و�حلفاظ  �لقت�شادية،  �لأن�شطة 

لــقــرو�ــس بـــر�مـــج �لإ�ـــشـــكـــان، وفق 
�لطلبات  �آلية ت�شمن تغطية كافة 
�ملتوقعة لالأعو�م �ملقبلة، مبا يدعم 
بتقلي�س  �ملــرتــبــطــة  �ملــ�ــشــتــهــدفــات 

فرتة �لنتظار للطلبات.

حتديث عدد من �ضيا�ضات �ضوق 
العمل.

جديدة  �شيا�شة  �ملجل�س  �عتمد  و 
�خلا�س  �لقطاع  من�شاآت  لت�شنيف 
وتناف�شية  مــرونــة  تعزز  �آلــيــة  وفــق 
�شهولة  وتــ�ــشــمــن  �لـــعـــمـــل  ـــوق  ـــش �
ممــار�ــشــة �لأعــــمــــال وذلــــك بهدف 
تعزيز تناف�شية �لإمار�ت يف تقارير 
�لعاملية  �لــتــنــافــ�ــشــيــة  ومـــوؤ�ـــشـــر�ت 
ومــو��ــشــلــة تــقــدمي �لــدعــم �لالزم 
�ملتنامية  �لقت�شادية  للمنظومة 

يف �لدولة.
كما �عتمد �ملجل�س قر�ر� لتحديث 
ت�شنيف  و�ـــــشـــــو�بـــــط  �ــــــشــــــروط 
�ملـــ�ـــشـــتـــويـــات �ملــهــنــيــة لــلــعــمــالــة يف 
�لأجور  مل�شتوى  وفقا  �لعمل  �شوق 
ي�شمن  مبــا  �لتعليمي  و�ملــ�ــشــتــوى 
تــعــزيــز �إنــتــاجــيــة وتــنــافــ�ــشــيــة �شوق 
ت�شنيف  و�شيتم  �لدولة،  يف  �لعمل 
�ملهنية  �ملــ�ــشــتــويــات  وفـــق  �لــعــمــالــة 
�لدويل  �لت�شنيف  ح�شب  �لت�شعة 
�ل�شادر   ISCO للمهن  �ملــوحــد 

عن منظمة �لعمل �لدولية.

و�لتعاي�س يف بيئات �لعمل يف كافة 
�جلــهــات و�ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �ــشــو�ء كانت 
�أو  �ملحلي  �أو  �حلكومي  �لقطاع  يف 
�خلا�س �أو �شبه �حلكومي، وتهدف 
نظام  تــطــبــيــق  �إىل  �خلـــطـــوة  هــــذه 
قيا�شية  مبـــو��ـــشـــفـــات  مــوؤ�ــشــ�ــشــي 
لو�شع  نــوعــهــا  مــن  �لأوىل  تــعــتــر 
�لأطر �ملنا�شبة لتبنى هذه �ملفاهيم 

و�ل�شتفادة منها.

اإماراتية  فنية  لوائح  اعتماد 
يف قطاعات اإنتاجية وخدمية 

متنوعة.
خـــالل جل�شته  �ملــجــلــ�ــس  �عــتــمــد  و 
�لفنية  �لـــلـــو�ئـــح  مــــن  جمـــمـــوعـــة 
�لإمــار�تــيــة يف عــدد من �لقطاعات 
وت�شتهدف  و�خلــدمــيــة  �لإنــتــاجــيــة 
�خلـــــــطـــــــوة مــــــــو�ءمــــــــة وتــــوحــــيــــد 
�لقيا�شية  و�ملو��شفات  �لت�شريعات 
وتعزيز  �لعربية  �خلليج  دول  مــع 
�خلليجي  �لقـــتـــ�ـــشـــادي  �لــتــكــامــل 
وفر�س �ل�شتثمار وت�شهيل �لتبادل 
�لـــدولـــة وخمتلف  بـــن  �لـــتـــجـــاري 
�لــدول حــول �لــعــامل، وزيـــادة ودعم 
�لـــتـــنـــوع يف مـــ�ـــشـــادر �ل�ـــشـــتـــري�د 
مــن �لأ�ـــشـــو�ق �لــعــاملــيــة، ودعـــم منو 
للمنتجات  �لــوطــنــيــة  �لــ�ــشــنــاعــات 
�لأولــــــويــــــة  ذ�ت  ـــتـــهـــالكـــيـــة  �ل�ـــش
وتعزيز  �لـــ�ـــشـــنـــاعـــي  �لـــقـــطـــاع  يف 

وبالأخ�س  �خلـــا�ـــس  �لــقــطــاع  مـــع 
ت�شكيل  ي�شم  �لوطنية.  �ل�شركات 
�ملجل�س يف ع�شويته كال من معايل 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر، 
و�لتكنولوجيا  �لــ�ــشــنــاعــة  وزيـــــر 
ومعايل  للرئي�س،  نائبا  �ملتقدمة 
وزير  �ملــزروعــي،  بــن حممد  �شهيل 
ومعايل  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة 
وزيرة  بوحميد،  عي�شى  بنت  ح�شة 
�لدكتور  ومــعــايل  �ملجتمع،  تنمية 
�أحـــمـــد بــالــهــول �لــفــال�ــشــي، وزيـــر 
و�مل�شاريع  �لأعـــمـــال  لـــريـــادة  دولـــة 
و�شعادة  و�ملــتــو�ــشــطــة،  �لــ�ــشــغــرية 
وز�رة  وكيل  �لعامري،  �شعيد  ر��شد 
�لتن�شيق  لقطاع  �لــرئــا�ــشــة  �ــشــوؤون 
�لعطر،  �شعيد  و�شعادة  �حلكومي، 
حلكومة  �لإعــالمــي  �ملكتب  رئي�س 
�ــشــعــيــد ر��شد  و�ــشــعــادة  �لإمــــــــار�ت، 
ديو�ن  رئــيــ�ــس  م�شت�شار  �لــزعــابــي، 
طالب  و�أحــمــد  �أبوظبي،  عهد  ويل 
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  �لــ�ــشــامــ�ــشــي، 
ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت، و�ملهند�س �شادي 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ملك، 

�لحتاد للقطار�ت.
�لتنمية  مـــ�ـــشـــاريـــع  �ــشــتــ�ــشــاهــم  و 
�قت�شادي  ر�فـــد  خلق  يف  �ملــتــو�زنــة 
وحتقيق  �لوطني  �لقت�شاد  يدعم 
وتبني  �لجـــتـــمـــاعـــي،  �ل�ـــشـــتـــقـــر�ر 
ودمج  �خلــ�ــشــر�ء  �لبيئية  �حلــلــول 

•• دبي - وام:

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
نــائــب رئي�س  �آل مــكــتــوم  بــن ر��ــشــد 
�لــــدولــــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لــــــوزر�ء 
�جتماع  �هلل"  "رعاه  دبــــي  حـــاكـــم 
جمــلــ�ــس �لـــــــوزر�ء و�لـــــذي عــقــد يف 
�شمو  بح�شور  دبي   2020 �إك�شبو 
ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
نائب  دبــي،  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
جمل�س  رئــيــ�ــس  نـــائـــب  نــهــيــان  �آل 
و�شمو  �لــد�خــلــيــة  وزيـــــر  �لـــــــوزر�ء 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �لـــوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�أجندة  �شمن  ومت  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لجتماع �عتماد عدد من �ملبادر�ت 
مو��شلة  �إىل  �لهادفة  و�لت�شريعات 

تطوير �لعمل �حلكومي.
و قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
"تر�أ�شت �ليوم  �آل مكتوم  بن ر��شد 
�أقررنا  �لـــــوزر�ء  ملجل�س  �جــتــمــاعــا 
�إ�شكان  قـــرو�ـــس  مــيــز�نــيــة  خــاللــه 
تبلغ  بكلفة  ز�يـــد  �لــ�ــشــيــخ  بــرنــامــج 
�ل�شنو�ت  خــالل  درهــم  مليار   12
�جناز  ت�شريع  �لــهــدف  �لــقــادمــة.. 
مـــن كافة  .. و�لنـــتـــهـــاء  �لــطــلــبــات 
�لفرتة  خــــالل  �لنـــتـــظـــار  قـــو�ئـــم 

�لقادمة".
و�أ�شاف �شموه : " و�عتمدنا �ليوم 
للتنمية  �لإمـــــار�ت  جمل�س  �إنــ�ــشــاء 
بن  ذيــاب  �ل�شيخ  برئا�شة  �ملــتــو�زنــة 
هدف  نهيان..  �آل  ز�يــد  بن  حممد 
وتنفيذ   .. خــطــط  و�ــشــع  �ملــجــلــ�ــس 
م�شاريع .. وبناء �شر�كات حكومية 
�لإمـــار�ت  مناطق  لتطوير  خا�شة 
ــيــاحــيــا وتـــنـــمـــويـــا مبا  وقــــر�هــــا �ــش
وم�شتقبال  ملو�طنيها  فر�شا  يوفر 
لأبـــنـــائـــهـــا ..مـــتـــفـــائـــل بــــذيــــاب بن 

حممد..متفائل بطاقة �ل�شباب ".
�ليوم  " و�عتمدنا   : �شموه  قــال  و 
من�شاآت  لت�شنيف  جــديــدة  �شيا�شة 
�لـــــقـــــطـــــاع �خلــــــا�ــــــس مبــــــا يـــدعـــم 
�لتوطن  وخـــطـــط  ــتــهــدفــات  مــ�ــش
لل�شركات  �إ�شافية  حــو�فــز  ويــوفــر 
�لــــد�عــــمــــة لـــتـــوظـــيـــف �ملـــو�طـــنـــن 
.. ويــر�ــشــخ �ــشــر�كــة �حلــكــومــة مع 

�لقطاع �خلا�س يف هذ� �ملجال ".
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أولوية  �شيبقى  "�ملو�طن  ر��شد  بن 
 .. وتعليما   .. وتنمية   .. �شكنا   ..
وفــر�ــشــا وظــيــفــيــة و�قــتــ�ــشــاديــة .. 
�ملو�طن هو بو�شلة �حلكومة ودور 
�حلكومة تر�شيخ تو�زن حقيقي بن 
منونا �لقت�شادي �ل�شريع وتوفري 

�أف�شل و�أكرم حياة ملو�طنينا ".
�ليوم  �عتمدنا  " كما  �شموه  قال  و 
من  جمموعة  �لــــوزر�ء  جمل�س  يف 
و�لأمنية  �لقت�شادية  �لتفاقيات 
ومنظومة   .. �لــدولــيــة  و�لــبــيــئــيــة 
�لت�شامح  لـــرت�ـــشـــيـــخ  مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــيـــة 

و�لتعاي�س".

�ضيا�ضة جديدة لقرو�ص برامج 
الإ�ضكان.

�لوزر�ء  جمل�س  �عتمد  وتف�شيال، 
�ــشــيــا�ــشــة جديدة  خـــالل �جــتــمــاعــه 

�لفعالة  �لتو�زن بن �حلماية  على 
حلقوق مالكي �لعالمات �لتجارية 
و�مل�شتهلكن وبن �مل�شلحة �لعامة، 
موؤ�شر  يف  �لـــدولـــة  مــرتــبــة  ورفـــــع 

�لبتكار �لعاملي.

واإن�ضاء  امل��وؤل��ف  ح��ق��وق  دع��م 
قاعدة اإلكرتونية بامل�ضنفات.

و�عتمد �ملجل�س �لالئحة �لتنفيذية 
�شاأن  يف  �حتــادي  بقانون  للمر�شوم 
�ملجاورة،  و�حلــقــوق  �ملــوؤلــف  حقوق 
طبيعي  �شخ�س  لأي  يتيح  و�لـــذي 
يتعلق  ن�شاط  ممار�شة  �عتباري  �أو 
بامل�شنفات مبا يدعم حقوق �ملوؤلف 
ــتــفــادة من  ويــ�ــشــمــن تــعــظــيــم �ل�ــش
�إلكرتونية  قــاعــدة  وينظم  نتاجه، 
بــــاملــــ�ــــشــــنــــفــــات ومبــــ�ــــشــــتــــورديــــهــــا 
�لدولة،  م�شتوى  على  ومــوزعــيــهــا 
بيانات موثقة ودقيقة عن  ويوؤمن 

�أن�شطتهـم، وي�شمن حقوقهم.
مـــن جـــانـــب �آخـــــر �عــتــمــد جمل�س 
تعديل  �جـــتـــمـــاعـــه  يف  �لــــــــــــوزر�ء 
للقانون  �لــتــنــفــيــذيــة  �لـــالئـــحـــة 
تــنــظــيــم مهنة  �ـــشـــاأن  �لحتــــــادي يف 
مدققي �حل�شابات، و�لتي ت�شمنت 
حتديد �أنو�ع �شجالت قيد مدققي 
�حلـــ�ـــشـــابـــات وبــــيــــانــــات و�ــــشــــروط 
وم�شتند�ت �لقيد يف �شجل مدققي 
�لطبيعين  لالأ�شخا�س  �حل�شابات 
للمهنة  �ملـــز�ولـــن  و�لعــتــبــاريــن 
�ملكملة  �لأحــــــكــــــام  مــــن  وغــــريهــــا 
�لتنظيمية  �ل�شوؤون  ويف  للقانون. 
�عتمد جمل�س �لوزر�ء يف �جتماعه 
جلهاز  �ل�شنوية  �مليز�نية  م�شروع 
�ملالية  لل�شنة  لال�شتثمار  �لإمــار�ت 
طلب  عــلــى  و�فـــــق  كــمــا   ،2022
�ملجل�س �لوطني �لحتادي مناق�شة 
يف  �حلـــكـــومـــة  "�شيا�شة  مـــو�ـــشـــوع 
�لعالقات  �ملائي". ويف  �لأمــن  �شاأن 
�لـــدولـــيـــة، �عــتــمــد �ملــجــلــ�ــس قـــر�ر 
�إنـــــ�ـــــشـــــاء �ــــشــــفــــارة لــــلــــدولــــة لــــدى 
مدينة  يف  قريغيز�شتان  جمهورية 
�إعالن  �إىل  و�لنــ�ــشــمــام  بي�شكيك، 
و��شتخد�م  للغابات  جال�شكو  قــادة 
�لأر��ــــــــشــــــــي، و�لــــتــــعــــهــــد �لـــعـــاملـــي 

للميثان.
و �ـــشـــادق �ملــجــلــ�ــس عــلــى عــــدد من 
�تفاقية  �شملت  و�لــتــي  �لتفاقيات 
وحكومة  �لـــــدولـــــة  حـــكـــومـــة  بــــن 
لت�شجيع  �لــــــعــــــر�ق  جــــمــــهــــوريــــة 
مع  و�تفاقية  �ل�شتثمار،  وحماية 
�ـــشـــاأن تعزيز  حــكــومــة جــري�ــشــي يف 
وحماية �ل�شتثمار�ت، و�تفاقية مع 
�لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية 
�ل�شريبي  �لزدو�ج  لـــتـــجـــنـــب 
يتعلق  فيما  �ملـــايل  �لــتــهــرب  ومــنــع 
و�تفاقية  �لدخل،  على  بال�شر�ئب 
ت�شليم  �شاأن  يف  بلجيكا  مملكة  مع 
كذلك  �ملجل�س  و�عتمد  �ملجرمن. 
حكومة  بن  �تفاقية  على  �لتوقيع 
�لــدولــة وحــكــومــة هــولــنــد� يف �شاأن 
�لتعاون يف �ملجال �لأمني ومكافحة 
مـــع حكومة  و�تــفــاقــيــة  �لإرهـــــــاب، 
�لفيدر�لية  �لـــر�زيـــل  جــمــهــوريــة 
�لأمني  �ملجال  يف  �لتعاون  �شاأن  يف 
مع  و�تفاقية  �لإرهــــاب،  ومكافحة 
جمهورية �ألبانيا يف �شاأن �لتعاون يف 

�ملجال �لأمني ومكافحة �لإرهاب.

ال�شحة جتري 417,532 فح�شا ك�شفت عن 605 اإ�شابات جديدة 
بفريو�س كورونا و1,571 حالة �شفاء 

••    اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطن لهم وعزلهم 
�أعلنت �لوز�رة �إجر�ء 417،532 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �لـ 
24 �ملا�شية 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 وتو�شيع نطاق �لفحو�شات 
�إ�ــشــابــة جديدة  حــالت   605 عــن  �لك�شف  �لــدولــة يف  م�شتوى  على 

حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  �لالزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

�حلالت �مل�شجلة 879،973 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة 
خالل �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات 

يف �لدولة 2،301 حالة.
1،571 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س  �شفاء  �لــوز�رة  �أعلنت  فيما 
�أعر��س �ملر�س  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 834،041 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 13,839 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال��شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  13،839 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �لـ 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 24،144،339 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   244.12
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �لــوز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

راأ�س اخليمة للقراآن تطلق م�شابقة »ابتكر وارتق«
•• راأ�س اخليمة-وام:

"�بتكر  م�شابقة  وعلومه  �لــكــرمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ�ـــس  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
ملر�كزها  �ملنت�شبن  و�ملحفظات  �ملحفظن  فئة  ��شتهدفت  �لتي  و  و�رتق" 
وحلقاتها بهدف ت�شجيعهم على �بتكار �أف�شل �لأ�شاليب يف عملية حتفيظ 
�إن هذه  �ملوؤ�ش�شة  عــام  �ل�شحي مدير  �أحمد حممد  وقــال  �لــكــرمي.  �لــقــر�آن 
�ملبادرة تهدف �إىل تر�شيخ وتعزيز �مل�شاركات و�لتناف�س بن �ملحفظن من 
�حللقات  ب�شري  �لرتــقــاء  �أفكارهم يف  و�ل�شتفادة من  �أد�ئــهــم  تطوير  �أجــل 
�لتعليم عن  . من جانبه قال عبد �لرحمن علي جمد�د م�شرف  �لقر�آنية 
�لبتكار  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  تهدف  و�رتق"  "�بتكر  م�شابقة  فكرة  �إن  بعد 
من خالل �لعمل �ملوؤ�ش�شي، �ملبني على �ملعرفة و�لتطور، وتوظيف �لعقول 
�لبتكارية ب�شكل جيد، �لأمر �لذي ينعك�س يف تعزيز �لكفاءة و�لفعالية لدى 

�ملحفظن و�لرتقاء مبو�هبهم.

 حممد بن را�ضد: 
القادمة..  ال�شنوات  خالل  درهم  مليار   12 تبلغ  بكلفة  زايد  ال�شيخ  برنامج  اإ�شكان  قرو�س  ميزانية  خالله  اأقررنا  الوزراء  ملجل�س  اجتماعا  •  تراأ�شت 

الهدف ت�شريع اإجناز الطلبات .. والنتهاء من كافة قوائم النتظار خالل الفرتة القادمة
�شراكات  وبناء   .. م�شاريع  وتنفيذ   .. خطط  و�شع  املجل�س  هدف   .. زايد  بن  حممد  بن  ذياب  ال�شيخ  برئا�شة  املتوازنة  للتنمية  الإمارات  جمل�س  اإن�شاء  • اعتمدنا 

حكومية خا�شة لتطوير مناطق الإمارات وقراها �شياحيا وتنمويا مبا يوفر فر�شا ملواطنيها وم�شتقبال لأبنائها .. متفائل بذياب بن حممد .. متفائل بطاقة ال�شباب
لتوظيف  الداعمة  لل�شركات  اإ�شافية  حوافز  ويوفر  التوطني  وخطط  م�شتهدفات  يدعم  مبا  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  لت�شنيف  جديدة  �شيا�شة  • اعتمدنا 

املواطنني .. وير�شخ �شراكة احلكومة مع القطاع اخلا�س يف هذا املجال
توازن  تر�شيخ  احلكومة  ودور  احلكومة  بو�شلة  هو  املواطن   .. واقت�شادية  وظيفية  وفر�شا   .. وتعليما   .. وتنمية   .. �شكنا   .. اأولوية  �شيبقى  •  املواطن 

حقيقي بني منونا القت�شادي ال�شريع وتوفري اأف�شل واأكرم حياة ملواطنينا 
والتعاي�س  الت�شامح  لرت�شيخ  موؤ�ش�شية  ومنظومة   ...... الدولية  البيئية  و  الأمنية  و  القت�شادية  التفاقيات  من  جمموعة  الوزراء  جمل�س  يف  اعتمدنا  • كما 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  د�ّشن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
لـ  �لأوىل  �لت�شغيلية  �ملرحلة  "رعاه �هلل"،  �لــوزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
وموريتانيا  و�لعر�ق  و�لأردن  م�شر  هي  دول  خم�س  �لرقمية" يف  "�ملدر�شة 
وكولومبيا، بحيث �شي�شتفيد منها يف �ل�شنة �لأوىل �أكرث من 20 �ألف طالب 
طالب  مليون  �إىل  للو�شول  �لطلبة  عــدد  م�شاعفة  �إىل  ت�شعى  روؤيــة  �شمن 

منت�شب للمدر�شة خالل خم�س �شنو�ت.
جاء ذلك يف فعالية خا�شة عقدت يف "�إك�شبو دبي"، حيث قال �شاحب �ل�شمو 
�لرقمي نحو  بالتعلم  �لو�شول  "هدفنا  �آل مكتوم:  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 

�آفاق جديدة لأن �لتعلم �لرقمي هو تعليم �مل�شتقبل وم�شتقبل �لتعليم".
وعن �ملبادرة �لهادفة لتوفري فر�س �لتعّلم لالجئن و�لنازحن و�لطلبة يف 
"�ملدر�شة  �شموه:  �أ�شاف  �لعامل،  حول  خمتلفة  دول  يف  حظاً  �لأقــل  �ملناطق 
�لرقمية مبا توفره من حمتوى تعليمي ومعريف مبني على معايري عاملية 
�لتعليمية  �لفر�س  تكافوؤ  وبــاأن  للجميع..  حق  �لتعليم  بــاأن  �إمياننا  تعك�س 

�أ�شا�س �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة".
"�ملدر�شة �لرقمية ت�شعى �إىل تعزيز م�شتقبل �لتعليم  و�أ�شار �شموه بالقول: 
و�شمان �لبتكار �مل�شتمر فيه وتر�شيخ �لتعلم �لرقمي كا�شتثمار ��شرت�تيجي 

للم�شتقبل".
وح�شر تد�شن �ملرحلة �لت�شغيلية �لأوىل للمدر�شة �لرقمية يف عامها �لأول 
نائب  دبــي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
�آل  رئي�س جمل�س �لــوزر�ء وزير �ملالية، و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�لرئا�شة، و�أع�شاء  �لــوزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�إد�رة �ملدر�شة �لرقمية �لذي ي�شم معايل عمر بن �شلطان �لعلماء،  جمل�س 
عن  �لعمل  وتطبيقات  �لرقمي  و�لقت�شاد  �ل�شطناعي  للذكاء  دولــة  وزيــر 
وزير  م�شاعد  �لها�شمي  وهــدى  �لرقمية،  �ملدر�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ُبعد 
�لكرم  �هلل  عبد  و�لدكتور   ، �ل�شرت�تيجية  ل�شوؤون  �لـــوزر�ء  جمل�س  �ــشــوؤون 
رئي�س جمل�س �ملديرين �ملدير �لعام لهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي، 
و�لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمن �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
، و�لدكتور طارق �لقرق �لرئي�س �لتنفيذي لـ"دبي �لعطاء"، و�لدكتور حممد 
قا�شم �لأ�شتاذ �مل�شاعد يف كلية �لدر��شات �لتكنولوجية يف �لكويت، و�لدكتور 

وليد �آل علي �لأمن �لعام مل�شروع �ملدر�شة �لرقمية.
و�شلطت �لفعالية �ل�شوء على م�شتهدفات �ملدر�شة �لرقمية يف عامها �لأول 
120 مركز  500 معلم، وتهيئة  5 دول وتدريب  �لطلبة يف  �إىل  للو�شول 
�لعربية  هــي  لــغــات  بــثــالث  �مل�شتوى  عــاملــي  تعليمي  حمــتــوى  وتــوفــري  تعّلم، 

و�لفرن�شية و�لإ�شبانية.

مواد درا�ضية اإثرائية.
ُبعد  �لتعليم عن  �أول مدر�شة رقمية متكاملة، توفر  وتعد �ملدر�شة �لرقمية 
بطريقة ذكية ومرنة، بحيث ي�شتطيع �لطالب �لن�شمام �إليها �أينما كانو�، 
مع �لرتكيز بالدرجة �لأوىل على �لفئات �ملجتمعية �لأقل حظاً و�ملحرومن 

و�لالجئن يف �ملجتمعات �لعربية و�لعامل.
وتوفر �ملدر�شة �لرقمية مو�د در��شية و�إثر�ئية رقمية تو�ئم �ملناهج �لعربية 
و�لعاملية، وتتيح فر�شة للتفاعل مع عدد من �ملعلمن �ملرخ�شن وزمالئهم 
عر �شفوف در��شية �فرت��شية، كما تقدم �آلية تقييم ذكية ت�شاعد �لطالب 
�شهاد�ت  على  و�حلــ�ــشــول  و�ملــهــار�ت  �ملــعــارف  و�كت�شاب  �لــذ�تــي  �لتعلم  على 

معتمدة.
من  �لأو�شع  هي  و�أممية  دولية  �شر�كة  خالل  من  �لرقمية  �ملدر�شة  وتعمل 
نوعها �شمن حتالف معريف ي�شعى �إىل ح�شد �جلهود و�ملو�رد لتوفري فر�س 

للتعليم �لنوعي ملالين �لطلبة حول �لعامل �أينما كانو�.
وت�شتهدف �ملدر�شة �لرقمية �لو�شول �إىل مليون طالب وطالبة يف �ل�شنو�ت 
�خلم�س �لأوىل مع �لرتكيز بالدرجة �لأوىل على �لطلبة يف �ملجتمعات �لأقل 

حظاً و�لفئات �ملحرومة.

خم�ص دول.
وبالتن�شيق مع �لهيئات �ملحلية ومنظومات �لتعليم �لوطنية، تعمل �ملدر�شة 
�لرقمية يف عامها �لأول يف خم�س دول هي: م�شر و�لأردن و�لعر�ق وموريتانيا 
وخ�شو�شية  تتفق  متطورة  رقمية  تعليم  منظومة  لت�شميم  وكولومبيا، 
و�لذكاء  �لتكنولوجيا  تطبيقات  �أحــدث  وتعتمد  �ملعنية،  و�ملجتمعات  �لــدول 
�لتعليمية  �لحــتــيــاجــات  لتلبية  �ملتاحة  �لتعليمية  و�لأدو�ت  �ل�شطناعي 

للطلبة �مل�شتفيدين من �ملبادرة.
تو�ئم  ومبــو�د  و�لإ�شبانية،  و�لفرن�شية  �لعربية  هي  مبدئياً،  لغات  وبثالث 
�ملناهج �ملعتمدة على �ل�شعيد �لوطني يف �لدول و�ملجتمعات �ملعنية وتقدمها 
عر من�شة تعليم رقمي حديثة، توفر �ملدر�شة �لرقمية �لدرو�س �لتعليمية 
�لرقمية يف مو�د �لريا�شيات، و�لعلوم، و�للغة �لعربية، و�حلا�شوب، وغريها، 
يف ف�شول در��شية �فرت��شية ومدجمة، تتيح توفري بيئة تعلُّم تفاعلية ت�شهم 
يف متكن �لطالب وتعزز �لتو��شل بن �لطالب و�لقائمن على �لتعليم عر 
�لتفاعلية  و�ملحاكاة  �لذ�تي  �لتعّلم  وتعزيز  �لأد�ء  لتحليل  متقدمة  �أدو�ت 

لحتياجات كل طالب.

�ضراكات ا�ضرتاتيجية.
من  و�نطالقاً  �آفــاق جديدة،  نحو  �لرقمي  �لتعليم  لقيادة  �شعيها  �إطــار  ويف 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم باأن �لتعليم �لرقمي 
هو تعليم �مل�شتقبل وم�شتقبل �لتعليم، تعمل �ملدر�شة �لرقمية لتكون يف قلب 
�لتغيري�ت �جلديدة يف هذ� �ملجال �حليوي بال�شتفادة من �أحدث �لتقنيات 
من  �أكــرث  مع  دويل  تعاون  �شر�كات  وببناء  �ل�شطناعي  �لذكاء  وتطبيقات 
30 من �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لتقنية و�لتنموية حول �لعامل عر تاأ�شي�س 

�لرقمي". �لتعلم  م�شتقبل  "حتالف 
وحتظى �ملدر�شة �لرقمية بدعم "حتالف م�شتقبل �لتعّلم �لرقمي"، �لأول من 
نوعه �لذي يعمل من �أجل توحيد �جلهود يف جمال م�شتقبل �لتعليم �لرقمي 
يف  و�لبتكار�ت  �ملبادر�ت  �أحــدث  �إطــالق  يف  �لرقمية  �ملدر�شة  وي�شاند  عاملياً، 
جمال �لتعليم، وتطوير معايري وممار�شات وتقنيات �لتعليم �لرقمي، وو�شع 

�ملعايري و�أدلَّة �لعمل مل�شتقبل �لتعليم �لرقمي وخدماته.

دعم وتعاون ا�ضرتاتيجي.
مع  ��شرت�تيجي  وتعاون  دعم  �تفاقيات  توقيع  �لرقمية  �ملدر�شة  �أعلنت  كما 
موؤ�ش�شات ر�ئدة يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين و�ملعريف مثل موؤ�ش�شة �لأوقاف 
و�شوؤون �لق�شر بدبي حيث قامت بتخ�شي�س وقف م�شتد�م يعود ريعه لن�شر 

�لإمار�تي  �لرقمية، وكذلك مع هيئة �لهالل �لأحمر  �ملدر�شة  �لتعليم عر 
لإن�شاء 1000 مركز تعلم للمدر�شة �لرقمية خالل خم�س �شنو�ت، وتعاون 
و�تفاقية  �ل�شت�شارية،  و�خلــر�ت  �لدعم  لتوفري  �لعطاء  دبي  موؤ�ش�شة  مع 
يف  ��شرت�تيجي  ك�شريك  �أريــزونــا  وليــة  جامعة  مع  �ل�شرت�تيجي  �لتعاون 
يف  للتعاون  �لعاملية  مايكرو�شوفت  و�شركة  �ملعلمن  قـــدر�ت  وبــنــاء  تــدريــب 
و�لتقى  �لــرقــمــيــة.  للمدر�شة  حديثة  رقــمــي  تعليم  حــلــول  وتــطــويــر  تــوفــري 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجين  �آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �شاحب 

و�لد�عمن خالل �حلفل.
من  �لعديد  مــع  ��شرت�تيجية  تفاهم  مــذكــر�ت  �لرقمية  �ملــدر�ــشــة  و�أبــرمــت 
منها  فيه،  و�لبتكار  �لرقمي  �لتعليم  مب�شتقبل  �ملعنية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات 
�لعطاء،  دبي  وموؤ�ش�شة  �لعاملي،  �لأغذية  وبرنامج  �ملتنقل،  �لتعليم  حتالف 

و�شركة �أمازون.

جمل�ص ا�ضت�ضاري دويل.
�خلر�ء  من  نخبة  ي�شم  دويل  ��شت�شاري  جمل�س  �لرقمية  �ملدر�شة  ولــدى 
�ملتحدة  �لأمم  مــثــل منظمة  مــرمــوقــة  وهــيــئــات  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــن  �لــعــاملــيــن 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  "�ليون�شيف"؛  للطفولة 
 Generation Unlimited "طليق "جيل  ومبادرة  "�ليون�شكو"؛ 
و�ل�شابات  �ل�شباب  �نخر�ط  �شمان  �إىل  ترمي  عاملية  �شر�كة  وهي  �لأممية، 
يف كل �أنحاء �لعامل يف �لتعليم �أو �لتدريب �أو �لعمل بحلول �لعام 2030؛ 
وجامعة هارفارد؛ ومعهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا؛ وجامعة نيو �شاوث 

ويلز �شيدين؛ وجامعة ولية �أريزونا، ومعهد بروكينغز.

رئي�ضية. مكّونات   6
�ملحتوى  هــي:  رئي�شية  مكونات  �شتة  على  �لرقمية  �ملدر�شة  نظام  ويعتمد 
و�لتطوير  �لتطبيق،  لبيئة  �ملنا�شبة  �لتعّلم  وتكنولوجيا  �لتفاعلي،  �لرقمي 
و�لدولية  �ملحلية  و�لــ�ــشــر�كــات  �لتعليمين،  و�مليِّ�شرين  للمعلِّمن  �ملهني 
تعزيز  على  �لقائم  �لرتبوي  و�لنموذج  �لرقمي،  �لتعليم  ��شتد�مة  لتحقيق 

مهار�ت �لتعلم �مل�شتقل، و�لقيا�س و�لتقييم �مل�شتمرين با�شتخد�م �لبيانات.

برنامج تدريبي متكامل.
ــم و�ملعلِّمن  �لــتــعــلُّ �لــرقــمــيــة عــلــى متــكــن جمتمعات  �ملــدر�ــشــة  كــمــا حتــر�ــس 
رين �لتعليمين من خالل  و�لتطوير �ملهني لهم وللقياد�ت �لرتبوية و�ملي�شِّ
�أريزونا  وليــة  جامعة  مــع  بال�شر�كة  للمعلمن  متكامل  تدريبي  برنامج 

لتاأهيل 1500 معلم رقمي على مدى �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة.
رين  و�ملي�شِّ �ملعلِّمن،  من  لكل  خم�ش�شاً  م�شار�ً  �لتدريبي  �لرنامج  وي�شم 

تعّلم  م�شاق  ويقدم  �لتعليم،  عن  و�مل�شوؤولن  �ملد�ر�س،  ومــدر�ء  �لتعليمين، 
 6 �إىل  ملــدة ت�شل  �ملــدربــن  و�لتوجيه من  �لــذ�تــي  �لتعلم  مدمج يجمع بن 
�أ�شهر، يح�شل بعدها �ملتدرب �لذي يجتاز متطلباته على �شهادة ت�شدر من 
باأربع  متوفر  وهــو  �أريــزونــا.  وليــة  جامعة  من  ومعتمدة  �لرقمية  �ملدر�شة 

لغات: �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�شية و�لإ�شبانية.

من�ضة رقمية متقدمة.
وتتبنى �ملدر�شة �لرقمية من�شة رقمية متقدمة، ت�شكل �إحدى �أف�شل من�شات 
�لتعلُّم �لرقمي �لعاملية، حيث تخ�ش�س �شفحة لكل بلد مبا يلبي �ملتطلبات 
ومــنــهــاج معتمد  تعليمي  وهــويــة مرئية وحمــتــوى  لغة  مــن  بــهــا،  �خلــا�ــشــة 

وطنياً.
كــمــا تــوفــر �خلــطــط �لــدر��ــشــيــة و�ملــحــتــوى �لــرقــمــي لــلــمــر�حــل �مل�شتهدفة، 
ب�شورة منهجية، وحتفز �لطلبة من خالل تقدمي �أو�شمة رقمية وتقييمات 

مبا�شرة.

مليون متعلِّم.
�ل�شنو�ت  خــالل  متعّلم  مليون  �إىل  �لو�شول  �لرقمية  �ملدر�شة  وت�شتهدف 
�خلم�س �لأوىل، مع �لرتكيز على �لفئات �ملجتمعية �لأقل حظاً و�لأكرث حاجة 
للدعم، وذلك باعتماد منوذج تعليمي متقدم يكون حموره �لطالب، ويوّظف 
�شخ�شية  تعّلم  خطة  لتوفري  �ل�شطناعي  �لذكاء  مثل  �ملتقدمة  �لتقنيات 
تخ�شي�س  ي�شمن  مبا  �لبيانات،  حتليل  �أنظمة  على  بناًء  طالب  لكل  ذكية 
عملية �لتعّلم وفقاً لأد�ء ومهار�ت كل طالب ومبا يلبي �حتياجاته، ويحقق 
�ل�شتفادة من "�ملعّلم �لرقمي" لدعم �لطالب يف خطته �لدر��شية ومتابعة 

حت�شيله �لعلمي، مع توفري �آلية تقييم �شاملة، �شمن مر�حل �لتعّلم.

اعتماد الربامج التعليمية والعرتاف بها.
وتن�ّشق �ملدر�شة �لرقمية مع وز�ر�ت �لتعليم و�جلهات �لتعليمية يف كل �لدول 
�لتي تعمل �شمنها يف �لوقت �حلايل من �أجل �لعرت�ف بالر�مج �لتعليمية 
�حل�شول  على  �لرقمية  �ملدر�شة  تعمل  متز�من،  وب�شكل  عــرهــا.  �ملقدمة 
بال�شر�كة من  �لرقمي  �لتعليم  �لــدويل يف جمال  �لأكــادميــي  �لعتماد  على 
و�حدة  تعد  و�لــتــي   NEASC و�لكليات  للمد�ر�س  نيو�إجنلند  موؤ�ش�شة 
من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة و�لأكــرث عر�قة يف جمال تقييم �لتعليم يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

خيار نوعي للتعلُّم عن بعد.
مبادرة  �أطــلــق  قــد  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وكــان �شاحب 
"�ملدر�شة �لرقمية" يف نوفمر 2020، حتت مظلة موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، كمبادرة تعليمية ��شرت�تيجية تهدف �إىل توفري 
خيار�ت �لتعلم �لرقمي للطلبة خا�شة يف �ملناطق �لنائية و�لنامية، وتوفري 
�لتكنولوجيا  حلول  مــن  بال�شتفادة  و�ملــدمــج  ُبعد  عــن  للتعلم  نوعي  خيار 
وتطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي لتعزيز فر�س تعلم للطالب حيثما كانو� ويف 
خمتلف �لظروف، وطرح منهج تعليمي رقمي متكامل ومرن ومعتمد ملختلف 
�ملر�حل �لدر��شية ير�عي �لحتياجات �ل�شخ�شية لكل متعّلم ويطّور �ملعارف 
و�ملهار�ت بالعتماد على �لتقنيات �لرقمية �ملتقدمة، وير�شخ معايري قيا�شية 
للتعليم �لرقمي بالتعاون و�لتن�شيق مع خمتلف �جلهات �ملحلية و�لإقليمية 

و�لدولية �ملعنية بتطوير م�شتقبل �لتعّلم �لرقمي.
وت�شتهدف �ملدر�شة �لرقمية رفع عدد �مل�شتفيدين من خيار�ت �لتعّلم �لرقمي 
وتدريب  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�شنو�ت  خــالل  طالب  مليون  �إىل  تقدمها  �لتي 
1500 معلم يف �ل�شنو�ت �لثالث �لقادمة وتو�شيع نطاق حتالف م�شتقبل 
بالو�شول  �ملعنية  �لــدولــيــة  �ملوؤ�ش�شات  مــن  �ملــزيــد  لي�شمل  �لــرقــمــي  �لتعلم 
�لتعليم  ن�شر  حمــور  م�شتهدفات  حتقيق  يعزز  مبــا  �جلميع،  �إىل  بالتعليم 
�أحد �لركائز �لأ�شا�شية �خلم�شة �لتي تقوم عليها بر�مج مبادر�ت  و�ملعرفة، 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية من �أجل م�شتقبل �أف�شل لالإن�شانية.

حمم��د ب��ن زاي���د ي�ش���تقبل خ��الد ب��ن �ش���لمان
•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأمــري خالد  �مللكي  �ل�شمو  .. �شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود نائب وزير دفاع �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�ل�شقيقة. ونقل �شمو �لأمري خالد بن �شلمان يف بد�ية �للقاء .. حتيات خادم 
�ململكة  عاهل  �شعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفن  �حلرمن 
�لعربية �ل�شعودية و �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن عبد 
�لعزيز �آل �شعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير دفاع �ململكة .. 
"حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �إىل �شاحب 

لدولة  نهيان ومتنياتهما  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  فيما حمل �شاحب   . و�لزدهـــار  �لتقدم  من  �لإمـــار�ت مزيد�ً 
حممد بن ز�يد �آل نهيان .. �لأمري خالد بن �شلمان �أطيب حتياته �إىل خادم 
�حلرمن �ل�شريفن وويل عهده وخال�س متنياته للمملكة و�شعبها �ل�شقيق 

دو�م �لرفعة و�لرخاء.

�لإمـــار�ت  دولــة  بــن  �لأخــويــة  �لعالقات   - �للقاء  - خــالل  �شموهما  وبحث 
�لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة وتعاونهما �لإ�شرت�تيجي 
يف  �مل�شرتك  و�لعمل  و�لت�شاور  �لتن�شيق  مو��شلة  خا�شة  �ملجالت  جميع  يف 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو   .. �للقاء  �لدفاعية. ح�شر  �ل�شوؤون 

ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولن.

لتوفري فر�ص التعّلم لالجئني والنازحني والطلبة يف املناطق الأقل حظًا 

حممد بن را�شد يطلق املرحلة الت�شغيلية للمدر�شة الرقمية
�شنوات  5 خالل  طالب  ملليون  الو�شول  وت�شتهدف  طالب  األف   20 و  دول   5 مبدئيًا  • ت�شمل 

دولية منظمة   30 مع  و�شراكات  الأوىل  مرحلتها  يف  معلم  و500  رقمي  تعّلم  مركز   120 • ت�شم 
التعليم وم�شتقبل  امل�شتقبل  تعليم  هو  الرقمي  التعلم  لأن  جديدة  اآفاق  نحو  الرقمي  بالتعلم  الو�شول  هدفنا  را�شد:  بن  • حممد 

وامل�شتدامة ال�شاملة  التنمية  اأ�شا�س  التعليمية  الفر�س  تكافوؤ  وباأن  للجميع..  حق  التعليم  باأن  اإمياننا  تعك�س  عاملية  معايري  على  مبني  ومعريف  تعليمي  حمتوى  من  توفره  مبا  الرقمية  • املدر�شة 

املدر�شة الرقمية يف عامها الأول: 
معلم   500 تعلم وتدريب  120 مركز  ا�ضتكمال 
حمتوى  توفري  الرقمي  التعليم  م��ه��ارات  على 
تعليمي متوائم مع املناهج الوطنية بثالث لغات 
توفري  والإ�ضبانية  والفرن�ضية  العربية  هي 
والعلوم  الريا�ضيات  م��واد  يف  تعليمية  درو���ص 
درا�ضية  ف�ضول  يف  وغ��ريه��ا  العربية  واللغة 
افرتا�ضية ومدجمة تطوير من�ضة تعليم رقمي 
بيئة  توفري  تتيح  الرقمية  للمدر�ضة  حديثة 
وتعزز  الطالب  متكني  يف  ت�ضاهم  تفاعلية  تعلُّم 
التعليم  على  والقائمني  الطالب  بني  التوا�ضل 
لتعزيز  الأداء  وحتليل  متقدمة  اأدوات  عرب 

التعّلم الذاتي واملحاكاة التفاعلية لحتياجات 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي لتمكني  ك��ل ط��ال��ب ت��وف��ري 
جمتمعات التعلم واملعلمني بال�ضراكة مع جامعة 
ولية اأريزونا الأمريكية عقد �ضراكات مع اأكرث 
من 30 منظمة دولية وموؤ�ض�ضة تعليمية وتقنية 
م�ضتقبل  "حتالف  �ضمن  العامل  حول  وتنموية 
مع  تن�ّضق  الرقمية  املدر�ضة  الرقمي"  التعلم 
وزارات التعليم واجلهات التعليمية يف كل الدول 
اأجل  من  احل��ايل  الوقت  يف  �ضمنها  تعمل  التي 
عربها  املقدمة  التعليمية  بالربامج  الع��رتاف 
على  احل�ضول  على  تعمل  الرقمية  املدر�ضة 

التعليم  جمال  يف  ال��دويل  الأكادميي  العتماد 
نيواإجنلند  موؤ�ض�ضة  م��ن  بال�ضراكة  الرقمي 
للمدار�ص والكليات NEASC املدر�ضة الرقمية 
مليون طالب وطالبة يف  اإىل  الو�ضول  ت�ضتهدف 
بالدرجة  الرتكيز  مع  الأوىل  اخلم�ص  ال�ضنوات 
حظًا  الأقل  املجتمعات  يف  الطلبة  على  الأوىل 
من  تعمل  الرقمية  املدر�ضة  املحرومة  والفئات 
من  الأو���ض��ع  هي  واأممية  دولية  �ضراكة  خ��الل 
ح�ضد  اإىل  ي�ضعى  معريف  حتالف  �ضمن  نوعها 
النوعي  للتعليم  فر�ص  لتوفري  وامل��وارد  اجلهود 

ملاليني الطلبة حول العامل اأينما كانوا.
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اأخبـار الإمـارات
اختتام حملة �شتاء الظفرة اآمن و�شعيد

•• الظفرة -وام:

�ختتمت بلدية منطقة �لظفرة �حلملة �ل�شتوية �لتوعوية " �شتاء �لظفرة �آمن و�شعيد" و�لتي نظمتها حتت �شعار" 
 1715 6 مدن مت خاللها زيارة  �ل�شتاء. و��شتهدفت �حلملة تغطية  �آمنة"، منذ بد�ية ف�شل  معاً نحو خميمات 
منطقة  بر  يف  �لتخييم  ومناطق  �ل�شو�طئ  على  �ملتنزهن  وخميمات  �لــدويل  ليو�  مهرجان  �شمن  �شتويا  خميما 
�لظفرة، حيث بلغ عدد �ملخيمن و�ملتنزهن �لذين مت توعيتهم ما يقارب 3450 فرد�ً. وركز برنامج �حلملة على 
ثالثة حماور توعوية رئي�شة �شملت �ملحافظة على �لبيئة، ونظافة �ملظهر �لعام، و�ملحافظة على �ل�شحة و�ل�شالمة 
و�ل�شكينة �لعامة يف مناطق �لتخييم ومناطق �ملتنّزهات. وتهدف �حلملة �إىل حتفيز �لرقابة �لفعالة على �ملظهر �لعام 
و�ل�شحة �لعامة و�ملو�قف وو�شائل �لنقل ومعاجلة �مل�شّوهات بطرق م�شتد�مة، و�مل�شاهمة يف ن�شر �لتوعية بن �أفر�د 
�ملجتمع. وت�شمنت �حلملة �أن�شطة وزيار�ت توعوية ميد�نية ملناطق �لتخييم �ل�شتوية ومو�قع جتمعات �ملتنزهن 
يف �ملناطق �خلارجية و�ملفتوحة مثل �ل�شو�طئ و�حلد�ئق �لعامة و�ملتنزهات بالتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجين، 

وتعميم �لن�شر�ت �لتوعوية �لإلكرتونية عر قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي لبلدية منطقة �لظفرة.

برعاية ال�ضيخة فاطمة 

�شخبوط بن نهيان يفتتح الدورة ال�11 ملعر�س عطايا اخلريي

�ملانحة  �لـــــدول  �أهــــم  و�حـــــدة مـــن 
و�لتنموية  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت 

على م�شتوى �لعامل.
�شم�شة  �لــ�ــشــيــخــة  �ــشــمــو  قـــالـــت  و 
ق�شايا  �إن  نهيان  �آل  حمد�ن  بنت 
و�أو�شاعهم  و�لنازحن  �لالجئن 
�لإن�شانية حول �لعامل، متثل هما 
د�ئما للمجتمع �لدويل ومنظماته 
�لإن�شانية �ملعنية برعاية �لالجئن 
وحت�شن ظــروف حياتهم، خا�شة 
�أن للجوء �أوجها متعددة وتاأثري�ت 
و�ل�شتقر�ر  �لأمـــن  على  مبا�شرة 
تد�عياته  بجانب  فــاإىل  �لعاملين، 
�لإن�شانية على �لالجئن �أنف�شهم، 
فاإنه يعيق جهود �لتنمية �لب�شرية 

يف �ملجتمعات �لنامية.
للتد�عيات  نــظــر�   "  : �أ�ــشــافــت  و 
�للجوء  قــ�ــشــيــة  تــخــلــفــهــا  �لـــتـــي 
فقد  �ل�شعيفة،  �ملــجــتــمــعــات  عــلــى 
مــبــادرة عــطــايــا تخ�شي�س  قـــررت 

�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
رئـــيـــ�ـــس هــيــئــة �لــــهــــالل �لأحـــمـــر 
�شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  �لإمــار�تــي، 
�آل نهيان،  بنت حمد�ن بن حممد 
�لهيئة  رئـــيـــ�ـــس  �ـــشـــمـــو  مـــ�ـــشـــاعـــد 
�للجنة  رئي�شة  �لن�شائية،  لل�شوؤون 
بالرعاية  عــطــايــا،  ملـــبـــادرة  �لــعــلــيــا 
�لكرمية من �شمو �ل�شيخة فاطمة 
عطايا،  ملـــعـــر�ـــس  مـــــبـــــارك  بـــنـــت 
و�لدعم �لقوي �لذي جتده �ملبادرة 
مـــن �ــشــمــوهــا مــنــذ �نــطــالقــتــهــا يف 

�لعام 2012.
يــــو�كــــب  عــــطــــايــــا  �أن  و�أكــــــــــــــدت 
�مل�شتجد�ت �لإن�شانية على �ل�شاحة 
مد�ر  على  ي�شاهم  وظــل  �لدولية، 
حلول  �بتكار  يف  �لــزمــان  من  عقد 
�لق�شايا  مــــن  لــلــعــديــد  جــــذريــــة 
�لإنــ�ــشــانــيــة �ملــهــمــة خـــالل دور�تــــه 
�ل�شابقة، ونفذ م�شاريع حيوية يف 
�إن�شاء  منها  �لــــدول،  مــن  �لــعــديــد 

بالتعاون  �ملــعــتــمــدة،  �للــكــرتونــيــة 
مـــع �ملــنــظــمــات �لـــدولـــيـــة و�لــــدول 
�مل�شت�شيفة لهم، �إ�شافة �إىل متكن 
�لأفر�د عن طريق �لتدريب �ملهني 
حلرف و�شناعات يدوية كالنجارة 
و�خلياطة لتعينهم على متطلبات 
�حلـــيـــاة.. ويــكــون �لــالجــئــون قوة 
بلد  يف  �لـــعـــمـــل  �ـــشـــوق  يف  د�فــــعــــة 
�إىل  رجوعهم  عندهم  �أو  �للجوء 
يف  للم�شاهمة  �لأ�شلية  �أوطــانــهــم 
بناء م�شتقبلها وتنميتها �قت�شاديا 
و�جـــتـــمـــاعـــيـــا، وبـــذلـــك نـــكـــون قد 
�شاهمنا يف تهيئة �لظروف �ملالئمة 
لـــالجـــئـــن وحتـــقـــيـــق حــلــمــهــم يف 

�لعودة �لطوعية �إىل بلد�نهم".
�شم�شة  �لــ�ــشــيــخــة  �ــشــمــو  قـــالـــت  و 
" نتطلع   : نهيان  �آل  بنت حمد�ن 
" �أهد�فه  " عطايا  يحقق  �أن  �إىل 
�لأعو�م  يف  حققها  كما  �لعام  هــذ� 
�ل�شابقة وذلــك من خالل جتاوب 

جو�نب  بتعزيز  تعنى  �لتي  ودوليا 
�لفئات  جتاه  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

�ملتعرثة.
و تفقد معايل �ل�شيخ �شخبوط بن 
نهيان �أجنحة �ملعر�س و�طلع على 
منتجات �جلهات �مل�شاركة، م�شيد� 
�لعليا  �لأهــد�ف  تعزيز  بدورها يف 
ملبادرة عطايا من خالل م�شاركتها 
�لتي  �لــــــــدورة  هـــــذه  يف  �لـــفـــاعـــلـــة 
�إىل دعم �لالجئن يف ظل  تهدف 
و�لنزوح  �لــلــجــوء  وتـــرية  ت�شاعد 
حـــول �لــعــامل و�أكــــد �أن مــثــل هذه 
�ملـــبـــادر�ت �لــنــوعــيــة تــعــزز جو�نب 
وت�شاند  �ملــجــتــمــعــيــة،  �ملــ�ــشــوؤولــيــة 
�لدويل  و�ملجتمع  �لإمــار�ت  جهود 
�لإن�شانية  �لأو�ــــشــــاع  حتــ�ــشــن  يف 
للمتاأثرين من �لكو�رث و�لأزمات 

و�حلروب.
مـــن جــانــبــهــا �أ�ــــشــــادت حــــرم �شمو 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حمد�ن 

ريــــع �ملــعــر�ــس لــهــذ� �لـــعـــام لدعم 
�لــالجــئــن �لــذيــن �أجــــرو� ق�شر� 
على  حفاظا  �أوطــانــهــم  تــرك  على 
�أرو�حهم ب�شبب �لنز�عات و�حلروب 
و�نعد�م �لأمــان، وذلــك من خالل 
على  وتدريبهم  �لالجئن  متكن 
تتما�شى  و�شناعات  ومــهــن  حــرف 
مــع مــوؤهــالتــهــم �لــتــي در�ــشــوهــا �أو 
لتعينهم  نزوحهم  قبل  �متهنوها 
�إىل  حياتهم،  متطلبات  �شد  على 
 2000 ومتــــكــــن  دعــــــم  جــــانــــب 
و�لنازحن  �لــالجــئــن  مــن  �أ�ــشــرة 
ومتويلهم  و�لــــعــــر�ق  �لأردن  يف 
مب�شاريع �إنتاجية �شغرية يف جمال 
�لزر�عة وتربية �ملو��شي يف �ملناطق 
�لريفية عالوة على تدريب مئات 
وتعزيز  �ملخيمات  �لالجئن خارج 
�ل�شباب  لـــدى  �لــرقــمــيــة  �ملـــهـــار�ت 
لــتــمــكــيــنــهــم مــــن �حلـــ�ـــشـــول على 
�لوظائف �لتي تعمل عر �ملن�شات 

�ل�شحية  و�ملـــر�كـــز  �ملــ�ــشــتــ�ــشــفــيــات 
�آلف  عــالج  وتغطية  �ملتخ�ش�شة 
�ملر�شى، �إىل جانب �إن�شاء �ملد�ر�س 
�لتمري�س  كــو�در  ودعم  و�مل�شاكن، 
قدرتها  لتعزيز  �لــــدول  بع�س  يف 
�لــتــ�ــشــدي جلــائــحــة كوفيد- عــلــى 
�لذي  �لــدعــم  عــلــى  عــــالوة   ،19
�ملحلية  للم�شاريع  �ملبادرة  قدمته 
�ملهمة مثل �شندوق �لفرج ومر�كز 
ــــحــــاب �لـــهـــمـــم يف  �لـــتـــوحـــد و�أ�ــــش

�لدولة.
�ملــبــادر�ت جعلت  "هذه  �أ�ــشــافــت  و 
�لر�شالة  مع  من�شجما  "عطايا" 
ت�شطلع  �لتي  �لعاملية  �لإن�شانية 
بتوجيهات  �لإمـــــــار�ت،  دولــــة  بــهــا 
�شمو  ومتابعة  �لــر�ــشــيــدة  �لــقــيــادة 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، 
رئـــيـــ�ـــس هــيــئــة �لــــهــــالل �لأحـــمـــر 
�لإمار�تي، حتى �أ�شبحت �لإمار�ت 

•• اأبوظبي - وام:

برعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لن�شائي  �لحتـــاد  رئي�شة  مــبــارك 
�لــــعــــام رئــيــ�ــشــة �ملــجــلــ�ــس �لأعـــلـــى 
�لرئي�شة  و�لــطــفــولــة  لـــالأمـــومـــة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
للهالل  �لـــفـــخـــريـــة  �لـــرئـــيـــ�ـــشـــة 
�لإمار�ت(  )�أم  �لإمــار�تــي  �لأحمر 
بن  �شخبوط  �ل�شيخ  معايل  �فتتح 
�أم�س  �آل نهيان وزير دولــة،  نهيان 
ظبي  �أبــو  �أرينا  جيوجي�شتو  مبقر 
فــعــالــيــات �لــــدورة �حلــاديــة ع�شرة 
بح�شور  �خلــريي،  عطايا  ملعر�س 
�لـــدكـــتـــور حـــمـــد�ن م�شلم  مــعــايل 
�ملزروعي رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
وعدد  �لإمــار�تــي،  �لأحمر  �لهالل 

من �مل�شوؤولن يف �لهيئة.
يخ�ش�س ريع �ملعر�س �لذي ي�شتمر 
�لـــر�بـــع مـــن مـــار�ـــس �ملقبل،  حــتــى 
لتمكن �لأ�شر �لالجئة و�لنازحة، 
من خالل تعزيز قدر�ت �لالجئن 
�ملهنية �شو�ء يف بلد �للجوء �أو عند 
�لأ�شلية،  �أوطــانــهــم  �إىل  �لـــعـــودة 
وذلــــــــك �نــــطــــالقــــا مـــــن �أهــــــــد�ف 
حمليا  �لإن�شانية  عطايا  مــبــادرة 

جميع قطاعات �ملجتمع مع دورته 
�حلالية".

ت�شريحها  خـــتـــام  يف  ــــت  �أعــــرب و 
عــن �ــشــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــرعــاة " 
�لـــعـــام وهـــم وز�رة  " هـــذ�  عــطــايــا 
�لظاهرة  �شركة  �لرئا�شة،  �ــشــوؤون 
�لـــقـــابـــ�ـــشـــة، مـــ�ـــشـــرف �أبـــوظـــبـــي 
�لإ�شالمي وبنك �بوظبي �لتجاري 
�شركة  �لإعــــــالمــــــي  و�لــــ�ــــشــــريــــك 

�أبوظبي لالإعالم.
هذ�  عطايا  معر�س  يف  ي�شارك  و 
100 عار�س من  �أكــرث من  �لعام 
13 دولة هي �لإمار�ت، �ل�شعودية، 
�لبحرين، �شلطنة عمان، �لكويت، 
�لر�زيل،  �لــهــنــد،  �أملــانــيــا،  قــطــر، 
تركيا، �لأردن، لبنان و �إندوني�شيا.

رو�د  مــن  نخبة  �ملــعــر�ــس  ي�شم  و 
�لأعـــمـــال و�ملــ�ــشــمــمــن �لـــذيـــن مت 
جلنة  قبل  مــن  بعناية  �ختيارهم 
�ل�شوء  ويــ�ــشــلــط  �لــعــلــيــا،  عــطــايــا 
عــلــى �ملـــعـــرو�ـــشـــات �ملــ�ــشــمــمــة من 
وم�شممن  وفانن  مبدعن  قبل 
و�لعاملي  �ملــحــلــي  �ملــ�ــشــتــويــن  عــلــى 
كالأزياء  �إبد�عية  يف عدة جمالت 
و�ملــــجــــوهــــر�ت و�لإكــــ�ــــشــــ�ــــشــــو�ر�ت 

و�لأثاث �ملنزيل وغريها.

لها احللول  ابتكار  يف  وي�شاهم  الدولية  ال�شاحة  على  الإن�شانية  امل�شتجدات  يواكب  عطايا  حمدان:  بنت  • �شم�شة 
الدول من  العديد  يف  والنازحني  الالجئني  لتمكني  العام  هذا  املعر�س  ريع  • تخ�شي�س 

اأبوظبي للتقاعد: ال�شماح للمواطنني اأ�شحاب الأعمال واملهن احلرة بالت�شجيل يف نظام التقاعد
•• اأبوظبي - وام:

للتقاعد  �أبوظبي  �شندوق  �أ�شدر 
قر�ر� ب�شمول �ملو�طنن �لعاملن 
�أ�شحاب  مـــن  �أنــفــ�ــشــهــم  حلــ�ــشــاب 
و�لأن�شطة  �حلــرة  و�ملــهــن  �لعمل 
�لــتــجــاريــة بــقــانــون �لــتــقــاعــد يف 
�إمارة �أبوظبي، و�إتاحة ت�شجيلهم 
�ل�شندوق  لــدى  عليهم  كــمــوؤمــن 
معاملتهم  يتم  �أن  على  �ختياريا، 
معاملة �ملوؤمن عليهم يف �لقطاع 

�خلا�س.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�لذي عقده �ل�شندوق �أم�س عر 
�ملــرئــي عــن بعد  تقنية �لتــ�ــشــال 
�لذي  �لـــقـــر�ر  تفا�شيل  لإعــــالن 
ياأتي متا�شيا مع توجهات حكومة 
�ملو�طنن  دعــــم  نــحــو  �أبـــوظـــبـــي 
�لعاملن يف �لقطاع �خلا�س من 
�حلرة،  و�ملهن  �مل�شاريع  �أ�شحاب 
و�شعي �ل�شندوق لتوفري �حلماية 
�ملو�طنن  جلــمــيــع  �لــتــاأمــيــنــيــة 

�لعاملن يف �إمارة �أبوظبي.
�شمول  �أن  �لــ�ــشــنــدوق،  �أو�ـــشـــح  و 

كموظف  �ل�شابقة  خدماته  �شم 
�خلا�شعة  �جلهــات  �إحــــــدى  يف 
لأحــــــكــــــام �لـــــقـــــانـــــون خلـــدمـــاتـــه 
ك�شاحب عمل على �أن ي�شدد عنها 
مقابل كلفة �ل�شم �ملقررة ح�شب 

�لقانون.
ميكن  �أنـــــــه  ـــنـــدوق  �لـــ�ـــش ذكــــــر  و 
بهذ�  �ملــ�ــشــمــولــن  لــلــمــو�طــنــن 
�لقر�ر، �لتقدم بطلبات �لت�شجيل 
يوم  من  �عتبار�  �ل�شندوق  لــدى 
مار�س  مـــن  �لأول  �ملــــو�فــــق  غـــد 
�ملــــوقــــع  عـــــر  وذلــــــــك   2022
�أو عر  لــلــ�ــشــنــدوق  �لإلـــكـــرتوين 
�ملقر  يف  مبا�شرة  بطلب  �لــتــقــدم 
�ل�شندوق  فــــــروع  �أو  �لـــرئـــيـــ�ـــس 

�ملختلفة.
�لنعيمي  �ـــشـــامل  �ـــشـــعـــادة  قــــال  و 
�لع�شو �ملنتدب ل�شندوق �أبوظبي 
للتقاعد �إن قر�ر �شمول �لعاملن 
�لتقاعد  �أنف�شهم بقانون  حل�شاب 
يــاأتــي متا�شيا  �أبــوظــبــي  �إمــــارة  يف 
�لر�شيدة  �لــقــيــادة  توجيهات  مــع 
�لتي  �ل�شاملة  و�ل�ــشــرت�تــيــجــيــة 
تـــنـــتـــهـــجـــهـــا �لــــــدولــــــة وحـــكـــومـــة 

�ختياريا،  يـــكـــون  ــنــدوق  �لــ�ــش يف 
�ملــــو�طــــن يف  �إذ يــخــ�ــشــع لــرغــبــة 
�ملنافع  من  لال�شتفادة  �لت�شجيل 
�لتاأمينية و�ملميز�ت �لتي يقدمها 

�ل�شندوق للم�شجلن لديه.
و حــــول �آلـــيـــة ونـــظـــام ��ـــشـــرت�ك 
حل�شاب  �لـــعـــامـــلـــن  �ملــــو�طــــنــــن 
مت  باأنه  �ل�شندوق  �أفــاد  �أنف�شهم، 
خمتلفة  �ــشــريــحــة   20 حتـــديـــد 
مــــن �لــــدخــــل ميـــكـــن لأ�ـــشـــحـــاب 
�لعمل �ختيار �ملنا�شب منها، تبد�أ 
بحد  و  درهــــــم   12.750 مــــن 
�ألـــف درهـــم ، على   200 �أقــ�ــشــى 
�ل�شهرية  �ل�شرت�كات  حت�شب  �أن 
�شريحة  مـــــن   26% بـــــو�قـــــع 
منها  يتحمل   ، �ل�شهري  �لــدخــل 
فيما  فقط   20% عليه  �ملــوؤمــن 
تــتــحــمــل �حلـــكـــومـــة نــ�ــشــبــة 6 يف 
�ملــــائــــة مــــن قــيــمــة �ل�ـــشـــرت�كـــات 
لأ�شحاب  منها  دعما  �لتقاعدية 
مل�شاهمتهم  �حلــرة  و�ملهن  �لعمل 
يف دعم �لنمو �لقت�شادي لإمارة 
�أبــوظــبــي، و�ــشــمــانــا ملــبــد�أ �لعدل 
�لفر�س  تكافوؤ  و�إتاحة  و�مل�شاو�ة 

�أنف�شهم �شمن  �لعاملن حل�شاب 
 2000 ل�شنة   2 رقـــم  �لــقــانــون 
�ــــشــــاأن مـــعـــا�ـــشـــات ومــــكــــافــــاآت  يف 
�أبوظبي  لإمـــارة  �ملدنية  �لتقاعد 
�لــــذيــــن  ــــو�طــــنــــن  ــــامل ب يـــعـــنـــى   ،
�خلا�س  حلــ�ــشــابــهــم  ميـــار�ـــشـــون 
�أو  �شناعية  �أو  جتــاريــة  �أنــ�ــشــطــة 
زر�عـــيـــة، ممـــن ميــتــلــكــون �شجال 
�آخر  ر�شمي  �شجل  �أي  �أو  جتــاريــا 
ي�شمل  كــمــا  �أبـــوظـــبـــي،  �إمــــــارة  يف 
�لعمل  �أ�شحاب  �ملو�طنن  �لقر�ر 

و�أ�شحاب �ملهن �حلرة.
و �أ�شار �إىل �أن ت�شجيل هذه �لفئات 

بــــن جــمــيــع �ملـــو�طـــنـــن �ملـــوؤمـــن 
دعم  ن�شبة  نف�س  �أنــهــا  �إذ  عليهم، 
�حلكومي  �لــقــطــاعــن  مــوظــفــي 

و�خلا�س.
باإمكان  �أنــه  �إىل  �ل�شندوق  ولفت 
�ملو�طن �إلغاء �ل�شرت�ك �إذ� رغب 
يف ذلك �أويف حالة �إغالق �شركته 
�أو �إيقاف ن�شاطه �لتجاري ر�شميا، 
لال�شرت�ك  �لــتــقــدم  ميــكــنــه  كــمــا 
�إلغائه متى رغب يف  جمــدد� بعد 

ذلك.
و�أو�ــشــح �لــ�ــشــنــدوق �أنـــه مبوجب 
للمو�طن  ميـــكـــن  �لــــقــــر�ر  هـــــذ� 

م�شتقبلهم  يوؤمن  مما  �ل�شندوق 
وم�شتقبل �أ�شرهم".

مــــن جـــانـــبـــه �أكــــــد �ـــشـــعـــادة خلف 
�شندوق  عــــام  مـــديـــر  �حلــــمــــادي 
�أبـــــوظـــــبـــــي لـــلـــتـــقـــاعـــد حـــر�ـــس 
�لفر�شة  �إتــاحــة  على  �لــ�ــشــنــدوق 
�إمــــــــارة  ــــن يف  ــــو�طــــن �مل جلـــمـــيـــع 
�أبــوظــبــي لــال�ــشــتــفــادة مـــن كافة 
يوفرها  �لتي  �لتقاعدية  �ملنافع 
�لـــ�ـــشـــنـــدوق لــلــمــ�ــشــجــلــن حتت 

مظلته.
�مل�شمولة  �لفئات  �أن  �إىل  م�شري�   

�خلا�س  �لقطاع  دعم  �أبوظبي يف 
و�ملو�طنن �لعاملن به، وتقدمي 

�لت�شهيالت �ملمكنة كافة لهم.
و�أ�شاف : " ي�شهم �لقر�ر �جلديد 
يف دعم �ملو�طنن �أ�شحاب �لأعمال 
و�ملهن �حلرة خا�شة �ل�شباب من 
رو�د �لأعمال وت�شجيعهم ليكونو� 
عن�شر� فاعال يف م�شرية �لتنمية 
�شيما  ل  �لإمـــارة  يف  �لقت�شادية 
�لتقاعد  نظام  يف  ت�شجيلهم  و�أن 
يــتــيــح لــهــم �ل�ــشــتــفــادة مــن كافة 
يوفرها  �لــتــي  �لتاأمينية  �ملــنــافــع 

نف�س  معاملتهم  �شيتم  بــالــقــر�ر 
للقطاع  عليهم  �ملــوؤمــن  معاملة 
�ل�شتفادة  ميكنهم  �إذ  �خلــا�ــس، 
مـــن كـــافـــة �ملــــز�يــــا �ملـــتـــاحـــة لهذ� 

�لقطاع يف قانون �لتقاعد.
�ل�شندوق  �ــشــيــو��ــشــل   ": وقــــال 
�لتقاعد  بنظام  لالرتقاء  جهوده 
يف �إمـــارة �أبــوظــبــي ومــد �حلماية 
�لــتــاأمــيــنــيــة لــكــافــة �ملــو�طــنــن يف 
وتقدمي  �لـــقـــطـــاعـــات،  خمــتــلــف 
خدمات تقاعدية ومز�يا تناف�شية 

وفقا لأرقى �ملعايري �لعاملية".

وزير داخلية �شربيا يبحث مع �شرطة دبي �شبل تعزيز التعاون الأمني
•• دبي-الفجر:

وزير  فولن  �ألك�شندر  معايل  ز�ر 
�شربيا،  جــمــهــوريــة  يف  �لــد�خــلــيــة 
�لعامة  �لـــقـــيـــادة  مــــر�فــــق،  ووفـــــد 
��شتقبالهم  وكــان يف  دبــي،  ل�شرطة 
عـــبـــد�هلل خليفة  �لــفــريــق  مـــعـــايل 

�ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي.
�لـــفـــريـــق عبد�هلل  مـــعـــايل  ورحـــــب 
خــلــيــفــة �ملــــــري بـــالـــوفـــد �لــــز�ئــــر، 
موؤكد�ً، خالل �للقاء �لذي ح�شره 
من  وعــدد  �لعام  �لقائد  م�شاعدي 
حر�س  �لــعــامــة،  �لإد�ر�ت  مــديــري 
تـــعـــزيـــز �شبل  �ـــشـــرطـــة دبـــــي عـــلـــى 
�لـــتـــعـــاون �لأمــــنــــي �ملـــ�ـــشـــرتك بن 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ووز�رة 
�شربيا،  جــمــهــوريــة  يف  �لــد�خــلــيــة 
للو�شول  �لعالقات  هــذه  وتطوير 
يف  ��شرت�تيجية  �ــشــر�كــات  �إىل  بها 

خمتلف �لقطاعات.
�لد�خلية،  وزيـــــر  مـــعـــايل  و�طـــلـــع 
خالل زيارته ل�شرطة دبي، ير�فقه 
ماجا جي�شرتوفيت�س، نائبة رئي�س 
�شربيا،  يف  �لــدويل  �لتعاون  قطاع 
ر�دوفانوفيت�س،  بو�شيك  وبوجد�ن 
رئي�س مديرية �ل�شرطة �جلنائية، 
و�شعادة �لدكتورة د�نيكا �شتيبيت�س، 
جمهورية  �شفارة  بــاأعــمــال  �لقائم 
�شربيا لدى �لدولة، على �لتقنيات 

�لئتمانية. 
دبي  �شرطة  جهود  على  �طلع  كما 
يف عملية "�شيد �لثعالب 2" �لتي 
�أ�شقطت فيها رميون �لرونو� عبا�س 
و�أولليكان  "ها�شبوبي"  بـ  �ملُقلب 
جاكوب بونلي �ملُلقب "وود بريي" 
�أفريقية  ع�شابة  مــن  �أفـــر�د  و10 
�رتـــكـــبـــت جــــر�ئــــم غــ�ــشــيــل �أمــــــو�ل 
�إلكرتوين  و�حتيال  �لــدولــة  خــارج 
و�خـــــــــــــرت�ق ملــــــو�قــــــع وحــــ�ــــشــــابــــات 
�لغري  ل�شفة  و�نتحال  �إلكرتونية 
لــغــر�ــس �لحـــتـــيـــال �لإلــــكــــرتوين 
عــلــى �لـــنـــا�ـــس، و�ل�ـــشـــتـــيـــالء على 
�لحتيال  جـــانـــب  �إىل  �أمـــو�لـــهـــم 
�ل�شحايا  هويات  و�شرقة  �مل�شريف 
�لحتيال  جر�ئم  يف  و��شتخد�مها 

�لإلكرتوين.
حقيبة  حـــول  �ــشــرح  �إىل  و��ــشــتــمــع 
�لذكية  �جلـــديـــدة  �لأمـــــــو�ل  نــقــل 
�إف�شال عمليات �شرقة  �لهادفة �إىل 
على  باحتو�ئها  وتتميز  �لأمــــو�ل، 
�لأمــــو�ل حــال تعر�س  ُيتلف  حــر 
�إنذ�ر  وجــر�ــس  لل�شرقة،  �حلقيبة 
وجــهــاز تتبع ومـــادة دخــانــيــة تثري 
�أمرهم،  وتف�شح  �لل�شو�س  خوف 
م�شنوعة  �حلقيبة  �أن  �إىل  �إ�شافة 
من مــادة قوية جــد�ً متنع �ل�شارق 

من ك�شرها.
�لهيكل  عــلــى  �لـــوفـــد  �طـــلـــع  كــمــا 

جمال�س  بــــــــاأهــــــــد�ف  �خلـــــا�ـــــشـــــة 
�شرطة  يف  �حلــكــومــيــة  �ملــــبــــادر�ت 
�شرطة  جمل�س  يف  و�ملتمثلة  دبــي، 
دبي �لطالبي، و�لبتكار، و�لعلماء، 
�لن�شائي،  دبـــي  �ــشــرطــة  وجمــلــ�ــس 
و�لطلبة  و�لإيــجــابــيــة،  و�لــ�ــشــعــادة 
�ل�شابة،  و�لــــقــــيــــاد�ت  �ملُــبــتــعــثــن، 
طلبة  وجمل�س  �لهمم،  و�أ�ــشــحــاب 
و�لهادفة  و�جلـــامـــعـــات،  �لــكــلــيــات 
�لعامة  �لإد�ر�ت  دعــــم  �إىل  كــلــهــا 
للخروج  دبي  �شرطة  يف  و�لفرعية 
مببادر�ت نوعية وجديدة تتما�شى 
�لر�شيدة،  �حلكومة  توجهات  مــع 
�لتوجيهات  تطبيق  عــلــى  وتــعــمــل 
و�لــــــروؤى �حلــكــومــيــة، ويــكــون لها 
دور فاعل وموؤثر يف تطوير �لعمل 

�حلكومي.
�إجنـــــــاز�ت  �إىل  �لــــوفــــد  و��ـــشـــتـــمـــع 
�ل�شرطة،  مر�كز  مديري  جمل�س 
�إنـــ�ـــشـــائـــه  لتحقيق  مـــن  و�لـــهـــدف 
ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  �لتوجهات 
�آمنة،  "مدينة  يف  و�ملتمثلة  دبـــي، 
ـــعـــاد �ملــجــتــمــع، و�لبـــتـــكـــار يف  و�إ�ـــش
و�ل�شعي  �ملوؤ�ش�شية"،  �لــــقــــدر�ت 
مــع خمتلف  �لــعــالقــة  تــعــزيــز  �إىل 
و�خلارجين،  �لد�خلين  �ل�شركاء 
وتطوير منظومة �لعمل مبا يعزز 
�لأمن و�لأمان يف �ملجتمع، و�لعمل 
لتحقيق  �لـــو�حـــد  �لــفــريــق  بــــروح 

�حلــديــثــة لــ�ــشــرطــة دبـــي يف جمال 
تعزيز �لأمن و�لأمان.

و�أكــــــد مـــعـــايل �لـــفـــريـــق عــبــد �هلل 
خليفة �ملري، �أهمية تعزيز عالقات 
�ملعارف  وتبادل  �لدولية،  �ل�شر�كة 
�لتطبيقات  و�أفـــ�ـــشـــل  و�خلــــــر�ت 
�ل�شرطية يف خمتلف �ملجالت �لتي 

تعزز �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر.
�لقيادة و�ل�شيطرة

ــــه،  ــــارت ــــوفــــد خــــــالل زي ــــع �ل و�طــــل
�إد�رة  يف  �لــعــمــل  مــنــظــومــة  عــلــى 
مــــركــــز �لــــقــــيــــادة و�لـــ�ـــشـــيـــطـــرة يف 
و�أحدث  للعمليات،  �لعامة  �لإد�رة 
�خلـــدمـــات و�ملــــبــــادر�ت �لــتــي تعزز 
�لأمــــن و�لأمــــــان يف �لإمــــــارة، �إىل 
جانب �طالعه على �أبرز جتهيز�ت 
�ملــركــز و�لإ�ــشــافــات �حلــديــثــة فيه 
�لأبعاد  ثــالثــيــة  "�خلريطة  مــثــل 
�لدوريات"،  ومر�قبة  �إد�رة  ونظام 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى �أر�ــــــــس �لـــو�قـــع 
مبــا يــحــقــق هـــدف �ــشــرطــة دبـــي يف 
للبالغات  �لــ�ــشــريــعــة  �ل�ــشــتــجــابــة 
و�لتقنيات  �ل�ــشــتــغــاثــة  ــــــد�ء�ت  ون
تدعم  �لــتــي  و�لــو�ــشــائــل  و�لأدو�ت 
للبالغات  �لــ�ــشــريــعــة  �ل�ــشــتــجــابــة 

و�ملكاملات يف �أي وقت.
جمال�س �ل�شرطة

كــمــا �ــشــاهــد �لـــوفـــد عــر�ــشــا حول 
�لـــر�مـــج و�خلـــطـــط و�لإجنــــــاز�ت 

ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  �لأهـــد�ف 
�لعالقة  لــتــعــزيــز  و�لــ�ــشــعــي  دبــــي، 
لتطوير  و�ــــشــــوًل  �لـــ�ـــشـــركـــاء  مـــع 
�لأمن  وب�شط  �لعمليات،  وحت�شن 
وتقدمي  �شمويل،  ب�شكل  و�لأمــــان 
�ملتعاملن  تطلعات  تلبي  خــدمــات 
�ملجل�س  يــ�ــشــعــى  كــمــا  وتــ�ــشــعــدهــم، 
لطرح �لأفكار �لإبد�عية �لتي تعمل 
�لعمل،  �لرتـــقـــاء مبــنــظــومــة  عــلــى 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  �إىل  للو�شول 
�جلنائي  ب�شقيه  �ل�شرطي  �ملــجــال 
تعزيز  جــــانــــب  �إىل  و�ملـــــــــــــروري، 
�ل�شرطة،  مـــر�كـــز  بـــن  �لــتــو��ــشــل 
ت�شت�شرف  �أمــنــيــة  خــطــط  وو�ـــشـــع 
�مل�شتقبل وت�شتعن باأنظمة �لذكاء 
�لأهد�ف  يعزز  مبــا  �ل�شطناعي، 

�ل�شرت�تيجية.
جهود �ملكافحة

عمل  منظومة  على  �لوفد  و�طلع 
�خلا�شة   E-crime مــنــ�ــشــة 
�جلمهور  �أفــــــر�د  بـــالغـــات  بــتــلــقــي 
�لإلكرتونية  بــاجلــر�ئــم  �ملــتــعــلــقــة 
خالل  من  و�شهلة  �شل�شلة  ب�شورة 
www. �لإلــــكــــرتوين  �لـــعـــنـــو�ن 
ت�شمل:  و�لــتــي   .ecrime.ae
�لبــتــز�ز �لإلـــكـــرتوين و�لخـــرت�ق 
�لحتيالت  وجــر�ئــم  �لإلــكــرتوين 
�ملالية للتحويالت و�ل�شتخد�مات 
غــــــــري �ملــــــ�ــــــشــــــروعــــــة لـــلـــبـــطـــاقـــة 

�جتار  جر�ئم  �رتكاب  يف  �ل�شالعة 
ــــاملــــو�د �ملــــخــــدرة و�لـــ�ـــشـــالح عر  ب
�أحد  يعد  و�لذي  �لدولية،  �حلدود 
�لأمنية  لل�شلطات  �ملطلوبن  �أبــرز 
ن�شرة  بحقه  و�لــ�ــشــادر  �لإيــطــالــيــة 
دولية حمر�ء من منظمة �ل�شرطة 

�جلنائية �لدولية "�إنرتبول".
عمليات �ملو�رد

�لإد�رة  يف  �لـــــوفـــــد  ــــع  �طــــل كـــمـــا 
�لــعــامــة لـــلـــمـــو�رد �لــبــ�ــشــريــة على 
�لب�شرية  �ملـــــو�رد  عــمــلــيــات  غــرفــة 
�لتي   "HR command"
�لذكاء  �أنظمة  �أحدث  حتتوي على 
�لذكية،  و�لـــر�مـــج  �ل�ــشــطــنــاعــي 
وُتقدم �إىل �شناع �لقر�ر يف �شرطة 
دبي �شورة مو�شعة حول و�قع �ملورد 
�مل�شتقبلية،  و�لحتياجات  �لب�شري 

�ل�شرطة  لإد�رة  �لـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
�ل�شياحية، و��شتمعو� �إىل �خلدمات 
دولة  زو�ر  لإ�ــشــعــاد  تقدمها  �لــتــي 
�لدوريات  مــن  ومنــــاذج  �لمــــــار�ت 

�لأمنية �لفارهة.
�لق�شايا  �أبـــرز  �لــوفــد على  و�طــلــع 
�شرطة  متــكــنــت  �لـــتـــي  �لــــدولــــيــــة 
مطلوبن  عــلــى  �لقب�س  مــن  دبـــي 
للعد�لة  وتقدميهم  فيها  دولــيــن 
�لــقــبــ�ــس عــلــى بنيامن  مـــن ذلـــك 
نــيــل ومــاثــيــو جـــون مــن �جلن�شية 
ينتميان  �لـــــلـــــذ�ن  �لأ�ــــشــــرت�لــــيــــة 
�ل�شالعة  "ميلي�شرتمي"  لع�شابة 
و�إلقائها  بـــاملـــخـــدر�ت  �لجتـــــار  يف 
�إمريال  ر�فــايــيــل  عــلــى  �لــقــبــ�ــس 
"كامور�"  عــ�ــشــابــة  يف  �لـــزعـــيـــم 
�ملنظمة  �لإجـــر�مـــيـــة  �لإيــطــالــيــة 

وفــــق حتــلــيــل دقـــيـــق يــعــتــمــد على 
يــتــم جمعها مــن خالل  مــوؤ�ــشــر�ت 
جمــمــوعــة �لـــر�مـــج �لــذكــيــة �لتي 
تربط خمتلف �لوحد�ت �لتنظيمية 

بالغرفة ب�شكل مبا�شر.
�إك�شبو 2020 دبي

دبي  �شرطة  مركز  �لــوفــد  ز�ر  كما 
دبـــي،  �إك�شبو2020  يف  �لـــذكـــي 
خدماته  حــول  �ــشــرح  �إىل  و��شتمع 
ذكية  بطريقة  �ملقدمة  للجمهور 
وعلى  ب�شري  تدخل  �أي  دون  ومــن 
�لــيــوم، ويوفر  24 �شاعة يف  مــد�ر 
�خلــــدمــــات �جلـــنـــائـــيـــة و�ملــــروريــــة 
و�لت�شاريح و�خلدمات  و�ل�شهاد�ت 
�أف�شل  وفـــق  �ملُــقــدمــة  �ملــجــتــمــعــيــة 
�ل�شرطية  و�ملـــمـــار�ـــشـــات  �ملــعــايــري 

�لعاملية.
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اأخبـار الإمـارات
يف �شابقة برملانية .. اأمانتا الوطني والحتاد الربملاين الدويل توفران خدمة الرتجمة الفورية عن بعد

•• جنيف - وام:

�لتنفيذية  �للجنة  �جــتــمــاع  �لحتــــادي  �لــوطــنــي  �ملجل�س  ��ــشــتــ�ــشــاف 
لالحتاد �لرملاين �لدويل يف دورتها �لـ "287" �لتي عقدت لأول مرة 

خارج نطاق مقر �لحتاد يف مدينة جنيف.
�لفورية  �شهدت هذه �لجتماعات لأول مرة تطبيق خدمة �لرتجمة 
عن بعد، �لتي جاءت �شمن �إطار �لتعاون و�ل�شر�كة بن �لأمانة �لعامة 

للمجل�س و�أمانة �لحتاد.
" �لإجنليزية،  لــغــات هــي  بــاأربــع  �لــفــوريــة  �لــرتجــمــة  تــوفــري  و �شاهم 
و�لعربية، و�لإ�شبانية، و�لفرن�شية" عر �لت�شال عن بعد، يف متكن 
�لذين  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�شاء  �لــدويل  �لرملاين  �لحتــاد  رئي�س 
ميثلون خمتلف �ملجموعات �جليو�شيا�شية من �لتو��شل و�مل�شاركة يف 

�لجتماع و�لإد�رة �لفاعلة له �شو�ء �ملتو�دجدين يف دبي �أو يف بلد�نهم 
.

وتايالند،  �ل�شن،  جمهورية  برملانات  بعد" ممثلو  "عن  �شارك  فقد 
و�أوكر�نيا، ووزيرة د�خلية، و�أروغــو�ي، ومتت هذه �لعملية من خالل 

�أربعة مرتجمن متو�جدين يف مدينة "لوك�شمبورغ".
وقال �شعادة �لدكتور عمر عبد�لرحمن �لنعيمي �لأمن �لعام للمجل�س 
�إطــار حر�س �لأمانة �لعامة على تقدمي  �إنــه ويف  �لوطني �لحتــادي، 
�أ�شكال �لدعم �لفني و�لتقني لأن�شطة وفعاليات �ملجل�س من  خمتلف 
خالل تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف �لعمل �لرملاين، مت �لعمل 
على هذ� �مل�شروع من قبل �إد�رة تقنية �ملعلومات بالتعاون مع �لأمانة 
و�أثــبــتــت تقنية �لرتجمة عــن بعد جودة  �لـــدويل  �لــرملــاين  لــالحتــاد 
�لحتياطات  جميع  �تخاذ  مت  �أن  بعد  و�لــوقــت  �جلهد  ووفــرت  عالية 

�لتقنية �لالزمة.
�إن هذه �ملرة �لأوىل �لتي يتم فيها تطبيق خدمة �لرتجمة  �أ�شاف  و 
�لفورية "عن بعد" يف �لعمل �لرملاين �لأمر �لذي مكن جميع �أع�شاء 
�للجنة �لتنفيذية من �مل�شاركة يف هذ� �لجتماع �ملهم �لذي يعقد لأول 
مرة خارج نطاق مقر �لحتاد �لرملاين �لدويل يف مدينة جنيف و�أكد 
خالل  من  تنفيذه  يتم  و�لحتــاد  �ملجل�س  بن  كبري�  تعاونا  هناك  �أن 

�تفاقية �ل�شر�كة �ملرمة بينهما منذ عام 2014.
ونوه �إىل �أن �لأمانة �لعامة تدعم عملية �لتحول �لإلكرتوين جلميع 
�أحدث  ��شتخد�م  لأهمية  حقيقية  ترجمة  ذلك  وياأتي  �ملجل�س  �أعمال 
�ملمار�شات  �أفــ�ــشــل  ونــقــل وتطبيق  �لإلــكــرتونــيــة  و�لأنــظــمــة  �لــر�مــج 
جميع  لإجنـــاز  �ملعلومات  وتقنية  �حلديثة  �لتكنولوجيا  جمــالت  يف 
مع  �ملجل�س  تو��شل  تعزيز  بهدف  �إلكرتونيا  �ملجل�س  بعمل  يتعلق  ما 

�جلمهور و�لرملانات �لأخرى و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف �لدولة، وت�شهيل 
عملية �لتو��شل بن �لأع�شاء و�لأمانة �لعامة و�جلمهور، ف�شال عن 
�جناز عمل �ملجل�س د�خل �جلل�شة وفق �أف�شل معايري �ل�شرعة و�لدقة. 
و قامت �لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني �لحتادي بتجربة حماكاة 
قبيل �نعقاد �لجتماع للتاأكد من توفري جميع �ل�شبل �لكفيلة باإجناح 
هذه �لتجربة، حيث تعد �للجنة �لتنفيذية �جلهاز �لذي ي�شرف على 
�إد�رة �لحتاد �لرملاين �لدويل ويو�يف �ملجل�س �حلاكم باآر�ئه، وتتكون 
هذه �للجنة من "18" ع�شو�ً ينتخبهم �ملجل�س �حلاكم، و�لذين يتم 
�ىل  بالإ�شافة  �لحتــاد،  يف  �جليو�شيا�شية  �ملجموعات  من  تر�شيحهم 
رئي�شة منتدى �لن�شاء �لرملانيات ورئي�س منتدى �لرملانين �ل�شباب 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �لحتاد هو  رئي�س  ويعتر  بحكم من�شبهم، 

بحكم من�شبه.

ت�ضمنت احلملة زيارة 219 موقعًا اإن�ضائيًا، وتوعية 298 موقعًا، وحترير 18 اإنذارًا و3 خمالفات

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة تفتي�شية على العديد من مواقع الإن�شاء والبناء

فعاليات معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب 2022 تنطلق اليوم

•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  مـــديـــنـــة  بـــلـــديـــة  �أكـــــــدت 
و�لنقل  �لبلديات  لــد�ئــرة  �لتابعة 
من خالل قطاع تخطيط �ملــدن - 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 
و�ل�شت�شارين  �ملقاوليــن  على   -
�أهمية �تخاذ �لتد�بري و�لإجر�ء�ت 
�لوقائية و�للتز�م مبعايري �لبيئة 
�ملو�قع  يف  و�لــ�ــشــالمــة  و�لــ�ــشــحــة 
�لبيئة  تــوفــري  بــهــدف  �لإنــ�ــشــائــيــة 
هذه  جميع  يف  و�لآمــنــة  �ل�شحية 
�ملـــو�قـــع �ــشــو�ء لــلــعــامــلــن فــيــهــا �أو 
�ملــحــيــطــة بهذه  �ملـــنـــاطـــق  لــ�ــشــكــان 

�ملو�قع .  
جاء ذلك خالل �حلملة �لتفتي�شية 
نــفــذتــهــا بلدية  �لــتــي  و�لــتــوعــويــة 
مـــديـــنـــة �أبــــوظــــبــــي عـــلـــى �ملــــو�قــــع 
مناطق  جـــمـــيـــع  يف  �لإنـــ�ـــشـــائـــيـــة 
)جزيرة  �شاملة:  �أبوظبي  مدينة 
مدينة  ربــــد�ن،  منطقة  �أبــوظــبــي، 
خــلــيــفــة، مــديــنــة حمــمــد بــن ز�يد، 
مدينة �شخبوط، مدينة �لريا�س، 
يا�س،  �ل�شهامة،  �لــر�حــة،  �شاطىء 
�لــ�ــشــعــديــات، وغــريهــا مــن �ملناطق 
بلدية  �خت�شا�شات  �شمن  �لو�قعة 

مدينة �أبوظبي. 
وقـــد �أ�ــشــفــرت �حلــمــلــة عـــن زيـــارة 
وتوعية   ، �إن�شائياً  موقعاً   219
298 موقعاً – و�إنذ�ر 18 موقعاً 

•• عجمان- الفجر 

برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ر��ــشــد  بــن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأعـــــلـــــى  �ملـــجـــلـــ�ـــس  عـــ�ـــشـــو 
من  �لأول  �لــيــوم  تنطلق  عجمان، 
عجمان  معر�س  فعاليات  مــار�ــس 
�لدويل للتعليم و�لتدريب 2022 
يف ن�شخته �لتا�شعة، مب�شاركة �أكرث 
من 25 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية 
ـــــرز و�أحـــــدث  ـــــدة تــ�ــشــتــعــر�ــس �أب ر�ئ
تخ�ش�شاتها وبر�جمها �لأكادميية 
و�لتدريبية، وي�شتمر �ملعر�س على 
مــــد�ر 3 �أيــــام يف مــركــز �لمــــار�ت 
لــلــ�ــشــيــافــة مبــنــطــقــة �جلــــــرف يف 

عجمان.
عبد�ملح�شن  عــــبــــد�هلل  و�أو�ـــــشـــــح 

كما  �لــعــايل،  �لتعليم  ومــوؤ�ــشــ�ــشــات 
تزخر فعاليات �ملعر�س مبجموعة 
�لـــتـــي تقدمها  �لــعــمــل  مـــن ور�ـــــس 
و�لتعليم وعدد من  �لرتبية  وز�رة 

�جلهات �مل�شاركة.
ودوره  �ملعر�س  �أهمية  �إىل  و�أ�ــشــار 
للتو��شل  فـــعـــالـــة  ـــاة  قـــن فـــتـــح  يف 
و�لطلبة  �جلــامــعــات  بــن  �ملــبــا�ــشــر 
در��شتهم   �إ�شتكمال  عن  و�لباحثن 
لــلــتــعــرف عــلــى خـــطـــو�ت و�آلـــيـــات 
على  �لــتــعــرف  وكــذلــك  �لت�شجيل 
�لــتــي توفرها  �ملــنــح و�خلــ�ــشــومــات 
�جلــامــعــات �ملــ�ــشــاركــة خـــالل �أيـــام 
يوفر  �ملــعــر�ــس  �ن  كــمــا  �ملــعــر�ــس، 
�خلر�ت  وتــبــادل  للتعاون  فر�شة 
و�لتعرف  �ملــ�ــشــاركــة  �جلــهــات  بــن 
�لتخ�ش�شات  و�أبـــــرز  �أفــ�ــشــل  عــلــى 

عالقات  �إد�رة  مــديــر  ـ  �لــنــعــيــمــي 
عجمان  غرفة  يف  �لع�شاء  ودعــم 
لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ـ 
من  �لتا�شعة  �لن�شخة  �أن  �ملعر�س، 
�ملعر�س ت�شهد نخبة من �جلامعات 

عــمــل �شحيـة  بــيــئــة  تـــوفـــري  نــحــو 
و�آمنة للعمال، و�لتاأكد من تطبيق 
بلديـة  ومــتــطــلــبــات  ��ـــشـــرت�طـــات 
�لبيئة  ومــعــايــري  �أبــوظــبــي  مدينة 
قطاع  يف  و�لـــ�ـــشـــالمـــة  و�لـــ�ـــشـــحـــة 

�لبناء و�لإن�شاء.
�أنــهــا حري�شة  �لــبــلــديــة  و�أ�ــشــافــت 
على رفع م�شتوى �لوعي و�لتثقيف 
وتقوم  و�لإنــ�ــشــاء،  �لبناء  قطاع  يف 
بتنظيم  �لــــهــــدف  هـــــذ�  لــتــحــقــيــق 
�لعديد من ور�س �لعمل �لتدريبية 
�لــــتــــوعــــويــــة عـــلـــى مــــــــد�ر �لــــعــــام، 
ومــ�ــشــاعــدة �لــكــيــانــات �لــعــامــلــة يف 
قطاع �لبناء و�لإن�شاء على تطوير 

وخمالفة 3 مو�قع �إن�شائية، لعدم 
�لتز�مها مبعايري �لبيئة و�ل�شحة 

و�ل�شالمة .
 و��ــشــتــهــدفــت �حلــمــلــة �لــتــاأكــد من 
مـــــــدى تـــطـــبـــيـــق �ل�ـــشـــتـــ�ـــشـــاريـــن 
�أبوظبي  �إمـــــارة  نــظــام  و�ملــقــاولــن 
�ملهنيــة،  و�لـــ�ـــشـــالمـــة  لــلــ�ــشــحــة 
بالقو�نن  �لتز�مهم  و�لتحقق من 
و�لــــتــــعــــامــــيــــم �لــــــ�ــــــشــــــادرة بـــهـــذ� 

�خل�شو�س. 
وتـــاأتـــي هـــذه �حلــمــلــة تــعــبــري�ً عن 
�أبوظبي  مــديــنــة  بــلــديــة  �لــــتــــز�م 
و�شون  و�ملجتمع  �لعمال  بحماية 
و�ل�شعي  و�ــشــالمــتــهــم،  �ــشــحــتــهــم 

و�ل�شحة  �لــبــيــئــة  �إد�رة  �أنـــظـــمـــة 
و�ل�شالمة �خلا�شة بها مبا يتطابق 
�إد�رة  نظام  ومتطلبات  مع معايري 
�لــبــيــئــة و�لــ�ــشــحــة و�لــ�ــشــالمــة يف 
�لكتيب  على  و�طالعهم  �أبوظبي، 
نظام  بتطوير  �خلا�س  �لإر�ــشــادي 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 
�لبناء  قطاع  يف  �لعاملة  للكيانات 
بلدية  قـــامـــت  و�لــــــذي  و�لإنــــ�ــــشــــاء 
بهدف  بتطويره  �أبــوظــبــي  مدينة 
ت�شعى  �لتي  �لكيانات  �أد�ء  حت�شن 
لأنظمة  �لعــتــمــاد  على  للح�شول 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 

�خلا�شة بها.

و�لر�مج �ملعتمدة.     ودعا عبد�هلل 
رئي�س  ـ  �لــنــعــيــمــي  عــبــد�ملــحــ�ــشــن 
�للجنة �ملنظمة لفعاليات �ملعر�س، 
كـــافـــة �ـــشـــر�ئـــح �ملـــجـــتـــمـــع لـــزيـــارة 
توفره  ما  على  و�لطــالع  �ملعر�س 
�لتعليم  ــ�ــشــات  ومــوؤ�ــش �جلـــامـــعـــات 
وتخ�ش�شات  بـــر�مـــج  مـــن  �لـــعـــايل 
�ملعر�س  �أن  مــو�ــشــحــاً  �أكـــادميـــيـــة، 
�لتا�شعة  �لــ�ــشــاعــة  �أبــــو�بــــه  يــفــتــح 

�شباحا وحتى �لر�بعة م�شاء�.
فعاليات  عــجــمــان  غــرفــة  وتــنــظــم 
للتعليم  �لـــدويل  عجمان  معر�س 
�إ�شرت�تيجية  ب�شر�كة  و�لــتــدريــب 
و�لتعليم  �لــــرتبــــيــــة  وز�رة  مــــع 
"�ت�شالت،  مــــن  كـــــاًل  وبـــرعـــايـــة 
�ملدينة  كــلــيــة  عـــجـــمـــان،  جـــامـــعـــة 

�جلامعية، جامعة �لإمار�ت".

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإعادة تنظيم املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف اإمارة ال�شارقة
•• ال�صارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ملر�شوم �لأمريي رقم 6 ل�شنة 2022 ب�شاأن 

�إعادة تنظيم �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة يف �إمارة �ل�شارقة.
و�لأهلية  �لعتبارية  بال�شخ�شية  �ملجل�س  يتمتع  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 
�أهد�فه وممار�شة  لتحقيق  �لالزمة  �لقانونية  �لت�شرفات  لإجــر�ء  �لكاملة 
�خت�شا�شاته، ويتبع �حلكومة �ملركزية لالإمارة، ويكون له �ل�شتقالل �ملايل 
�ل�شارقة،  مدينة  �لرئي�س  ومركزه  �ملجل�س  مقر  ويكون  و�لفني،  و�لإد�ري 
ويجوز بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة �أن ين�شئ له فروعا 

ومكاتب يف باقي مدن ومناطق �لإمارة.
ويهدف �ملجل�س بح�شب �ملر�شوم �إىل حتقيق ما يلي:.

�ملجتمعية  �لتنمية  م�شتوى  ورفع  �لأ�شرة  ق�شايا  خدمة  على  �لعمل   .1
يف �لإمارة.

2. تعزيز مكانة �لأ�شرة و�لرتقاء بها و�شمان ��شتقر�رها و�أمنها و�لإ�شهام 
يف متكن �أفر�دها.

من  وحمايتهم  �لأطفال  �شالمة  على  �ملحافظة  باأهمية  �لوعي  ن�شر   .3
�لإهمال و�لإ�شاءة و�ل�شتغالل وحتقيق �ل�شتقر�ر �لجتماعي لهم.

و�ملجتمع. �لأ�شرة  لتوعية  و�لإعالمية  �لثقافية  �لو�شائل  دور  تعزيز   .4
�لقائمة  �ملبادر�ت  خالل  من  و�لجتماعية  �ل�شحية  �لأو�شاع  حت�شن   .5

على م�شاركة �ملجتمع.
ممار�شة  �أهـــد�فـــه  حتــقــيــق  �ــشــبــيــل  يف  للمجل�س  يــكــون  لــلــمــر�ــشــوم  ووفـــقـــا 

�لخت�شا�شات �لآتية:.
و�لر�مج  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  وو�ــشــع  �لعامة  �ل�شيا�شات  ر�شم   .1
ير�ه  ما  ليقرر  �لرئي�س  على  وعر�شها  �ملجل�س  بعمل  �ملتعلقة  و�مل�شروعات 

منا�شبا ب�شاأنها.
على  وعر�شها  �ملجل�س  بعمل  �ملتعلقة  و�لأنظمة  �لت�شريعات  �قــرت�ح   .2

�لرئي�س ليقرر ما ير�ه منا�شبا.
وو�شائل  �آليات  و�إيجاد  �ملجتمعية  �مل�شاركة  د�ئرة  تو�شيع  على  �لعمل   .3
وتن�شيق جمالت  و�خلـــــر�ت،  �ملــعــلــومــات  لــتــبــادل  بــالأ�ــشــرة  تعنى  وطــنــيــة 
حتقيق  بهدف  �ملجال  هــذ�  يف  �لتطوعي  �لعمل  وت�شجيع  �مل�شرتك  �لعمل 

تكامل نوعي.

�لالزمة لذلك.
و�خت�شا�شات  باأهد�ف  �ملتعلقة  �لت�شريعات  م�شروعات  و�عتماد  در��شة   .2

�ملجل�س.
باملجل�س. �لعمل  لتنظيم  �لالزمة  و�لأنظمة  �للو�ئح  و�شع   .3

�لتي يرمها  �لتفاهم و�ل�شر�كات  �لعقود و�لتفاقيات ومذكر�ت  �إقر�ر   .4
�ملجل�س.

�إقر�ر تبادل �ملعلومات و�لبيانات �ملت�شلة بن�شاط �ملجل�س مبا ي�شهم يف   .5
جمال �لتنمية �لجتماعية حمليا و�إقليميا.

و�خت�شا�شاتها  مهامها  وحتديد  �ملوؤقتة  �أو  �لد�ئمة  �للجان  ت�شكيل   .6
ونظام عملها.

�ملجل�س. و�خت�شا�شات  �أهد�ف  مع  تتفق  �أخرى  مهام  �أية   .7
ويتوىل �لرئي�س على وجه �خل�شو�س �ملهام و�ل�شالحيات �لآتية:.

�ملجل�س. لعمل  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لعامة  �ل�شيا�شة  �عتماد   .1
�لتوجيهات  و�إ�شد�ر  �ملتخ�ش�شة  للجهات  و�لر�مج  �خلطط  �عتماد   .2

�لالزمة لذلك.
�ملجل�س. موظفي  وكبار  �ملتخ�ش�شة  �جلهات  مدر�ء  تعين  �عتماد   .3

وفقا  �ملجل�س  يف  �ملــوظــفــن  لكبار  �شالحياته  مــن  بع�س  تفوي�س   .4
للت�شريعات �لنافذة يف �لإمارة.

وتن�شيق مهام  تنظيم  تتوىل  �أمانة عامة  للمجل�س  يكون  �ملر�شوم  وبح�شب 
�ملجل�س مبا يكفل حتقيق �أهد�فه ومتابعة ما ي�شدر عنه من قر�ر�ت حتى 
متام تنفيذها، ويتوىل رئا�شتها �أمن عام يعن بقر�ر من �لرئي�س ويحدد 
�لقر�ر درجته �ملالية و�لوظيفية، ويعاونه يف ذلك عدد كاف من �ملوظفن 
لتحقيق  �لالزمة  و�ل�شالحيات  �ل�شلطات  له  ويكون  و�لفنين  �لإد�ريـــن 

�أهد�ف �لأمانة �لعامة، ويخت�س �لأمن �لعام مبا يلي:
�ل�شيا�شة �لعامة �لتي ي�شعها �ملجل�س ومتابعة تنفيذ ما ي�شدر  1. تنفيذ 

عنه من قر�ر�ت وتو�شيات.
�ملجل�س. يف  �لعمل  �شري  على  �لإ�شر�ف   .2

�لعامة  �لأمانة  �لعمل يف  تنظم  �لتي  و�للو�ئح  �لعامة  �قرت�ح �خلطط   .3
للمجل�س وحتقق تقدمه ورفع م�شتوى �أد�ء �لعاملن فيه.

لعتماده. �لرئي�س  �إىل  ورفعه  للمجل�س  �لتنظيمي  �لهيكل  �قرت�ح   .4
للمجل�س  �لعامة  لالأمانة  �خلتامي  و�حل�شاب  �لعامة  �ملو�زنة  �قرت�ح   .5

وعر�شهما على �لرئي�س لعتمادهما.

�ملعنية  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  يف  �مل�شاركة   .4
بق�شايا �لأ�شرة و�لطفل.

وحتليل  و�لطفل  �لأ�شرة  ب�شوؤون  �ملتعلقة  و�لأبحاث  �لدر��شات  �إجر�ء   .5
�ملنا�شبة  �حللول  و�إيــجــاد  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات  و�مل�شكالت  �لظو�هر 

لها.
�لأ�شرة  ب�شوؤون  �ملعنية  و�لإن�شانية  �خلريية  �ملبادر�ت  وتنفيذ  �إطالق   .6

و�لطفل.
�مل�شتوى  على  �لأ�شرة  ب�شئون  �ملخت�شة  �ملنظمات  مع  �لتعاون  تعزيز   .7

�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
8. �إبر�م �لعقود و�لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم و�ل�شر�كات بعد �عتمادها 

من �لرئي�س.
و�لفني،  �لإد�ري  �لدعم  على  للح�شول  �ملخت�شة  باجلهات  �ل�شتعانة   .9
ويـــجـــوز لـــه �ل�ــشــتــعــانــة بـــاخلـــر�ء و�ل�ــشــتــ�ــشــاريــن وبـــيـــوت �خلــــرة ذ�ت 
يف  �لأخـــرى  �جلهات  مع  و�لتعاون  باأعماله،  يتعلق  ما  كل  يف  �لخت�شا�س 

�ملو�شوعات �لتي تدخل �شمن �أهد�فه.
�لتابعة  �جلهات  من  �أكــرث  �أو  لو�حدة  �خت�شا�شاته  من  �أي  �إحالة   .10

له.
�لرئي�س. �أو  �حلاكم  من  �ملجل�س  بها  يكلف  �أخرى  �خت�شا�شات  �أي   .11

�إد�رة   .1 �لآتية:  �ملتخ�ش�شة  �جلهات  �إ�شر�فه  حتت  ويعمل  �ملجل�س  ويتبع 
�لتنمية �لأ�شرية وفروعها.

حتتها. �ملن�شوية  �ملتخ�ش�شة  و�جلمعيات  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة   .2
�لطفل. �شالمة  �إد�رة   .3

و�لإعالمي. �لثقايف  �ملكتب   .4
و�أي جهات متخ�ش�شة �أخرى ي�شدر بتبعيتها للمجل�س قر�ر من �لرئي�س، 
يف  �إليها  �مل�شار  �ملتخ�ش�شة  �جلهات  من  جهة  �أي  �إلغاء  �أو  دمــج  يجوز  كما 
�ملتخ�ش�شة  �جلهات  بتنظيم  وي�شدر  �لرئي�س،  من  بقر�ر  �ل�شابقة  �لفقرة 

�لتابعة للمجل�س وحتديد �خت�شا�شاتها قر�ر من �لرئي�س.
حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ملجل�س  تــر�أ�ــس  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 
للرئي�س  نائب  ويعاونها  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �لقا�شمي 
و�أمانة عامة يعينون بقر�ر من �لرئي�س، وللمجل�س يف �شبيل �لقيام مبهامه 

�لإد�رية ممار�شة �ل�شالحيات �لآتية:.
�ل�شرت�تيجية  �خلطط  و�عــتــمــاد  للمجل�س  �لعامة  �ل�شيا�شة  ر�شم   .1

و�لدولية. و�لإقليمية  �ملحلية  �للقاء�ت  يف  �ملجل�س  متثيل   .6
ويف  و�خلــا�ــشــة  �حلكومية  و�جلــهــات  �لق�شاء  �أمـــام  �ملجل�س  متثيل   .7

عالقته مع �لآخرين.
8. متثيل �ملجل�س يف �لتوقيع على �لعقود و�لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم 

و�ل�شر�كات بعد �عتمادها من �لرئي�س ومتابعة ح�شن تنفيذ بنودها.
ورفعها  �ملجل�س  يف  �لعمل  �شري  عن  �لالزمة  �لدورية  �لتقارير  �إعد�د   .9

�إىل �لرئي�س.
�للجان  �أعمال  ومتابعة  �ملجل�س  �جتماعات  �شوؤون  على  �لإ�ــشــر�ف   .10
ورفع  بينها  فيما  و�لتن�شيق  �ملجل�س  ي�شكلها  �لــتــي  �ملــوؤقــتــة  �أو  �لــد�ئــمــة 

تو�شياتها �إىل �لرئي�س.
مع  بالتن�شيق  وذلــك  �ملجل�س  بــاإجنــاز�ت  �ل�شنوي  �لتقرير  �إعـــد�د   .11

�جلهات �ملتخ�ش�شة ورفعها �إىل �لرئي�س.
�لعامة. �لأمانة  يف  ملعاونيه  �خت�شا�شه  من  بع�س  تفوي�س   .12

�لرئي�س. من  بها  يكلف  �أخرى  مهام  �أي   .13
كما ت�شمن �ملر�شوم عدد� من �ملو�د �لقانونية �لتي تنظم عمل �ملجل�س من 

حيث �ملو�رد �ملالية و�لهيكل �لتنظيمي وغريها.

�شقر غبا�س يرتاأ�س وفد الوطني مبوؤمتر رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي

فريق التطوع يف ال�شوؤون الإ�شالمية ي�شارك يف زارعة الأ�شجار بامل�شاجد

•• اأبوظبي -وام:

يرت�أ�س معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتــادي وفد �ملجل�س 
�مل�شارك يف �ملوؤمتر �حلادي ع�شر لر�بطة جمال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى و�ملجال�س 
�ملماثلة يف �أفريقيا و�لعامل �لعربي �لذي ي�شت�شيفه جمل�س �مل�شت�شارين يف 
�ملقبل  3 و5 مار�س  �لفرتة ما بن  �لرباط خالل  �ملغربية مبدينة  �ململكة 
كل  �شعادة  ع�شويته  يف  �ملجل�س  وفــد  ي�شم  برملان.  "25" رئي�س  مب�شاركة 
من �شعيد ر��شد �لعابدي، و�لدكتور طارق حميد �لطاير، و�شابرين ح�شن 
حمد  و�أحمد   ، ثنية  بن  ماجد  مــرمي  و  �ل�شام�شي،  علي  وحميد  �ليماحي، 
بو�شهاب، و�شهيل نخرية �لعفاري، وعذر�ء ح�شن بن ركا�س، وعفر�ء بخيت 
للمجل�س،  �لعام  �لأمــن  �لنعيمي  عمر  و�لدكتور  �ملجل�س  �أع�شاء  �لعليلي 

وعفر�ء ر��شد �لب�شطي �لأمن �لعام �مل�شاعد لالت�شال �لرملاين.

�لتعاون  مــو�ــشــوع  حــول  �ملــوؤمتــر  خــالل  كلمة  غبا�س  �شقر  مــعــايل  ويلقي 
و�لت�شامن �لأفريقي �لعربي دعامة �أ�شا�شية للتاأهيل �لقت�شادي و�لتنموي 
�ملوؤمتر  يف  �مل�شاركن  كلمات  وتتمحور  كــورونــا،  جائحة  تــد�عــيــات  ظــل  يف 
و�ل�شتثمار�ت  �لتنموية  �ل�شيا�شات  �شلب  يف  و�ملــر�أة  �ل�شباب  مو�شوع  حول 
مع  �لــرملــاين  �حلـــو�ر  منتدى  عقد  �ملــوؤمتــر  فعاليات  تت�شمن  �مل�شتد�مة. 
مناق�شته  �شترتكز  و�لــذي  و�لكاريبي  �لالتينية  باأمريكا  �ل�شيوخ  جمال�س 
�لتعاون  تعزيز  يف  �ملماثلة  و�ملجال�س  و�ل�شورى  �ل�شيوخ  جمال�س  دور  حول 
و�لعامل  �إفريقيا  بــن  و�لقــتــ�ــشــاديــة  �لتجارية  و�ملــبــادلت  جــنــوب-جــنــوب، 
�ملناخية  و�لعد�لة  و�لآفــاق،  �لو�قع  و�لكاريبي:  �لالتينية  و�أمريكا  �لعربي 

و�ل�شحية: �لدور �لرت�فعي ملجال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى و�ملجال�س �ملماثلة.
و�ملجال�س  و�ل�شورى  �ل�شيوخ  ملجال�س  �لرباط  ميثاق  �ملوؤمتر  عن  و�شي�شدر 

�ملماثلة يف �أفريقيا و�لعامل �لعربي و�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي.

•• ابوظبي-الفجر:

قام فريق �لتطوع يف �لهيئة �لعامة 
ــ�ــشــوؤون �لإ�ــشــالمــيــة و�لأوقــــــاف  لــل
ـــجـــار  بـــاملـــ�ـــشـــاركـــة يف زر�عــــــــة �لأ�ـــش
�خلارجية  �لــبــاحــات  يف  و�لــ�ــشــتــول 
لــلــمــ�ــشــاجــد عــلــى مــ�ــشــتــوى �إمـــــارة 
�أبــوظــبــي، وذلــك يف �إطـــار �لهتمام 
للم�شاجد  �لــهــيــئــة  تــولــيــه  �لـــــذي 
�حل�شاري  مبــظــهــرهــا  و�لرتــــقــــاء 
و�جلــــمــــايل. و�أكـــــد �ــشــعــادة حممد 
�لهيئة  عــام  مــديــر  �لــنــيــادي  �شعيد 
�لــــعــــامــــة لــــلــــ�ــــشــــوؤون �لإ�ـــشـــالمـــيـــة 
و�لأوقـــــــــاف، حـــر�ـــس �لــهــيــئــة على 
عــــمــــارة �ملـــ�ـــشـــاجـــد ورعـــايـــتـــهـــا مبا 
و�حات  باعتبارها  وقد�شيتها  يليق 

و�لثقافة  لــلــعــلــم  ورمـــــز�  �إميـــانـــيـــة 
و�لتكافل �لجتماعي، و�لعمل على 
للم�شلن  توفر  �لتي  �لبيئة  تهيئة 

و�ل�شفاء  و�لطماأنينة  �لروحانية 
و�ملودة، م�شيد� بالدعم �لكبري �لذي 
قيادتنا  بــيــوت �هلل مــن  بــه  حتــظــى 

بالرتقاء  وتــوجــيــهــاتــهــا  �لــر�ــشــيــدة 
دورها  لــتــوؤدي  ور�شالة  مظهر�  بها 

�لديني و�لثقايف و�لجتماعي.
�مل�شاجد  ت�شجري  �إن  �لنيادي  وقــال 
يــتــمــا�ــشــى مــــع خـــطـــط �لــــدولــــة يف 
يف  وي�شاهم  �لبيئة،  على  �ملحافظة 
بالطبيعة  جمالية  لــوحــة  ت�شكيل 
�لباحات  تـــزيـــن  �لـــتـــي  �خلـــ�ـــشـــر�ء 
لبيوت  �خلــــارجــــيــــة  و�لــــ�ــــشــــاحــــات 
مظهرها  عـــلـــى  يــ�ــشــفــي  مبــــا  �هلل 
ـــاريـــا مـــ�ـــشـــرقـــا يجد  وجــــهــــا حـــ�ـــش
�لــ�ــشــعــادة و�لر�حة  فــيــه مــرتــادوهــا 
على  �ملتطوعن  �ــشــاكــر�  �لنف�شية، 
لهم  متمنيا  �لــبــارعــة  �للفتة  هــذه 
و�إعالء  �لوطن  خدمة  يف  �لتوفيق 

�لقيم �لوطنية.
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اأخبـار الإمـارات
حممد ال�شرقي ي�شيد بتوجيهات حاكم الفجرية دعم ال�شباب لتحقيق طموحاتهم العلمية

•• الفجرية-وام:

�ل�شرقي  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  ��شتقبل �شمو 
�لأمـــريي، مرمي  بــالــديــو�ن  مكتبه  �لفجرية يف  ويل عهد 
�شامل �لكعبي، مبنا�شبة ح�شولها على �شهادة �ملاج�شتري يف 

تخ�ش�س �لهند�شة �مليكانيكية من جامعة �لإمار�ت.
بتحقيقها  �لكعبي  مــرمي  �لفجرية،  عهد  ويل  �شمو  هناأ  و 
هذ� �لإجناز �لعلمي، متمنيا لها �لتوفيق و�لنجاح.. و�أ�شاد 
بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 

�شبل  كــل  بتقدمي  �لفجرية  حــاكــم  �لأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو 
�لدعم لل�شباب لتحقيق طموحاتهم �لعلمية �ملختلفة مبا 

ي�شهم يف �لتنمية �ل�شاملة للدولة.
�إىل �شرح تف�شيلي عن  �لكعبي  ��شتمع �شموه من مرمي  و 
بثق  عملية  "�أمتتة  عنو�ن  حملت  �لتي  �ملاج�شتري  ر�شالة 

معجون �ل�شغط يف خلية �لأملنيوم".
و �طلع �شموه على تفا�شيل بر�ءة �لخــرت�ع �لتي ح�شلت 
�لأفــــر�د  تــدريــب  يف  ي�شاعد  جلــهــاز  �لكعبي  مـــرمي  عليها 
وجهاز  �لقطع  وتركيب  �لــطــائــرة  �أجـــز�ء  ثقب  على  ذ�تــيــا 

�آخر ي�شاعد يف عملية �إعادة هيكلة خلية �لأملنيوم وتطوير 
تقنيات �مل�شنع �لذي تعمل به.

من جانبها، توجهت مرمي �لكعبي ل�شمو ويل عهد �لفجرية 
بال�شكر و�لتقدير على �ل�شتقبال ودعم �شموه �لد�ئم لأبناء 
�لفجرية وت�شجيعهم على مو��شلة �لإجناز�ت �مل�شرفة �لتي 

ت�شهم يف بناء م�شرية �لنه�شة �ل�شاملة بالدولة.
حــ�ــشــر �لــلــقــاء �ــشــعــادة حمــمــد �ــشــعــيــد �لــ�ــشــنــحــاين مدير 
�لديو�ن �لأمريي بالفجرية و �شعادة �شامل �لزحمي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية.

ال�شاب  للعامل  الإمارات  م�شابقة  يف  م�شروعا   2651 ب�  ت�شارك  مدر�شة   459

نظمها تريندز واللجنة العليا لالأخوة الإن�ضانية

حلقة نقا�شية بعنوان نحو تر�شيخ الأخوة الإن�شانية كثقافة عاملية

•• دبي-وام:

�شمن  مناف�شاتها  تــقــام  �لــتــي   - �لــ�ــشــاب  للعامل  �لإمـــــار�ت  م�شابقة  �شجلت 
دبي  مركز  يف  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لوطني  �ملهرجان  فعاليات 
للمعار�س باإك�شبو 2020 خالل �لفرتة من 6 - 8 مار�س �ملقبل - �رتفاعاً 
على  مدر�شة   459 بلغت  �إذ  بامل�شابقة،  �مل�شاركة  �ملــد�ر�ــس  عــدد  يف  ملحوظاً 
مالية  مــكــافــاآت  و�لتعليم  �لــرتبــيــة  وز�رة  خ�ش�شت  وقــد  �لــدولــة.  م�شتوى 
قيمة مل�شاريع �لطلبة �مل�شاركة �لفائزة يف هذه �مل�شابقة �لوطنية �لهامة �لتي 
��شتقطبت 2651 م�شروعاً طالبياً، تتناف�س يف �أربعة جمالت رئي�شية هي 
�لتكنولوجيا 1378 م�شروعاً ، و�لعلوم �لبيولوجية و�لبيئة 663 م�شروعاً ، 
وعلوم �لكيمياء و�لفيزياء و�لريا�شيات 425 م�شروعاً ، و�لعلوم �لجتماعية 
و�ل�شلوكية 185 م�شروعاً. و�شيحظى �أف�شل 100 م�شروع من جميع هذه 
�مل�شاريع بفر�شة �مل�شاركة يف من�شة م�شابقة �لإمار�ت للعامل �ل�شاب باملهرجان 
و�شتخ�شع لتقييم دقيق وفق �أ�ش�س ومعايري تناف�شية عاملية �مل�شتوى. ويعد 
�لتي  �لفعاليات  �أبرز  من  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لوطني  �ملهرجان 

تنظمها �لوز�رة �شنوياً �شمن روؤيتها �لرتبوية لتحقيق تعليم �بتكاري ملجتمع 
�لطلبة يف خمتلف  قــدر�ت  ريــادي عاملي حيث ي�شهم يف تعزيز وبناء  معريف 
 21 جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار وت�شليحهم مبهار�ت �لقرن �لــ 
ومتكينهم من �متالك �أدو�ت �لإبد�ع و�لبتكار و�لتفكري �لناقد لإعد�د �أجيال 
حتقيق  يف  �مل�شاركة  على  وقــادرة  و�لإبـــد�ع  �لتميز  ممكنات  متتلك  �إمار�تية 
م�شتقبلها  مالمح  ور�ــشــم  �لقادمة  عــامــاً  للخم�شن  �لإمــــار�ت  دولــة  خطط 
و�مل�شاركة يف �شياغة �حللول �لناجعة للتحديات �ملحلية و�لعاملية. كما ي�شهم 

�ملهرجان يف ن�شر ثقافة �لبتكار لدى كافة �شر�ئح �ملجتمع.
وحر�شت �لوز�رة هذ� �لعام على �لرتقاء باأُطر جتويد خمرجات هذ� �حلدث 
م�شاحة  تتيح  ومتنوعة  جاذبة  �بتكارية  فعاليات  تطوير  خالل  من  �لبارز، 
�لفعاليات، وت�شتهدف  تنفيذ هذه  و�لقائمن على  �لطلبة  و��شعة لإبد�عات 
�أمور ومعلمن وعلماء وباحثن  و�أولياء  خمتلف �شر�ئح �ملجتمع من طلبة 

وتربوين ورجال �أعمال وقادة �لفكر و�ل�شناعة.
م�شابقتن  يف  تتمثل  عـــدة  �أقــ�ــشــامــاً  يت�شمن  �لـــذي  �ملــهــرجــان  ي�شهم  كــمــا 
حتدي  وم�شابقة  �ل�شاب،  للعامل  �لإمـــار�ت  جائزة  م�شابقة  هما  رئي�شيتن، 

�ملبتكرون �ل�شغار، وموؤمتر علمي وخمتر �لبتكار، يف جتذير �لنهج �لفكري 
و�لعمل �جلماعي  �مل�شكالت  و�لإبــد�ع وحل  �لعلمي  �لبحث  ومهار�ت  �لناقد 
و�لتو��شل و�لتفكري �لبتكاري لدى �لطلبة، ف�شاًل عن ت�شليط �ل�شوء على 
مناذج حملية وعاملية ناجحة وُملهمة يف خمتلف جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 

و�لبتكار وريادة �لأعمال �ملو�كبة للتوجهات �مل�شتقبلية �لعاملية.
لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شام�شي  �ل�شحاك  �آمنة  �لدكتورة  �شعادة  و�أكــدت 
�لرعاية وبناء �لقدر�ت يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �أن �شناعة �لفارق وترك 
�أثر يف تقدم وتطور �ملجتمعات يبد�أ من �ملدر�شة من خالل تر�شيخ مفاهيم 
�لإبــد�ع و�لبتكار لدى �لطلبة و�شحذ هممهم وحتفيزهم على �لتميز منذ 
وقادرين  �أنف�شهم  من  وو�ثقن  مبادرين  يكونو�  �أن  من  ومتكينهم  َغر،  �ل�شِ
وتنمية  وميولهم  مو�هبهم  �كت�شاف  خالل  من  وكذلك  �لقر�ر،  �تخاذ  على 
مهار�تهم وبناء قدر�تهم وتقدمي بر�مج �لرعاية و�لدعم �ملنا�شبة و�لالزمة 
لهم وتوفري بيئات حا�شنة ملو�هبهم وم�شاريعهم �لبتكارية، وغر�س مفهوم 
�لتعلم مدى �حلياة لديهم. وهذ� بدوره �شي�شعهم على �شلم �لتميز و�لتفوق 

و�لريادة و�شُيِعّدهم ليكونو� نو�ة لعلماء �مل�شتقبل ومو�طنن عاملين.

�إىل دعــم خططها  �لـــوز�رة �لر�مية  باأنه �شمن هــذ� �لإطــار وجهود  و�أفـــادت 
�لذي  لالبتكار  تعزيز�ً  للطلبة  �ملوجهة  �لتعلم  و��شرت�تيجيات  �لرتبوية 
�ملقبلة، ويتما�شى مع  يرتبع على �شد�رة �هتمامات �لدولة للخم�شن عاماً 
�لنهج �حلكومي �لذي ي�شتند �إىل جعل �لبتكار منهجية عمل وروؤية تتج�شد 
�لـــوز�رة على تنويع  �لإمــــار�ت، حتر�س  يف خمتلف مناحي �حلــيــاة يف دولــة 
ر��شخة  وقناعات  ثاقبة  روؤيــة  من  �نطالقاً  �ملبتكرة،  وفعالياتها  �أن�شطتها 
للقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت ب�شرورة بناء �أجيال قادرة على �مل�شاهمة يف 
بناء �قت�شاد معريف تناف�شي وتنمية م�شتد�مة للدولة، �لأمر �لذي �شيمكن 
�لدولة من �أن تكون من �أف�شل دول �لعامل يف �لتناف�شية و�لريادة �لعاملية يف 

خمتلف �ملجالت.
و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لوطني  �ملهرجان  �أن  �ل�شام�شي،  وذكـــرت 
تناف�شية لعر�س  �لــذي يوفر من�شة  �لدولة  �لأكــر يف  �لوطني  هو �حلــدث 
�لأ�شيلة  و�لبتكارية  �لإبــد�عــيــة  و�أفــكــارهــم  �لطلبة  �أبــحــاث  نتاج  ومناق�شة 
وم�شاريعهم �لر�ئدة بكل �ملقايي�س و�لتي نتعاون مع �شركائنا �ل�شرت�تيجين 

لتبنيها لكي ترى �لنور.

•• اأبوظبي -الفجر:

�لتي  �لإن�شانية  �لأخـــوة  �أن وثيقة  وبــاحــثــون  و�أكــادميــيــون  ديــن  �أكــد رجــال 
�أينما  �لإنــ�ــشــان  خــري  �أجــل  مــن  عاملياً  م�شروعاً  باتت  �أبوظبي  مــن  �نطلقت 
و�حلو�ر  و�لأخــوة  �ملحبة  ت�شوده  مت�شامح  لعامل  ت�شكل طريقاً  و�أنها  وجــد، 
�لبّناء، م�شددين على �أهمية و�شع خريطة طريق و�قعية لبناء منظمومة 
�لعنف  ونبذ  و�لت�شامح  ون�شر قيم �خلري  �لإن�شانية،  �لأخــوة  لتعزيز  عاملية 
�أهــمــيــة �لــعــمــل �جلــمــاعــي لتحقيق �لأهـــــد�ف �لتي  و�لــكــر�هــيــة، مــوؤكــديــن 

ت�شمنتها �لوثيقة.
للبحوث  تريندز  "مركز  نظمها  �لتي  �لنقا�شية  �حللقة  خــالل  ذلــك  جــاء 
و�ل�شت�شار�ت"، بالتعاون مع �للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية يف فندق �شانت 
ريجي�س كورني�س – �أبوظبي، حتت عنو�ن: "نحو تر�شيخ �لأخوة �لإن�شانية 
كثقافة عاملية"، مب�شاركة نيافة �لكاردينال ميغيل �أنخيل �أيو�شو جيك�شوت، 
�لبابوي  �لإن�شانية، رئي�س �ملجل�س  �لعليا لالأخوة  �للجنة  رئي�س �جتماعات 
�لــدكــتــور حممد  �لــر�ــشــويل، و�لأ�ــشــتــاذ  للحو�ر بــن �لأديــــان لــدى �لكر�شي 
�لإن�شانية،  لــالأخــوة  �لعليا  �للجنة  �جتماعات  رئي�س  �ملحر�شاوي،  ح�شن 
�لعام  �لأمــن  وكيل  دينغ،  �أد�مــا  �مل�شت�شار  ، وح�شور  �لأزهــر  رئي�س جامعة 

لالأمم �ملتحدة ملكافحة �لإبادة �جلماعية و�لكر�هية. 
�لعلمي  �لبحث  قطاع  رئي�س  نائب  ماجد،  �شلطان  �لنقا�شية  �حللقة  و�أد�ر 
�إذ تركزت حول حمورين هما:  "مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت"،  يف 
�لإخوة �لإن�شانية كاأ�شا�س لتعزيز �حلو�ر بن �لأديان، وكيف ميكن تر�شيخ 

�لأخوة �لإن�شانية كثقافة عاملية؟
و�فتتحت �حللقة �لنقا�شية بكلمة ترحيبية للدكتور حممد عبد�هلل �لعلي، 
�أن  فيها  و�ل�شت�شار�ت" �أكد  للبحوث  تريندز  "مركز  لـ  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لإ�شالمي-  �حلــو�ر  من  جديدة  �شفحة  فتحت  �لإن�شانية  �لأخـــوة  وثيقة 
عام،  ب�شكل  �ملختلفة،  �لديانات  �أتباع  بن  و�حلــو�ر  خا�س،  ب�شكل  �مل�شيحي، 
وحماية  �لبناء،  يف  �مل�شرتكة  و�مل�شوؤولية  �لتعاون  على  �لقائم  �حلــو�ر  وهو 

كر�مة �لإن�شان، وهي قيم ت�شبق كل �نتماء.
وقال �إن هذه �حللقة �لنقا�شية تاأتي ��شتكماًل للجهود �لبحثية، �لتي يبذلها 
تعزيز  عــر  عاملية  كثقافة  �لإن�شانية  �لأخـــوة  تر�شيخ  يف  "تريندز"  مركز 

�لأديــان و�لثقافات  �لإن�شانية، وت�شجيع �حلو�ر بن  �لت�شامح و�لأخــوة  قيم 
و�لتاآخي بن �لب�شر، و�حرت�م �لختالف و�لت�شامن يف مو�جهة �لتحديات، 
و�لت�شدي ملظاهر �لكر�هية كافة و�لإميان بوحدة �مل�شري �لإن�شاين، م�شري�ً 
�إىل �أن هذه �لأهد�ف ي�شعى مركز "تريندز" منذ �إن�شائه �إىل حتقيقها، وقد 

د�شن برناجماً بحثياً متخ�ش�شاً يحمل عنو�ن "�لت�شامح و�لتعاي�س".
لكيفية  و�قعية  طريق  خريطة  لو�شع  �لتكاتف  �إىل  �لعلي  �لدكتور  ودعــا 
�ملبادئ  تطبيق  تعزيز  �لإن�شانية، عر  �لأخــوة  لتعزيز  عاملية  بناء منظومة 
جمتمع  بناء  �إىل  �ل�شبيل  باعتبارها  �لإن�شانية  �لأخــوة  لوثيقة  �لأ�شا�شية 
�لدر��شية،  �ملناهج  يف  �لآخــر  �شورة  ت�شحيح  على  و�لعمل  �أف�شل،  �إن�شاين 
م�شرتكة حترتم  �إن�شانية  قيمية  و�شع منظومة  على  و�لرتكيز  و�لإعــالم، 
�لختالف و�لتنوع، وعدم ��شتغالل �لدين وتوظيفه يف �ل�شر�عات �ل�شيا�شية 
بن �لدول، وكذلك �شنع عامل ي�شوده �ل�شالم و�لأمن و�ل�شتقر�ر، وتفعيل 

�لقو�نن �لدولية وحتديد�ً �لقانون �لدويل �لإن�شاين.
بدوره قال �مل�شت�شار حممد عبد�ل�شالم، �لأمن �لعام للجنة �لعليا لالأخوة 
�إن وثيقة �لأخوة �لإن�شانية �لتاريخية �لتي �شهدها �لعامل قبل  �لإن�شانية، 
�لكبري  �لدعم  �إىل م�شروع عاملي بف�شل  �أبوظبي، حتولت  �شنو�ت يف  ثالث 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يقدمه  �لــذي 
�لإن�شاين،  �مل�شروع  لهذ�  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعــلــى  �لقائد  نائب  �أبوظبي، 
وقال �إن �حللقة �لنقا�شية ت�شم قامتن دينيتن كبريتن لهما �إ�شهاماتهما 
�لكبرية يف �حلو�ر و�لأخوة �لإن�شانية، وثّمن يف هذ� �ل�شدد �جلهود �لبحثية 

�لت�شامح  قيم  لن�شر  و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  تريندز  "مركز  يبذلها  �لتي 
و�لأخوة و�لتعاي�س ونبذ �لأفكار �لدخيلة و�ملتطرفة.

وقد ��شُتهلت �حللقة �لنقا�شية مبد�خلة لنيافة �لكاردينال �أيو�شو جيك�شوت 
حول "�لأخوة �لإن�شانية كاأ�شا�س لتعزيز �حلو�ر بن �لأديان"، �إذ �أكد �أهمية 
�حلو�ر �لإ�شالمي - �مل�شيحي يف �لتعاي�س �لإن�شاين، وقال �إن وثيقة �لأخوة 
�لإن�شانية ت�شري ب�شكل و��شح �إىل كيفية �أن نكون معاً وكيف نتحاور، مبيناً 
�أن �لوثيقة لي�شت خريطة طريق للمعرفة فح�شب بل هي د�شتور للعمل معاً 
تعاوننا  �أ�شا�س  �أن  موؤكد�ً  و�لت�شامح،  و�لتعاي�س  وكر�مته  �لإن�شان  �أجل  من 
�لعائلة  مــن  جــزء  جميعاً  لأنــنــا  لب�شريتنا  �مل�شرتكة  �جلـــذور  هــي  وحــو�رنــا 

�لب�شرية .
لنا بو�شوح كيف تتحول  �لإن�شانية تبن  �لأخــوة  �أن وثيقة  نيافته  و�أ�شاف 
�ختالفهم  على  �جلميع  يت�شاركها  �أخالقية  قيمة  �إىل  �لإن�شانية  �لأخـــوة 
�أهمية �لت�شامن �لإن�شاين و�لعمل �ملوحد من �أجل عامل  وتنوعهم، موؤكد�ً 
ت�شوده �ملحبة و�لأخوة، وقال: �إن �حلو�ر �ملن�شود ل مي�س جمموعة حمددة 
�لعمل  م�شرية  يف  عليها  ُيبنى  ديناميكية  ب�شورة  �جلميع  فيه  يت�شارك  بل 
�لإن�شاين .وطالب ب�شرورة متابعة بنود وثيقة �لأخوة �لإن�شانية وتطبيقها 
ب�شورة جماعية، وقال: "دعونا نعمل معاً من �أجل �لإن�شانية و�حلو�ر �لفعال 
�لإمار�ت  دولــة  قيادة  �ملجال جهود  وثّمن يف هذ�  كلها"،  و�لأديـــان  للجميع 
ملهم  منــوذج  �إنها  وقــال  �لإن�شانية،  و�لأخـــوة  �لت�شامح  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�ليوم،  �إىل مثل هذه �جلهود  ما�شة  و�لعامل يف حاجة  �لــدول،  للعديد من 

و�شدد على دور �لإعالم يف ن�شر هذه �لقيم �لنبيلة كلها.
من جانبه تناول رئي�س جامعة �لأزهر يف حديثة حمور�ً بعنو�ن "كيف ميكن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  دور �شاحب  �لإن�شانية كثقافة عاملية؟ مثّمناً  تر�شيخ �لأخوة 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، وحر�شه على تنفيذ بنود وثيقة �لأخوة �لإن�شانية، 
طريقاً  ت�شكل  �لــتــي  �لوثيقة  لتطبيق  ما�شة  بحاجة  �لــعــامل  �أن  م�شيفاً 
�لأخوة  وثيقة  �أهــد�ف  تنفيذ  �إن  وقــال  �ملحبة،  روح  ت�شوده  مت�شامح  لعامل 
�لإن�شانية �أمر �أ�شا�شي، �إذ برزت مالحمه من خالل �أدو�ت عدة �أبرزها �لبيت 
�لتعاي�س  ثقافة  تر�شيخ  يف  �مل�شرية  �لدولة  دور  عند  وتوقف  �لإبر�هيمي. 
لقت  �مل�شرية  �لعائلة  بيت  جتربة  �أن  �إىل  �لنتباه  لفتاً  �لآخــر،  و�حــرت�م 
قبوًل كبري�ً لدى �مل�شرين جميعهم، وهو ما دفع �لكثري من �لبلد�ن �إىل 

�ل�شتفادة من هذه �لتجربة �مل�شرية �لر�ئدة يف جمال �لتعاي�س �مل�شرتك.
وتطرق �لدكتور �ملحر�شاوي �إىل جهود �لأزهر �ل�شريف لتعزيز قيم �لأخوة 
�أدرج  �أن �لأزهر  �لإن�شانية و�لتعاي�س، وتر�شيخ قيم �ملو�طنة �لكاملة، مبيناً 
�لدر��شية، ف�شاًل عن  �لإن�شانية يف مناهجه  �لأخــوة  بع�س ن�شو�س وثيقة 
�لت�شامح  بثقافة  �لتعريف  ت�شتهدف  مو�شوعات  �لدر��شية  �ملناهج  ت�شمن 
مادة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شماوية،  �لــديــانــات  يف  �مل�شرتكة  و�لقيم  و�لتعاي�س 
ت�شحيح  وت�شتهدف  �لأزهــريــة  �ملعاهد  يف  ُتدّر�س  �لتي  �لإ�شالمية  �لثقافة 
�ملفاهيم �ملغلوطة .موؤكد�ً �أهمية دور �لإعالم �لذي عليه �أن يتحرى �لدقة 
و�أن يكون عن�شر بناء من خالل ن�شر  �لأقــو�ل،  و�مل�شد�قية، وعدم �جتز�ء 

قيم �لت�شامح بدًل من �لكر�هية .
ويف ختام �حللقة �لنقا�شية جرى حو�ر حول �أبرز حماورها، وت�شمن تعليقاً 
�لإبادة  ملكافحة  �ملتحدة  لــالأمم  �لعام  �لأمــن  وكيل  دينغ،  �أد�مــا  للم�شت�شار 
�جلماعية و�لكر�هية، �أ�شاد من خالله باحللقة �لنقا�شية وما مت طرحه من 
�أفكار ت�شهم يف م�شرية بناء عامل مت�شامح،وحتدث عن مهدد�ت �لعي�س يف 
�لإن�شانية هي  �لأخــوة  �أن  �إىل  ، م�شري�َ  عامل ي�شوده �ل�شطر�ب و�لفو�شى 
�إن وثيقة  �لعامل، وقــال  �شاأنها تخفيف �لحتقان �حلا�شل يف  ،ومــن  �لأهــم 
�إىل �لو�شول �إىل عامل  �لأخوة �لإن�شانية ت�شّكل طريقاَ لذلك لنها تهدف 
ل يرتك فيه �أي �شخ�س خلف �لركب ، و�شدد على �أهمية حماربة ما �شماه 
�لإعرت�ف  وتعزيز   ، �لآخر  على  �لتعرف  �أن  مو�شحاَ  �جلهل"  "�شد�مات 

�ملتبادل ركيزتان �أ�شا�شيتان لتحقيق تعاي�س �إن�شاين �شلمي مزدهر .

الإن�شانية الأخوة  لتعزيز  عاملية  منظومة  لبناء  واقعية  طريق  خريطة  و�شع  العلي:  • د.حممد 
عاملي م�شروع  اإىل  حتولت  الإن�شانية  الأخوة  وثيقة  عبدال�شالم:  حممد  • امل�شت�شار 

للجميع البّناء  واحلوار  الإن�شانية  اأجل  من  معًا  لنعمل  جيك�شوت:  • الكاردينال 
مت�شامح لعامل  الطريق  هي  الإن�شانية  الأخوة  وثيقة  الأزهر:  جامعة  • رئي�س 

مزدهر  تعاي�س  لتحقيق  ركيزتان  املتبادل  الإعرتاف  وتعزيز   , الآخر  على  التعرف  دينغ:  • اأداما 

الدرا�ضة يف  امل�ضتمرين  % للطلبة   10 و  اجلدد  % للملتحقني   20

اإ�شعاد �شرطة دبي واجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة يوقعان مذكرة تعاون
•• دبي-الفجر:

�لتابعة  �إ�شعاد  بطاقة  جلنة  وقعت 
دبـــي، يف  �لــعــامــة ل�شرطة  لــلــقــيــادة 
باإمارة  �لأمــريــكــيــة  �جلــامــعــة  مقر 
ب�شاأن  تعاون  ر�أ�ــس �خليمة، مذكرة 
برنامج  �إىل  �جلـــامـــعـــة  �نــ�ــشــمــام 
يقدم  و�لــــــذي  "�إ�شعاد"،  بــطــاقــة 
متنوعة  وعـــــرو�ـــــس  خـــ�ـــشـــومـــات 
�ملوظفن  مـــن  �لــبــطــاقــة  حلــامــلــي 
�لـــــدو�ئـــــر و�جلــــهــــات  يف خمـــتـــلـــف 
�ملن�شمة  و�خلـــا�ـــشـــة  �حلـــكـــومـــيـــة 

للرنامج.
"�جلامعة  �ملــذكــرة عن جانب  وقــع 
�خليمة"،  ـــــر�أ�ـــــس  ب �لأمــــريــــكــــيــــة 

من  عــدد  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  �لعربية، 
و�أمريكا  بريطانيا  يف  �جلــامــعــات 
وكــنــد�، �ــشــو�ء كــانــت �لــدر��ــشــة عن 

بعد �أو باحل�شور �ل�شخ�شي.
توقيعنا  �إن  �لــعــامــري:  و�أ�ــشــافــت 
على هذه �ملذكرة و�ن�شمام جامعة 
بحجم "�جلامعة �لأمريكية بر�أ�س 
 ،" �إ�شعاد   " برنامج  �إىل  �خليمة"، 
يــعــد �إ�ــشــافــة ممــيــزة، ويــ�ــشــع �أمام 
متعددة  خيار�ت  �لبطاقة،  حاملي 
�ختيار  عليهم  ي�شهل  ما  ومتميزة، 
�جلــــامــــعــــات �لــــتــــي تـــتـــنـــا�ـــشـــب مع 

�ختيار�تهم وطموحهم.
وقـــدمـــت �لـــعـــامـــري، �لــ�ــشــكــر �إىل 
�لأمـــريـــكـــيـــة  "�جلامعة  �إد�رة 

�خليمة" خ�شماً  بر�أ�س  �لأمريكية 
%20 للطلبة للملتحقن  بن�شبة 
�جلدد يف �جلامعة، وبن�شبة 10% 
مـــن حاملي  �ملــ�ــشــتــمــريــن  لــلــطــلــبــة 
بطاقة �إ�شعاد و�أقاربهم من �لدرجة 
بر�مج  جميع  على  وذلـــك  �لأوىل، 
�لدر��شات  وبــر�مــج  �لبكالوريو�س 
�جلامعة،  لــــدى  �ملــعــتــمــدة  �لــعــلــيــا 
�بتد�ء من �لعام �لدر��شي 2023-
2022، كما تن�س �ملذكرة على �أن 
تتوىل جلنة بطاقة �إ�شعاد، �لإعالن 
عن �لعر�س حلاملي �لبطاقة عر 
�ملوقع �لإلكرتوين و�لتطبيق �لذكي 
�إ�شعاد  من�شات  وعر  بها،  �خلا�س 
�لإخبارية  و�ملــــو�قــــع  �لإعـــالنـــيـــة، 

�لروفي�شور ح�شن حمد�ن �لعلكيم، 
رئي�س �جلامعة، ومن جانب جلنة 
�إ�شعاد، �ل�شيدة منى حممد  بطاقة 
�لعامري، رئي�س �للجنة ، بح�شور 
�ملقدم م�شعود �حلماد، نائب رئي�س 
�للجنة، و�ل�شيد �شامي بركة، نائب 
و�ملالية  �لإد�ريــة  لل�شوؤون  �لرئي�س 
حممد  و�لــــدكــــتــــور  �جلـــامـــعـــة،  يف 
�لزرعوين، �لنائب �مل�شارك للبحث 
�لــعــلــمــي و�خلــــدمــــة �ملــجــتــمــعــيــة ، 
و�ل�شيد زكريا �شيف، رئي�س �لقطاع 
�إ�شعاد،  بطاقة  جلنة  يف  �لتعليمي 
�ملوظفن  مــن  عــدد  �إىل  بالإ�شافة 

من كال �جلانبن. 
"�جلامعة  �ملذكرة، تقدم  ومبوجب 

�لجتماعي،  �لــتــو��ــشــل  و�ــشــبــكــات 
عر�س  �إر�ـــــشـــــال  �إىل  بـــالإ�ـــشـــافـــة 
�لإلكرتوين  �لريد  عر  �جلامعة 
�إىل جميع حاملي بطاقة "�إ�شعاد". 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى �ملــذكــرة قــالــت منى 
باجلانب  �لهــتــمــام  �إن  �لــعــامــري: 
ح�شول  يف  و�ملــ�ــشــاهــمــة  �لتعليمي 
و�أقاربهم،  �إ�ــشــعــاد  بــطــاقــة  حــامــلــي 
على م�شتوى تعليمي جيد وبتكلفة 
مـــاديـــة �أقـــــل، يــعــد مـــن �لأولـــويـــات 
�لتعليم  قطاع  فــاإن  وبذلك  لدينا، 
�لبطاقة  حلاملي  يقدم  �للجنة  يف 
خــ�ــشــومــات ممـــيـــزة يف عــــدد كبري 
مــن �جلــامــعــات و�ملــد�ر�ــس و�ملر�كز 
�لـــتـــدريـــبـــيـــة يف دولـــــــة �لإمـــــــــار�ت 

�لتعاون و�ملبادر�ت �مل�شرتكة.
ومن جانبه، �أكد �لروفي�شور ح�شن 
حمد�ن �لعلكيم �أهمية هذ� �لتعاون 
يــتــيــح فر�س  �أن  �ــشــاأنــه  �لــــذي مـــن 
تعليمية للطلبة، ت�شاهم يف نه�شة 

�هتمامهم  عــلــى  �خليمة"  بـــر�أ�ـــس 
"�إ�شعاد"،  برنامج  �إىل  بالن�شمام 
�إ�شعاد  �أن جلنة بطاقة  �إىل  م�شرية 
و�شتعمل  �ل�شر�كة،  بهذه  تت�شرف 
من  باملزيد  تعزيزها  على  �للجنة 

قائاًل:  و��شتطرد  �لــدولــة،  وتــقــدم 
�لأمريكية  �جلــامــعــة  حتــر�ــس   "
تعزيز  على  دومــا  �خليمة  ر�أ�ـــس  يف 
�لعام  �لــقــطــاعــن  مـــع  �ــشــر�كــاتــهــا 

و�خلا�س.
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•• حتقيق ... رم�صان عطا

�لد�ء  بيت  هــي  �لع�شبية  باتت   ((
ومر�س مزمن يطارد �لإن�شان منذ 
 ، �شيخوخته  حتى  �أظــفــاره  نعومة 
وهناك �لكثري و�لكثري ت�شررو� من 
هذه �لع�شبية كفقد�ن وظائفهم �أو 
فقد  �أو  �لعاطفية  عالقاتهم  ف�شل 
�أ�ــشــدقــائــهــم وميـــكـــن ت�شل  �أحـــــد 
�لقتل  يف  �لــتــورط  �إىل  تد�عياتها 
يف حلظة ع�شبية .. و�لفجر تطرح 
�أ�شئلة على �ملخت�شن هل ت�شتطيع 
وهل  ع�شبيتك  عــلــى  ت�شيطر  �أن 
قوي  �إن�شان  �أنــك  �أم  منها  ت�شررت 
عند  غــيــظــك  تــكــظــم  �أن  ت�شتطيع 

�لغ�شب (( .
ويف �لبد�ية يقول �شامر حممد:

�شمات  مــن  �ــشــمــة  بــاتــت  �لع�شبية 
نظر�  نعي�شه  �لــــذى  �لــعــ�ــشــر  هـــذ� 
وت�شارعها  �حلــــيــــاة  لــ�ــشــغــوطــات 
�ل�شحية  خــطــورتــهــا  جـــانـــب  �ىل 
مرغوب  غري  �لإن�شان  جتعل  فهي 
جتعله  و�أحــيــانــا  بــل  �جتماعيا  فيه 
�شخ�شا فا�شال فى حياته �شو�ء مع 
و�أ�شاف   . مثال  زوجــتــه  �أو  �أبــنــائــه 
�لغ�شب  مــن  نــوع  �لع�شبية  �شامر 
�إليه  م�شاف  غ�شب  �أو  �مل�شاعف، 
بهذ�  يظهر  جتعله  �أخــــرى  �أ�ــشــيــاء 

�حلجم �لكبري.
�ملـــائـــة  يف  �شامر90   �أ�ــــــشــــــاف   
مـــن �أ�ــشــبــاب �لــعــ�ــشــبــيــة عــائــد �إىل 
�قت�شادية  و�أخــرى  ور�ثية  عو�مل 
يــعــود �ىل  و�جــتــمــاعــيــة و منها مــا 
�ملرت�كمة  �ملعي�شية  �لــ�ــشــغــوطــات 
تختلف  و�أ�ــشــبــابــهــا  و�ملـــتـــالحـــقـــة، 
�آخــــر كـــل ح�شب  �ــشــخــ�ــس �ىل  مـــن 
��ـــــشـــــتـــــعـــــد�ده �لــــنــــفــــ�ــــشــــي، وعـــلـــى 
�لــتــغــيــري�ت �لــتــي حتــدث يف تو�زن 
�ملوجودة يف  �لكيماوية  �ملو�د  بع�س 
�لدماغ و�لتي تخ�شع �أي�شاً لتاأثري 

تلك �لعو�مل ب�شكل م�شتمر،
�أن تزيد من  و�ملنبهات  من �ملمكن 
تناولها  مت  مــا  �إذ�  خــا�ــشــة  حــدتــهــا 
من  د  ُت�شِعّ �أن  وميكنها  بــاإفــر�ط، 
تتحول  قــد  �لــتــي  �لع�شبية  وتـــرية 
�لأ�شخا�س  لــدى  د�ئــم  مر�س  �ىل 
�لتحمل  قــوة  �إىل  يفتقرون  �لذين 
ومو�جهة م�شاعب �حلياة وبالتايل 
يكونون ُمعر�شن �أكرث من غريهم 

�إىل �لإ�شابة بالكتئاب .
�لع�شبية  مـــــع  جتـــربـــتـــهـــا  وعــــــن 
منزل:  ــــة  رب علي"  قالت"هدى 
وغ�شبا  غيظا  ي�شتاط  زوجــهــا  �إن 

�لع�شبية  وهــذه  �شبب  بــدون  د�ئما 
و��شتهر  حوله  من  حمبة  �أفقدته 
�إنــ�ــشــان �شعب ، و�لــكــثــري من  بــاأنــه 
يقولون  �أقربائي  خ�شو�شا  �لنا�س 
عونك" و�أ�شعر  يف  يــكــون  "�هلل  يل 
بعد هذه �ملو��شاة  بغ�شة يف �شدرى 
و�أنــنــي �أقـــل مــن �أ�ــشــدقــائــي �لذين 
مبا�شرة  غـــري  بــطــريــقــة  يـــعـــددون 
مز�يا �أزو�جهن و�أنهن ل ينق�شهن 

�شيئا على �لإطالق. 
و�أ�ــشــافــت هـــدى: �حلــمــد هلل على 
�أطفال  فاأنا عندي ثالث  �شيء  كل 
�أحاول �أن �أبعد عنهم ع�شبية �أبيهم 
من  �لع�شبية  تلك  يتعلمو�  �أل  و 
تنت�شر  لأنــهــا  بعيد  مــن  �أو  قــريــب 

كالنار يف �له�شيم .

وعن �ضحية الع�ضبية يتحدث 
اأحمد بكري مهند�ص قائال :

فقدت وظيفتي وفقدت �أعز �لنا�س 
�لــتــي ماتت  �أمـــى  عــلــى قلبي وهـــي 
وهي غا�شبة مني ، فاأنا مثال حي 
لــ�ــشــحــايــا �لــعــ�ــشــبــيــة �لــتــى غريت 
�إن�شانا  وجــعــلــتــنــي   ، حــيــاتــي  مـــن 
بالنفعال  مــعــروفــا  وكــنــت  بــائــ�ــشــا 
�لبد�ية  يف  �أنــــنــــي  رغـــــم  �لـــــز�ئـــــد 
�أكــــن عــ�ــشــبــيــاً، لــكــن مـــع تقدم  مل 
�أ�شبحت  �ل�شغوط  وتــز�يــد  �لعمر 
�لأمــور حتى  �نفعالياً يف كثري من 

يف �لعمل. 
�أعــو�ــس ما  �أن  �أحـــاول  وقــال بكري 
و�أرجـــو  �لــ�ــشــغــار  �أولدي  يف  حـــدث 
�أل يبقي ما    ، لــه  و�أدعــــو  مــن �هلل 
فعلته يف حياتي لأبنائي فحذ�ِر من 
�لع�شبية �لتى ت�شيع على �لإن�شان 
�أجمل �للحظات وتك�شبه �ل�شيئات .
ر�أيه  عــن  عــر  نف�شه  �لــ�ــشــيــاق  ويف 
�شركة  عامر" مدير  �لدين  "بهاء 

قائال:
مبا  �لع�شبية  عــن  �أبتعد  �أن  �أحـــب 
فـــاأنـــا �شحية  قـــوة  �أتـــانـــى �هلل مـــن 

جينات ور�ثية �كت�شبتها من و�لدي 
من  بع�شا  �أرث  وكــنــت   ، �لع�شبي 
تلك �لع�شبية �لتى �أحاول �أل �أفقد 
ـــا �أحــــاول �أن  بها �أعـــز مــا �أمــلــك و�أن
مبمار�شة  با�شتمر�ر  طاقتي  �أفـــرغ 
�شحنة  عني  تخفف  فهي  �لريا�شة 
كــبــرية وتــكــ�ــشــبــنــي �ــشــعــادة د�ئـــمـــا ، 
ي�شتطيع  من  هو  �لقوي  و�لإن�شان 
�لتي  عــ�ــشــبــيــتــه  عـــلـــى  ــيــطــرة  �لــ�ــش

تفقده �أجمل �لأ�شياء .
وعن مو�قف �شابقة تاأذى منها قال 
�أحد  قبل  مــن  خ�شرت  فقد  عــامــر 
�أ�شدقائي �ملقربن ب�شبب �لنفعال، 
وقمت ب�شبه �أكرث من مرة ما جعله 

يقاطعني منذ فرتة طويلة .
وقالت هند علي  معلمة �أطفال :

على �ملحيطن باملر�أة من �أهلها �أو 
�لأ�شباب  معرفة  �أبناِئها  �أو  زوجها 
�ملـــــــر�أة  عـــ�ـــشـــبـــّيـــة  ور�ء  �لــــو�قــــعــــة 
وحماولة �مت�شا�س هذه �لع�شبّية 
وعدم لومها �أو حماولة معاقبتها ، 
�أو   ، منها  للتخّل�س  م�شاعدتها  بل 
ـــَدر منها  حمــاولــة تــذكــريهــا مبــا ب

�أثناء �لع�شبّية. 
�أنها  هند  �أ�ــشــارت  ع�شبيتها  وعــن 

تـــعـــاين مــــن �لــعــ�ــشــبــّيــة �لــــز�ئــــدة 
ومبــجــّرد �أن يــحــاَول �أحــد �حلديث 

معها جته�س بالبكاء. 
وتن�شح هند قائلة يجب على �ملر�أة 
حماولة  بالع�شبّية  �ل�شعور  عند 
�لتز�م �ل�شمت و�لتاأيّن قبل �لتفّوه 
�أو �لِقيام باأية ت�شّرفات،  باأي كالم 
و�لــلــجــوء �إىل �لــ�ــشــالة وذكــــر �هلل 

تعاىل.

الدكتور  ال��ط��ب  رج���ل  وق���ال 
في�ضل اأبو مانع:

على  �لقدرة  �لع�شبية هي عدم  �إن 
�لت�شرف يف بع�س �ملو�قف، و�لقيام 
عــلــيــهــا طابع  يــطــغــى  بـــ�ـــشـــلـــوكـــات 
�أو  �ــشــو�ء د�خـــل �لبيت  �لــعــدو�نــيــة، 
خارجه، ويحاول د�ئماً �لهروب من 
�ملقربن  �لأ�شخا�س  من  �أو  �أ�شرته 
لـــه، وقـــد يــذهــب �لأمـــــر  بــــالأب �أو 
�إفــر�غ جام ع�شبيته على  �إىل  �لأم  
بقلة  �أو  بال�شرب  �شو�ء   ، �لأطــفــال 
وبالطبع  بهم  و�لهــتــمــام  �لرعاية 
يفقد �لع�شبي عالقته �لجتماعية 
�لنا�س وي�شبح  وحمبة �لكثري من 

�شخ�شا منبوذ� يف عامل منعزل .

و�أ�شاف �أبو مانع : �لتوتر �لع�شبي 
ب�شورة  بــــالإنــــ�ــــشــــان  ميــــر  �لـــــــذي 
�ل�شعور  �أن ي�شبب له  يومية ميكن 
بــالــ�ــشــد�ع يف �لــر�أ�ــس و�لإرهـــــاق يف 
يت�شبب  كـــمـــا  �جلـــ�ـــشـــم،  عـــ�ـــشـــالت 
�شغط  �رتــفــاع  يف  �لع�شبي  �لتوتر 
�ل�شغط  �أو  �لــتــوتــر  وهــــذ�  �لـــــدم، 
�لإن�شان  مناعة  ي�شعف  �لع�شبي 
خ�شباً  جمـــــال  جــ�ــشــمــه  ويـــجـــعـــل 

لالإ�شابة بالعديد من �لأمر��س. 
�أبــــو مــانــع عــنــدمــا ميار�س  و�أ�ـــشـــار 
�لــريــا�ــشــة يــفــرز ج�شمه  �لإنــ�ــشــان 
»بيتا  ��ــشــمــهــا  طبيعية  هــرمــونــات 
�نــــــدروفــــــن« حتـــــــارب هـــرمـــونـــات 
تع�شف  �لـــتـــي  و�لإجــــهــــاد  �لـــتـــوتـــر 
بــحــالــة �جلــ�ــشــم �لــ�ــشــحــيــة، وهذه 
�لهرمونات �لطبيعية �لتي يفرزها 
�لريا�شة  ممار�شته  �أثــنــاء  �جل�شم 
بال�شرتخاء  تــ�ــشــعــرنــا  �لـــتـــي  هـــى 
�أد�ء  بــعــد �لنـــتـــهـــاء مــبــا�ــشــرة مـــن 
ممار�شة  �أو  �لريا�شية  �لتمرينات 

خمتلف �أنو�ع �لريا�شات.
وقــــال �أبــــو مــانــع ، مـــن �ملــهــم جد� 
�لتوتر  مـــــن  ــتــخــلــ�ــس  لــل ــــاً  �أيــــ�ــــش
تقليل  �لنف�شي  و�ل�شغط  �لع�شبي 

ج�شم  تدخل  �لتي  �لكافين  كمية 
�لإن�شان ويطول تاأثريها يف �جل�شم 
ل�شاعات بعد تناولها، لأن �لكافين 
يرفع مــن �شغط �لــدم ويــزيــد من 
�لذي  »�لأدرنيالن«  هرمون  �إفــر�ز 
�لع�شبي.  �لـــتـــوتـــر  هــــرمــــون  هــــو 
يف  يبالغ  �جل�شم  يجعل  و�لكافين 
�لتوتر �لع�شبي كما  رد فعله جتاه 
�أمر��س  بــعــ�ــس  ــوؤول عــن  �ملــ�ــش �أنــــه 
تناول  يــفــ�ــشــل  ولــــذلــــك  �لـــقـــلـــب، 
من  �لكافين  �ملنزوعة  �مل�شروبات 
�لتوتر  حـــدة  مــن  �لتخفيف  �أجـــل 

�لتي ت�شيبنا يف حياتنا �ليومية.
ق�شرية  ��ـــشـــرت�حـــة  فــــرتة  و�أخــــــذ 
مــع �لــعــمــل قــد ل تــطــول عــن 10 
حدة  تخفيف  على  ي�شاعد  دقــائــق 
�لتي  �مل�شكالت  حــل  وعــلــى  �لــتــوتــر 
كما  عمله،  يف  �لإن�شان  يقابلها  قد 
قد  �أ�ــشــيــاء  �إىل  �نتباهنا  تركيز  �أن 
يف  كثري�ً  ي�شاعدنا  م�شحكة  تكون 
�لتي  �لتوتر  حــالت  من  �لتخفيف 
�إفر�ز  يحفز  �ل�شحك  لأن  ت�شيبنا 
�مل�شوؤول  �أنــدروفــن«  »بيتا  هرمون 
عــن �ل�ــشــرتخــاء و�لــهــدوء، كما �أن 
�لإن�شان  ي�شاعد  �أيــ�ــشــاً  �ل�شحك 

�أن  على �لتفكري باإيجابية �شريطة 
يعرف �ملرء بع�س �لطرق للح�شول 

على �ملرح و�أن ي�شعى �إليها.

قال  النف�ضي  الطب  راأي  وعن 
الدكتور �ضادق يو�ضف :

هناك �ختالف بن ع�شبية �لرجل 
و�ملر�أة و�لطفل ، نعم ، �لطفل �أ�شبح 
نوعان  يوجد  و  للع�شبية  �شحية 
من �لع�شبية لدى �لأطفال، �لنوع 
�لأول �ل�شتجابة ل�شغوط وظروف 
يعي�س فيها �لطفل، كال�شغط عليه 
من �أجل �لقيام باأمر ما، �أما �لنوع 
�لــثــاين فــهــو �إ�ــشــابــة �لــطــفــل فعاًل 
كنق�س  �لنف�شية  �لأمــر��ــس  بــاأحــد 
�لنتباه وفرط �حلركة، بالإ�شافة 
�إىل نوبات �لندفاع وكذلك مر�س 
�لقلق �ملزمن، ومن �أعر��شه �لتوتر 
�لــ�ــشــديــد و�لــقــلــق و�لــعــنــاد وكرثة 
�كتئاب  �أمـــر��ـــس  ـــا  و�أيـــ�ـــشً �لــبــكــاء، 
�ملكتئب  �لطفل  �إن  حيث  �لــطــفــل، 
بالع�شبية  �كـــتـــئـــابـــه  عــــن  يـــعـــر 
و�لقلق   �ل�شديد  و�لبكاء  و�ل�شر�خ 

�أثناء �لنوم ومز�جه �ل�شيئ.
�أ�شباب  يــو�ــشــف  �لــدكــتــور  و�أرجــــــع  

جــــزًء�  �أن  �إىل  �لأطــــفــــال  عــ�ــشــبــيــة 
منها ور�ثي من �لآباء �إىل �لأبناء، 
فــعــ�ــشــبــيــة �لأطـــــفـــــال نـــاجتـــة من 
يعي�س  �لـــذي  �لجتماعي  �لــو�ــشــط 
فيه �لطفل د�خل �لأ�شرة �لع�شبية، 
�لأم  يتعلمها عندما يرى  فالطفل 

و�لأب، يت�شرفان بع�شبية. 
هذه  عــلــى  �لتغلب  كيفية  عــن  �أمـــا 
�لطب  �أ�ــــشــــتــــاذ  فــــقــــال  �لــــظــــاهــــرة 
�لنف�شي �إن على �لآباء �أن يتعاملو� 
و��شع  ب�شدر  �لع�شبي  �لطفل  مع 
للطفل  �أن  ويــ�ــشــتــوعــبــو�  وبــحــنــان 
�ل�شتيعاب،   عـــلـــى  مــعــيــنــة  قــــــدرة 
ولبــــد مـــن �لــتــعــامــل مــعــه بهدوء 
لديه،  �لع�شبية  حدة  من  للتقليل 
لأن �لع�شبية توؤثر يف قدرة �لطفل 
على �ل�شتيعاب و�لتفوق �لدر��شي. 
�لــثــاين مــن �لع�شبية  �لــنــوع  وعــن 
�إن �لزوجة   : قال  �لدكتور يو�شف 
�أ�شرية  ظــروف  عن  تنتج  �لع�شبية 
معينة فقد تكون قد تعر�شت لنوع 
�أ�شو�أ  وهـــو  �ل�شلبي  �لـــعـــدو�ن  مــن 
�لعدو�ن فهي تنفعل وهو ل  �أنــو�ع 
�لآخرين  �أمــــام  لــيــبــدو  عليها  يـــرد 
�مل�شتكن  �لــــهــــادئ  �لــطــيــب  بـــاأنـــه 

�ملفرتى عليه من قبل زوجته.
�لع�شبية  �ملــــر�أة  �شفات  �أهـــم  ومــن 
: هي  �لــدر��ــشــة  ك�شفت عنها  �لــتــي 
عــــدم �لــــقــــدرة عــلــى �لــتــ�ــشــرف يف 
ــــو�قــــف، بـــالإ�ـــشـــافـــة �إىل  بــعــ�ــس �مل
لديها  �لــ�ــشــلــوكــات  بــعــ�ــس  وجـــــود 
حتمل مزيد�ً من �لعدو�نية، �شو�ء 
د�خل �لبيت �أو خارجه، وهي د�ئماً 
حتــاول �لــهــروب مــن �جلــو �ملحيط 
�لأ�شخا�س  �أو  �لأ�ــشــرة  �ــشــو�ء  بــهــا، 
�ملقربن �إليها، فكثري� ما تلجاأ �إىل 
�إىل  �لبيت مبــفــردهــا  �خلـــروج مــن 
مكان خال بعيد عن زيارة �لأقارب 
و�لجتماع مع �لأ�شحاب مما يوؤثر 
عــلــى عــالقــاتــهــا �لجــتــمــاعــيــة يف 

حميط �لأ�شرة و�لأ�شدقاء.

•• العني-الفجر: 

قام فريق علمي بقيادة �لدكتور غالب �حل�شرمي �لريكي-مدير جامعة 
بلجر�د  جامعة  �إىل  علمية  بــزيــارة  بــالإنــابــة-  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت 

بدولة �شربيا بهدف �لتبادل �لعلمي و��شتقطاب �خلر�ت.
و�أ�شفرت هذه �لزيارة عن توقيع عمد�ء كليات �لعلوم من �جلانبن مذكرة 
جمال  يف  بحثي  م�شروع  باقرت�ح  �جلانبان  �أو�شى  كما  م�شرتك،  تعاون 

تخزين �لطاقة من خالل �ملكثفات فائقة �لقدرة. 
�لدر��شية  �ملناهج  من  بع�شاً  لي�شمل  �لتعاون  متديد  �قــرت�ح  �أي�شاً  ومّت 
ف�شاًل عن �لأبحاث �مل�شرتكة و�مل�شاريع �لبحثية و�لتبادل �لعلمي و�لذي 

ي�شمل �لطلبة وهيئة �لتدري�س و�لأبحاث على حد �شو�ء.
�ل�شر�كات  هذه  "�أهمية  على  �لريكي   �حل�شرمي  غالب  �لدكتور  و�أكــد 
�لعلمي،  �لبحث  ريـــادة �جلامعة يف جمــال  تعزز مــن  و�لــتــي  �لأكــادميــيــة، 
�لتبادل  �لأكادميية من خالل  �خلــر�ت  ودعــم  �لعلمية  �لقدر�ت  و�إثــر�ء 

�لطالبي و�لأكادميي مما يعود بالنفع على �جلامعتن".
�أن  �إىل  �لعلمي  للبحث  �مل�شارك  �لنائب  مــر�د-  �أحمد  �لدكتور  �أ�شار  فيما 

عملية  يف  ت�شهم  بحثية  �ــشــر�كــات  خلق  على  "حتر�س  �لإمــــار�ت  جامعة 
تعزيز �لن�شر �لعلمي وتو�شيع �آفاق �لتعاون �لبحثي مع �ملوؤ�ش�شات �لدولية، 

بن  م�شرتكة  بحثية  م�شاريع  متويل  �إمكانية  �لزيارة  هذه  طرحت  وقد 
�لبلدين،  يف  �حليوية  �لقطاعات  تخدم  �لتي  تلك  وخا�شة  �جلامعتن 

وبالتايل �إيجاد حلول علمية لتحديات جمتمعية ملمو�شة."
عالية  �لإعــد�د�ت  و�طلع على  باجلامعة،  �لأبحاث  �لوفد خمتر�ت  وز�ر 
ُيعنى  �لــذي  "فالتاكوم"  �أبحاث  مركز  جانب  �إىل  للمختر�ت،  �لتقنية 
بنقل �لأفكار �لبحثية �إىل منتج قابل للت�شنيع، وت�شدير هذه �ملعرفة �إىل 

�شركات حملية وعاملية يف جمالت ُتعّد فريدة من نوعها.
و�لدكتور  بالإنابة،  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  جامعة  مدير  �لوفد  �شّم 
�لعلوم  كلية  من  فريق  و  �لعلمي-  للبحث  �مل�شارك  -�لنائب  مــر�د  �أحمد 
عبا�س  �لدكتور  و  �لكلية،  عميد  كـــرودة،  بــن  معمر  �لدكتور  مــن  مــوؤلــف 
خليل، رئي�س ق�شم �لكيمياء، و�لدكتور فتحى حممد ح�شن، �أ�شتاذ م�شاعد 
�لفيزياء،  بق�شم  م�شارك  �أ�شتاذ  �لنجار،  عادل  و�لدكتور  �لكيمياء،  بق�شم 
وكذلك �لدكتور �شعيد �لنعيمي، �أ�شتاذ م�شاعد من ق�شم �مليكانيك يف كلية 

�لهند�شة.

جامعة الإمارات تبحث التعاون البحثي مع جامعة بلجراد يف جمال تخزين الطاقة من خالل املكثفات فائقة القدرة

»ال�ضد الع�ضبي وتاأثريه على الإن�ضان«

داء ينهي احلياة العملية ويدمر العالقات الجتماعية

•• ال�صارقة-الفجر:

وتقدير  حب  ر�شالة  �لقا�شمية  باجلامعة  �لت�شال  كلية  قدمت 
�أنــحــاء �لــعــامل ويف دولــة �لإمــــار�ت �لعربية  لــالإذ�عــيــن يف كافة 
�ملتحدة ويف �إمارة �ل�شارقة جاء ذلك خالل �حتفال �لكلية باليوم 
�لعاملي لالإذ�عة من خالل جل�شة حو�رية ��شت�شافت من خاللها 
خليفة  و�لأ�شتاذ  �ل�شارقة،  �إذ�عــة  مدير  �ل�شاوي  عبري  �لأ�شتاذة 
و�أد�ر  �ل�شارقة،   من  �لكرمي  �لقر�آن  �إذ�عــة  مدير  �خللف  ح�شن 

�حلو�ر �لأ�شتاذ �لدكتور ه�شام عبا�س عميد �لكلية.
�لتلفزيونية  �ل�شتوديوهات  على  جولة  �أي�شاً  �لحتفال  و�شهد 
من  كال  �لت�شال،وعر  بكلية  �ل�شحفية  و�ملختر�ت  و�لإذ�عية 
مدير �إذ�عة �ل�شارقة ،و مدير �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي من �ل�شارقة 

عن �شرورهما بالقدر�ت �لتي متتلكها كلية �لت�شال ،كما �أ�شاد� 
خمتلف  ــتــديــوهــات،و�إنــتــاج  �ل�ــش ت�شغيل  يف  �لــطــلــبــة  مبــ�ــشــتــوى 

�لر�مج �لإذ�عية و�لتلفزيونية
عنو�ن  وهــو  و�لثقة(  )�لإذ�عـــة  مو�شوع  �جلل�شة  تناولت  بعدها 

�ملو�شوع �ليون�شكو لالحتفال . 
�ل�شاوي  عبري  �ل�شارقة  �إذ�عــة  مدير  حتدثت  �جلل�شة  بد�ية  يف 
�إذ�عة  دور  و��شتعر�شت  �لإذ�عية  �ل�شحافة  يف  �لثقة  �أهمية  عن 
،وقدمت  �لإخــبــاريــة  �لــر�مــج  يف  �مل�شد�قية  تعزيز  يف  �ل�شارقة 

�ل�شاوي ن�شائح مهنية للطلبة يف �ملمار�شات �لإذ�عية .
�لقر�آن  بــاإذ�عــة  �لتعريف  خلف  ح�شن  خليفة  تناول  جانبه  من 
نظام  حتكم  �لتي  و�ملهنية  �لأخــالقــيــة  �لقيم  مو�شحاً  �لــكــرمي، 
،و��شتعر�س للطلبة  �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون  �لعمل بهيئة 

بع�س �ملو�قف �لإذ�عية �لتطبيقية �لتي �أ�شهمت يف تبادل �لأفكار 
و�خلــــر�ت و�لـــر�مـــج �لــقــر�آنــيــة وجــعــل �إذ�عــــة �لـــقـــر�آن �لكرمي 
�لإمار�ت  دولــة  �إذ�عــات  �ل�شارقة حتتل مرتبة متقدمة بن  من 

�لعربية �ملتحدة ،.
وت�شمنت �جلل�شة مد�خالت من �لطلبة تركزت يف جمملها حول 

خطط و�شيا�شات ومنهجية �لعمل يف �لإذ�عات يف �ل�شارقة،
�إذ�عات  به  �لكبري �لذي تقوم  �لــدور  �لكلية عن  �أ�شاتذة  وحتدث 
�ل�شارقة يف خدمة �ملجتمع، مو�شحن �أن �حتفاء كلية �لت�شال 
باليوم �لعاملي لالإذ�عة يعنى �لعرت�ف باخلدمات �جلليلة �لتي 
تقوم بها �لإذ�عـــات، معترين �إذ�عــات �ل�شارقة هي �لأمنــوذج يف 
�إمارة  �أهــد�ف �شامية تعك�س هوية  �ملبني على  �لإعــالم �خلدمي 

�ل�شارقة ور�شالتها �حل�شارية.

كلية الت�شال باجلامعة القا�شمية تنظم جل�شة حوارية وتكرم الإذاعيني بهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون 

�ضامر حممد : 90 % من اأ�ضباب الع�ضبية عائد اإىل عوامل وراثية واأخرى اقت�ضادية 
�ضادق يو�ضف : ع�ضبية الأطفال ناجتة من الو�ضط الجتماعي الذي يعي�ص فيه الطفل داخل الأ�ضرة 

اأحمد بكري : حذاِر من الع�ضبية التي ت�ضيع على الإن�ضان اأجمل حلظات العمر
هدى علي: الع�ضبية اأفقدته حمبة من حوله وا�ضتهر باأنه اإن�ضان �ضعب

بهاء الدين عامر: خ�ضرت اأحد اأ�ضدقائي املقربني ب�ضبب النفعال
هند علي : اأعاين من الع�ضبّية الزائدة ومبجّرد اأن يحاَول اأحد احلديث معي اأجه�ص بالبكاء

في�ضل اأبو مانع : يف�ضل تناول امل�ضروبات املنزوعة الكافيني من اأجل التخفيف من حدة التوتر
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اأخبـار الإمـارات
هيئة النقل عجمان تنال �شهادة اأيزو يف تطبيق 

نظم اإدارة ا�شتمرارية الأعمال واجلودة
•• عجمان -الفجر:

حتــقــيــًقــا لـــالأهـــد�ف �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة لــهــيــئــة �لــنــقــل – 
عــجــمــان وتــبــنــي �أفــ�ــشــل �ملــمــار�ــشــات و�ملــعــايــري �لعاملية 
على  �لهيئة  ح�شلت  �ملوؤ�ش�شي،  �لعمل  جـــودة  وتــعــزيــز 
�شهادة �ملطابقة للمو��شفة �لعاملية �آيزو �إد�رة ��شتمر�رية 
�جلودة  �إد�رة  �يــزو  و�شهادة   ISO22301 �لأعــمــال 
 ،Lloyd's Register �شركة  من    ISO9001

بعد �ن جنحت يف تطبيق ��شرت�تيجية متكاملة تت�شمن 
يف  �لهيئة  با�شتمر�ر  �خلــا�ــشــة  و�لــتــد�بــري  �لإجـــــر�ء�ت 
�لطو�رئ  �أثــنــاء  للمجتمع  �لرئي�شية  خدماتها  تقدمي 

و�لأزمات و�لكو�رث وفقاً لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
و�أكـــــدت �لــ�ــشــيــدة ر�ــشــا خــلــف �لــ�ــشــامــ�ــشــي �ملـــديـــر �لعام 
على  �لهيئة  حتر�س  – بالندب:  عجمان  �لنقل  لهيئة 
�لإجـــر�ء�ت  كافة  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 
ملو�كبة  و�ل�شتعد�د  �لهيئة  روؤيــة  لتحقيق  و�لتطبيقات 

خالل  مــن  �لــيــوم،  ن�شهدها  �لــتــي  �ل�شريعة  �لــتــغــري�ت 
��شتمر�رية  ت�شمن  �لتي  و�لإجــــر�ء�ت  �لتد�بري  �تخاذ 

عمل وفق �أعلى معايري �إد�رة �جلودة،
ويعد وجود �شهادة �ملطابقة للمو��شفة �لعاملية �آيزو، هو 
�شمان لتحقيق �أعلى درجات ر�شا �ملتعاملن و�ل�شتجابة 
�ل�شريعة مما يعزز من رفع م�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
وحتقيق �أق�شى معايري �لمن و�ل�شالمة لتحقيق روؤية 

�لهيئة يف تطبيق "نقل �آمن، م�شتد�م ومتطور".  

•• وا�صنطن -وام:

�لإعالمي  �لتعاون  تعزيز  "و�م" �شبل  �لإمـــار�ت  �أنــبــاء  وكالة  وفــد من  بحث 
�مل�شرتك و�لتبادل �لإخباري مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية و�لبحثية يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها وفد "و�م" برئا�شة �شعادة حممد جالل 
�لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل عدد من  �لإمــار�ت  �أنباء  �لري�شي مدير عام وكالة 

و�لبحثية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�إىل تو�شيع نطاق  �أنباء �لإمــار�ت �لر�مية  �إطار جهود وكالة  تاأتي �لزيارة يف 
�شر�كاتها مع كرى �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لدولية �ملوؤثرة ل�شيما �لأمريكية 
منها مبا يعزز �نت�شار ر�شالة �لإمــار�ت �حل�شارية و �لإن�شانية على م�شتوى 
�لعامل �إىل جانب دعوتها للم�شاركة يف �لدورة �لأوىل من �لكوجنر�س �لعاملي 
و ذلك  �لــعــام �جلـــاري  �أبــوظــبــي يف نوفمر مــن  ت�شت�شيفه  �لـــذي  لــالإعــالم 
تعزيز� للح�شور �لدويل يف هذ� �ملحفل �لإعالمي �لدويل. و�أ�شادت �ملوؤ�ش�شات 
�لإعالمية و�لبحثية �لأمريكية �لتي ز�رها وفد وكالة �أنباء �لإمار�ت باأجندة 
�لكوجنر�س �لعاملي لالإعالم و حماورها �لتي تغطي طيفا و��شعا من جمالت 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �شبل معاجلة  و  �لإعــالم �جلديد  و  �لإعــالم  �شناعة 
�لإعالم عامليا بح�شور عربي و دويل و��شع .. و �أبدت ترحيبا و��شعا بامل�شاركة 

يف هذ� �حلدث �لإعالمي �لدويل �ملهم.
و قد ��شتهل وفد "و�م" جولته بزيارة " �ملجل�س �لأطل�شي " �ملوؤ�ش�شة �لبحثية 
�لأمريكية و مقرها و��شنطن وجرى بحث �شبل تعزيز �لتعاون �لبحثي بن 
ذلك  �لإعـــالم مبا يف  �شناعة  �أطــر  ومناق�شة  �ملــجــالت  �جلانبن يف خمتلف 

�لأبحاث �لتي يجريها �ملجل�س لك�شف و �شرح �ملعلومات �مل�شللة " �أين و متى 
حتدث".

وز�ر وفد "و�م" �شحيفة "ذ� هيل" �لأمريكية و مقرها و��شنطن و�لتي تاأ�ش�شت 
يف عام 1994 وت�شمل تغطيتها "�لكونغر�س و�لرئا�شة و�ل�شلطة �لتنفيذية 
و�حلمالت �لنتخابية" و يتم توزيعها ب�شكل مطبوع جمانا يف جميع �أنحاء 
 Nexstar و��شنطن و على جميع مكاتب �لكونغر�س وهي مملوكة ملجموعة
�شيا�شي  �إخباري  �أكر موقع  كانت   2020 Media Group.. ويف عام 

م�شتقل يف �لوليات �ملتحدة.
ناق�س  و  �ل�شحيفة  يف  �لعمل  �آليات  على  �لزيارة  خالل  �لوكالة  وفد  و�طلع 
مبا  �لإخــبــاري  �لتبادل  جمــال  يف  �جلانبن  بن  �مل�شتقبلي  �لتعاون  �إمكانية 

يخدم توجهاتهما �لإعالمية.
�لأعمال  جمل�س  رئي�س  نــائــب  جرينهالغ  ديفيد   .. "و�م"  وفــد  �لتقى  كما 
�لأمريكي – �لإمار�تي .. و �أكد �جلانبان خالل �للقاء �أهمية �ملجل�س ودوره 
يف تعزيز �لتعاون �لقت�شادي و�ل�شتثماري بن �لبلدين كونه يعك�س عالقات 
�ملتحدة  و�لــوليــات  �لإمــــار�ت  دولــة  بــن  �لر��شخة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 

�لأمريكية.
و ناق�س �لطرفان �لفر�س �ل�شتثمارية �لو�عدة �لتي يوفرها قطاع �لإعالم 
�ملقبلة وما ميتلكه من  للخم�شن عاما  �لإمــار�ت  �لإمــار�تــي �شمن م�شار�ت 
تعزز  متطورة  رقمية  حتتية  بنية  �إىل  �إ�شافة  مرنة  وت�شريعات  �أعمال  بيئة 
و�لتقنيات  �لتكنولوجيا  �إىل  ��شتناد�  �شنوفه  مبختلف  �لإعـــالم  قطاع  منو 

�مل�شتقبلية و�لذكاء �ل�شطناعي.
�لأمريكي   - �لإمار�تي  �لأعمال  �إن جمل�س  ديفيد جرينهالغ  قال  من جهته 

�لبلدين  بن  و�لتجاري  و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون  تر�شيخ  يف  جنح 
�ل�شديقن مبا يو�كب توجهاتهما نحو �شناعة م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قا.

�لإمـــار�ت يف خمتلف  دولــة  ت�شهده  �لــذي  �لكبري  بالتطور  �أ�شاد جرينهالغ  و 
�ملجالت ل�شيما قطاع �لإعالم �لذي يلعب دور� �أ�شا�شيا يف �لتعريف بالبيئة 
على  �لعاملية  �ل�شركات  كــرى  وت�شجيع  �لإمــــار�ت  يف  �لــو�عــدة  �ل�شتثمارية 
�لدخول �إىل �أ�شو�ق �لدولة من خالل �لتعريف �ملهني و�ملوثوق مبا تزخر به 
بيئة �لأعمال �لإمار�تية من مقومات فريدة من �شاأنها �أن ت�شاعد �ل�شركات 

على حتقيق معدلت منو مرتفعة.
و �أ�شار نائب رئي�س جمل�س �لأعمال �لإمار�تي �لأمريكي �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�أجمع..  �لعامل  ي�شهده  �لتي  �حل�شاري  منجزها  خالل  من  ريادتها  تو��شل 
م�شيد� بنجاح �لإمــار�ت يف تنظيم �إك�شبو 2020 دبي و �إبهار �لعامل يف ظل 
�لدولة  وقــدر�ت  �إمكانات  يعك�س  ما  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �ل�شحية  �لظروف 
�ل�شتثنائية يف تنظيم �أكر �لأحد�ث �لعاملية ب�شو�عد �أبنائها و�إ�شر�رهم على 

حتقيق �لنجاحات باحرت�فية وكفاءة عالية.
و ز�ر وفد وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" من�شة Axios �لإعالمية �لتي تاأ�ش�شت 
يف عام 2017 لتقدمي تغطية �أ�شرع و �أكرث ذكاء وفعالية للمو�شوعات �لتي 
ت�شكل عاملا �شريع �لتغري و�أ�شبحت منفذ� �إعالميا ر�ئد� ومعروفا لل�شحافة 

عالية �جلودة مع جمهور موؤثر من �مل�شرتكن.
ظل  يف  �لإخــبــاري  و�لتبادل  �لإعــالمــي  �لتعاون  تعزيز  �شبل  �جلانبان  ناق�س 
�لأخبار  �لإعــــالم وطـــرق تغطية  و�ــشــائــل  ت�شكل  �لــتــي  �حلــديــثــة  �لجتــاهــات 
��شتهالك  �لتكنولوجيا �جلديدة يف تغيري كيفية  �إىل دور  �إ�شافة  ومو�كبتها 

�جلمهور لالأخبار.

و �أكد �شعادة حممد جالل �لري�شي �أن �لإمار�ت و �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�شالبة  تــزد�د  �ملجالت  خمتلف  يف  ر��شخة  ��شرت�تيجية  بعالقات  ترتبطان 
تاأتي يف  �لزيارة  �إن  وقــال  �ل�شديقن..  �لبلدين  قيادتي  ورعاية  بدعم  وقــوة 
�لتعاون  تر�شيخ  �إىل  "و�م" �لر�مية  �لإمــار�ت  �أنباء  ��شرت�تيجية وكالة  �إطار 
�لإعالمي و�لبحثي مع كرى �ملوؤ�ش�شات �لدولية ل �شيما �لأمريكية منها مبا 
ي�شهم يف تعزيز ح�شور �إجناز�ت �لإمار�ت �حل�شارية و�لإن�شانية على م�شتوى 

�لعامل وذلك متا�شيا مع وثيقة مبادئ �خلم�شن.
و �أ�شاف �أن قطاع �لإعالم �لإمار�تي ويف مقدمته وكالة �أنباء �لإمار�ت و مبا 
ميتلكه من خر�ت ومقومات فريدة و تاأثري دويل و��شع قادر على لعب دور 
�ل�شرت�تيجية  �ملجالت  وريادتها يف خمتلف  �لدولة  توجهات  �إبــر�ز  يف  مهم 
�أيقونة معمارية  و �لذي جت�شد موؤخر� بتد�شن متحف �مل�شتقبل �لذي يعد 
�زدهــار� وتطور�  �أكــرث  �لإمـــار�ت وروؤيتها نحو م�شتقبل  ريــادة  ملهمة جت�شد 
يجعل من �لبد�ع و�لبتكار ركائز �أ�شا�شية يف م�شرية �لدولة للخم�شن عاما 

�ملقبلة.
وعـــر �ــشــعــادتــه عــن تطلعه ملــ�ــشــاركــة �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لإعــالمــيــة �لأمــريــكــيــة يف 
�أبوظبي يف نوفمر �ملقبل من  �لكوجنر�س �لعاملي لالإعالم �لذي ت�شت�شيف 
�لتعاون  وتعزيز  �لعاملية  �لإعالمية  لل�شر�كات  ��شتثنائي  �إطالق منوذج  �أجل 
�لإعـــالمـــي �لــــدويل �نــطــالقــا مــن �أبــوظــبــي �إىل �لــعــامل �أجــمــع و�لــتــي �أبدت 
بدورها ترحيبا كبري� بامل�شاركة. و يف ختام �لزيارة قدم مدير عام وكالة �أنباء 
�لإمار�ت �شكره وتقديره �إىل �لقائمن على �شفارة �لدولة يف و��شنطن لتوفري 
�لدعم �لكامل لوفد �لوكالة خالل زيارته ما كان له �لأثر �لكبري يف �إجناحها 

و حتقيق �أهد�فها �ملن�شودة.

•• اأبوظبي-وام:

�ملها  ر�أ�شا من   20 – �أبوظبي موؤخر�ً مهمة ناجحة لنقل  �لبيئة  �أكملت هيئة 
�لعربي �إىل �ململكة �لأردنية �لها�شمية و�لتي مت �إطالقها يف حممية �ل�شومري 

لالأحياء �لرية.
وخ�شع �لقطيع قبل عملية �لإطــالق للرقابة �لبيطرية يف حظائر �لتاأقلم يف 
�ملحمية يف حن �شت�شتمر عمليات �ملر�قبة بعد �لإطالق للتاأكد من �أنها تتمتع 

بحالة جيدة و�شحية وقادرة على �لتاأقلم ب�شكل جيد مع حميطها �جلديد.
�أعد�دها  وتعزيز  �لعربي  �ملها  لإعــادة توطن  �لطــالق خطوة هامة  ويعد هذ� 
يف �لرية يف بيئاته �لطبيعية د�خل حمميات و��شعة �شمن �ملناطق �لتي كانت 
تعي�س فيها يف �ل�شابق وتكوين قطعان متنامية قادرة على �لعتماد على ذ�تها 
و�لتجول بحرية يف مو�طنها �لطبيعية يف ظل �إد�رة فعالة وخطة حماية طويلة 

�لأمد.
وتاأتي عملية �لإطالق يف �إطار مذكرة تفاهم موقعة بن هيئة �لبيئة – �أبوظبي 
و�جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة حول م�شروع تطوير قطيع حيوي من �ملها 
�لهيئة  تنفذه  و�لــذي  �لأردن  �لرية يف  �ل�شومري لالأحياء  �لعربي يف حممية 

لتعزيز جهود  وذلك  �لأردن  �لطبيعة يف  �مللكية حلماية  بالتعاون مع �جلمعية 
�لطرفن للعمل على تاأ�شي�س قطيع حيوي وم�شتد�م للمها �لعربي يف �ملحمية 

من خالل تنويع �مل�شادر �لور�ثية و�عادة تاأهيل �ملر�عي و�ملو�ئل �لطبيعية.
�ل�شومري  حممية  يف  �لعربي  �ملها  من  ر�أ�شا   20 �إطــالق  �إىل  �مل�شروع  ويهدف 
�لبنية  �إىل حت�شن  �إ�شافة  �ملنطقة  بيئة  تاأقلمهم مع  �لرية و�شمان  لالأحياء 
خللق  �لــور�ثــيــة  �لخــتــاللت  �حتمالية  وتقليل  �لعربي  �ملها  لقطيع  �لــور�ثــيــة 
قطيع حيوي و��شتد�مة مناطق رعوية منا�شبة وكافية لأفر�د �ملها �لعربي من 
وتاأهيل مناطق رعوية جديدة خارج  �لرعوية و�يجاد  خالل حت�شن �حلمولة 

حدود �ملحمية تتمثل بزيادة م�شاحة حممية �ل�شومري لالأحياء �لرية.
�ملد�ر�س لزيادة  �إىل تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة  �مل�شروع  كما يهدف 
�لوعي �لبيئي جتاه بر�مج �لإكثار و�إعادة �لتوطن وتطبيق برنامج �شياحة بيئية 

وبال�شتفادة من برنامج �إكثار �ملها �لعربي وزيادة �لوعي لدى زو�ر �ملحمية.
وقال �أحمد �لها�شمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتنوع �لبيولوجي �لري و�لبحري 
بالهيئة: "تاأتي عملية �إطالق �ملها �لعربي يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية ��شتكماًل 
للجهود �لتي بد�أها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" 
وتنفيذ�ً  �لعربية  �شبه �جلزيرة  و�لطبيعي يف  �لثقايف  �لــرت�ث  يف �حلفاظ على 

لرنامج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�نت�شاره  �لعربي يف مناطق  �ملها  �مل�شلحة لإعــادة توطن  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�لطبيعي �لذي �نطلق عام 2007 و�شاهم بتعزيز �أعد�د �ملها يف �لرية.
وقد �شاهم هذ� �لرنامج �لطموح يف تعزيز �جلهود �ملبذولة حلماية �ملها �لعربي 
وزيادة �أعد�ده يف �لرية ف�شاًل عن تغيري حالة �ملها �لعربي يف �لقائمة �حلمر�ء 
"معر�شة  �إىل  بالنقر��س"  "مهددة  مــن  �لطبيعة  ل�شون  �لــعــاملــي  لــالحتــاد 
جمال  يف  �لإجناز�ت  �أهم  من  �عترت  خطوة  يف  لالنقر��س" يف عام 2011 

�إعادة توطن �لأنو�ع على �مل�شتوى �لعاملي".
و�أ�شار �لها�شمي �إىل �أن �لرنامج �شاهم �أي�شا يف زيادة �أعد�د �ملها �لعربي �شمن 
و�ململكة  و�شلطنة عمان  �لإمــار�ت  دولة  و�لتاريخي يف  �لطبيعي  �نت�شاره  مدى 
1000 ر�أ�ــس من �ملها  �أكــرث من  �لأردنــيــة �لها�شمية وذلــك بعد �أن مت �إطــالق 

�لعربي.
�أبوظبي  حتت�شن  ر�أ�س  وذكر �أن دولة �لإمار�ت تاأوي �ليوم �أكرث من 10،000 
�لعامل"  �لعربي يف  �ملها  �أكــر جمموعة من  5000 منها حيث تعتر  حــو�يل 
تاأكيد�ً  ذلك  وياأتي  �لعربي  �ملها  ل�شون  �لعامة  �لأمانة  �لهيئة  وت�شت�شيف  كما 
على �لتز�م حكومة �أبوظبي بدعم �ملبادر�ت �لر�مية �إىل �إعادة �ملها �لعربي ملو�ئله 

�لطبيعية.
ي�شار �إىل �أنه وفقاً ملذكرة �لتفاهم �ملوقعة بن هيئة �لبيئة – �أبوظبي و�جلمعية 
�مللكية حلماية �لطبيعة حول م�شروع تطوير قطيع حيوي من �ملها �لعربي يف 
مالئمة  بيئة  تاأمن  �إىل  ت�شعى  �لأردن  يف  �لرية  لالأحياء  �ل�شومري  حممية 
ملجموعات �ملها �لعربي يف �ملحمية وحمايتها �إ�شافة �إىل �لأنو�ع �لرية �لأخرى 
�ملها  من  و�شحي  حيوي  قطيع  ل�شتد�مة  �ملحمية  �أمــام  �لفر�شة  �شيتيح  مما 

�لعربي وتطبيق بر�مج �أخرى م�شتقبلية من بر�مج �إعادة �لتوطن.
كما �شتكون هناك فر�شة كبرية من خالل �مل�شروع لرفع �لوعي لدى �ملجتمعات 
�ملحلية وطلبة �ملد�ر�س من خالل �لعديد من �لن�شاطات و�إ�شر�ك �ملجتمع �ملحلي 

باملر�حل �ملختلفة لر�مج �إعادة �لتوطن.
يذكر �أن حممية �ل�شومري لالأحياء �لرية �لتي تقع يف قلب �لبادية �لأردنية 
بالقرب من قرية �لزرق وتبعد م�شافة 120 كم �إىل �ل�شرق من �لعا�شمة عمان 
�لطبيعة  �مللكية حلماية  1975 بدعم من �جلمعية  تاأ�ش�شت يف عام  كانت قد 
�لأردنية  �ململكة  يف  طبيعية  حممية  �أول  لتكون  للطبيعة  �لعاملي  و�ل�شندوق 
�لها�شمية و�شهدت �ملحمية �إعادة �إطالق �ملها �لعربي فيها حيث �شميت فيما بعد 

مبوطن �ملها �لعربي.

•• اأبوظبي-وام:

2022" �لتي  تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  �أم�س  �لإمـــار�ت  دولــة  �ختتمت 
�مــتــدت طـــو�ل 28 يــومــا مت خاللها �لإعـــالن عــن جمموعة كــبــرية من 
�لبتكار�ت �لفريدة �لتي ت�شهم يف تطوير �لعمل �ملوؤ�ش�شي وتخدم �لنه�شة 

�لتنموية �ل�شاملة لدولة �لإمار�ت.
�أطلقتها  �لتي  �حلكومية  �لبتكارية  �مل�شاريع  ت�شدر  �لالفت  من  وكــان 
�لوز�ر�ت �ملختلفة و�لتي �شعت لتعزيز �جلانب �لبتكاري يف �خلدمات �لتي 
تقدمها، فيما �أتاح �شهر �لبتكار �لفر�شة �أمام �لأفر�د لإطالق �بتكار�تهم 

يف خمتلف �ملجالت.
�لذكي  �لنظام  عن  ك�شفت  �لتي  �ملجتمع،  تنمية  وز�رة  �أطلقت  وتف�شياًل، 
�لإ�شاءة �ملحتملة بحق �أي من �أفر�د �لأ�شرة  عن  �ملبكر  للك�شف  "�شون" 
�إىل  �لــو�ــشــول  �لأ�ــشــئــلــة يتم مــن خاللها  مــن خــالل توجيه حــزمــة مــن 
�ملعلومات و�حلقائق �لتي تك�شف عن حالة �ل�شخ�س من حيث ما �إذ� كان 
يف و�شع �آمن وم�شتقر �أو درجة تعر�شه لالإ�شاءة، وعما �إذ� كان يحتاج �إىل 
�أو مبر�جعة �ملخت�شن للتدخل ومبا�شرة �حلالة  ��شت�شار�ت متخ�ش�شة، 

يف حال و�شول �لتقييم للخط �لأحمر.
2022" �ل�شوء على  تبتكر  "�لإمار�ت  �لــوز�رة خالل فعاليات  و�شلطت 

�أ�شحاب �لهمم  �أجل  "معن" من  عدد من �لأجهزة �مل�شتحدثة يف مركز 
�حلركي  �لتاأهيل  لإعـــادة   Neuroforma وجــهــاز  برنامج  �أبــرزهــا 
TeleCockpit وهو نظام لإعادة �لتاأهيل و�لتاأهيل  و�ملعريف وجهاز 
 Sanbot �إىل  �إ�ــشــافــة  �لــو�قــع �لفــرت��ــشــي  تقنية  قــائــم على  بعد  عــن 
�أ�شحاب  وتاأهيل  تعليم  على  ي�شاعد  تفاعلي  روبـــوت  وهــو   Robot

�لهمم.
"تطمن" �لتي  من�شة  �ملجتمع،  ووقــايــة  �ل�شحة  وز�رة  �أطلقت  بــدورهــا 
مر�حل  وتتبع  لتعقب  �ملنطقة  م�شتوى  على  نوعها  مــن  �لأوىل  تعتر 
مر�فق  تــوريــد  �إمـــد�د  لتاأمن  تهدف  و�لــتــي  �لــدو�ئــيــة،  �ملنتجات  ت�شنيع 
عر�شتها  �لتي  �مل�شاريع  ومن  �ملنتجات،  بهذه  بالدولة  �ل�شحية  �لرعاية 
�لوز�رة م�شروع "GS1 " وهو تطبيق لنظام "�لباركود" �خلا�س بتتبع 
�آلــيــات �لــرتمــيــز و�لت�شل�شل  تــوريــد وتــوزيــع �لأدويــــة مــن خــالل توحيد 
بالإ�شافة  و�ملعايري  �لمتثال  و�آليات  �ل�شيا�شات  وتوحيد  �لأدويــة  لتتبع 
�ملتعلقة  �ملركزية  �ملعلومات  لإد�رة  �ملطالبات  مكتب  خدمة  م�شروع  �إىل 
مبطالبات �لتاأمن �لإلكرتونية وتتبعها وبالتايل رفع م�شتوى �خلدمات 
�ل�شحية وتوفري �لتكاليف �ملتعلقة بالرعاية �ل�شحية يف �لإمار�ت بهدف 

بناء قاعدة مركزية لتحليل �لبيانات �ملتعلقة مبطالبات �لتاأمن.
بدورها عر�شت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة م�شروع "�لبارجيل �لأخ�شر" 

وهو م�شروع مبتكر يهدف �إىل توظيف تقنيات �لإنتاج �ملبتكرة للطحالب 
�ل�شحر�وية  �لبيئة  يف  �ملــائــيــة  �لتجمعات  مــن  جمعها  مت  �لــتــي  �ملحلية 
"�لبارجيل"  �شكل  عــلــى  �شممت  م�شغرة  حمــطــات  �شمن  �لإمـــار�تـــيـــة 
�أك�شيد  ثــاين  غــاز  وتخزين  �مت�شا�س  على  �لطحالب  وتعمل  �لــرت�ثــي، 
�لكربون من �جلو و�مت�شا�س �لغبار، بهدف تخفي�س معدلت �نبعاثات 
من  فــوري  ب�شكل  �لكربونية  �لنبعاثات  مر�قبة  وتتم  �لدفيئة،  �لــغــاز�ت 

خالل من�شة �إلكرتونية.
با�شتخد�م  �لتخطيط  برنامج  �ملــدين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  قدمت  و 
مر�قبة  م�شوؤويل  ي�شاعد  �إلــكــرتوين  م�شاعد  وهــو  �ل�شطناعي،  �لــذكــاء 
�لــقــدر�ت وميكنه معاجلة  �لــكــفــاءة وزيـــادة  �حلــركــة �جلــويــة على تعزيز 
�حلركة  مر�قبة  مل�شوؤويل  دقيقة  توقعات  وتوفري  ريــع،  ب�شكل  �ملعلومات 

�جلوية حول �حلركة �جلوية و�قرت�ح قر�ر�ت �آمنة و�شريعة.
و ك�شفت جمارك دبي عن "�لغو��شة �جلمركية" �لتي تعد �بتكار�ً فريد�ً 
وفيديوهات ثالثية  على �شور  �ملفت�شن من �حل�شول  نوعه، ميكن  من 
�ملو�د  �لك�شف عن  �ملــاء بهدف  �ل�شفينة حتت  �لأبعاد عالية �جلــودة لبدن 

�ملمنوعة و�ملهرب .
بل  �ملوؤ�ش�شات  و  �لهيئات  م�شتوى  على  تقت�شر  مل  �لإمار�تية  �لبتكار�ت 
�لد�خلية  للمالحة  نظام  �ملثال  �شبل  على  ومنها  �لأفــر�د  لت�شمل  �متدت 

�بتكره �أحد �ملو�طنن بهدف تقدمي خدمات من خالل �لهو�تف �لذكية 
بـ"�ملباين  يعرف  ما  د�خــل  �لتجول  على  للم�شاعدة  و�لآيــبــاد،  و�للوحية 
ما  �إىل  و�لتعرف  �ملتاحف،  �أو  �ملــطــار�ت  �أو  �لتجارية  �لذكية" كــالأ�ــشــو�ق 
حتتويه من قاعات وحمالت وممر�ت بو��شطة �أجهزة ��شت�شعار يتم زرعها 

يف حو�ئط �ملبنى.
جم�شم  �أد�ة  لثقب  �لكعبي  مرمي  �ملو�طنة،  �ملهند�شة  �بتكرت  جهتها  من 
�لطائرة، وذلك خالل عملها على  مبادرة طرحتها »مبادلة« لدعم �أبحاث 

طلبة  �جلامعات، وح�شلت على بر�ءة �خرت�ع لبتكارها.
و على م�شتوى طالب �لتعليم �لعايل و�لتعليم �لأ�شا�شي، جنح 3 طالبات 
ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية يف �أبوظبي من �بتكار روبوت لتقليل حالت 
�نت�شار فريو�س »كوفيد- 19« يف �لأماكن �لعامة و�لفعاليات حيث يقوم 
و�إ�شد�ره  �لعامة،  �لأماكن  �لأ�شخا�س يف  درجات حر�رة  بر�شد  �لروبوت 
�رتــفــاع درجــة �حلـــر�رة مــن خــالل جم�شات  للتحذير مــن  ر�شالة توعية 
دقيقة لقيا�س درجات �حلر�رة، كما �بتكرت طالبة بال�شف �لعا�شر قفاز�ً 
وعر�شت  "در�جة"،  �لدر�جات، حتت عنو�ن  لل�شالمة لع�شاق ركوب  ذكياً 
مت�شل  و�لــقــفــاز   ، دبي"   2020 "�إك�شبو  يف  �لأوىل  لــلــمــرة  م�شروعها 
�لــدرجــات يف  لر�كبي  �لأمــان و�حلماية  �إىل توفري  ذكــي، يهدف  بتطبيق 

خمتلف �لطرق، ويف �أجو�ء �لطق�س �ملتقلبة.

يف حمطته الأخرية .. )وام( ت�شتعر�س اأبرز البتكارات احلكومية والفردية يف الإمارات تبتكر 2022

ترحيب وا�ضع بامل�ضاركة يف الكوجنر�ص العاملي لالإعالم

وفد )وام( يبحث التعاون امل�شرتك مع موؤ�ش�شات اإعالمية وبحثية اأمريكية  

بيئة اأبوظبي تنقل 20 راأ�شا من املها العربي اإىل الأردن
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•• ال�صارقة-وام:

�ملر�شوم  �ل�شارقة،  يف  �لأ�ــشــرة  لــ�ــشــوؤون  �لأعــلــى  �ملجل�س  ثّمن 
2022 �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو  6 ل�شنة  �لأمــريي رقم 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة �أم�س ب�شاأن �إعادة تنظيم �ملجل�س موؤكد� 
�لإرتقاء  على  �لأبـــوي  �شموه  حر�س  يج�شد  �ملر�شوم  هــذ�  �أن 
و  متا�شك  على  للحفاظ  �لــد�ئــم  و�شعيه  ومتكينها  بــالأ�ــشــرة 
منتجن  �أفــر�دهــا  ليكون  �ل�شارقة  �إمـــارة  يف  �لأ�ــشــر  ��شتقر�ر 
ت�شهدها  �لتي  �لنمو  حلركة  ود�عمن  وم�شاهمن  وفاعلن 

�لإمارة على كافة �ل�شعد.
و�أ�شادت �شعادة �لدكتورة خولة عبد �لرحمن �ملال �لأمن �لعام 
�شاحب  مبر�شوم  بال�شارقة  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لنابع من روؤية ثاقبة من �شموه لدعم 
�لرثوة  كونها  بالأ�شرة  و�لإهتمام  �لإمــار�تــي  �ملجتمع  �أو��شر 
�حلــقــيــقــة لــوطــن مــتــالحــم مـــرت�بـــط مــ�ــشــددة عــلــى �أن هذ� 
وخططه  �أهد�فه  حتقيق  نحو  �ملجل�س  �شعي  �شيعزز  �ملر�شوم 
�لإ�شرت�تيجية �مل�شتقبلية يف �لعمل على خدمة ق�شايا �لأ�شرة 
ورفع م�شتوى �لتنمية �ملجتمعية يف �لإمارة و تعزيز مكانتها 

و�لإرتقاء بها و�شمان �إ�شتقر�رها و�أمنها .
و�أكدت حر�س �ملجل�س على �مل�شي قدما يف خططه وبر�جمه 
�ل�شمو  روؤى وتوجيهات قرينة �شاحب  و�لــذي ي�شرت�شد من 
�لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم 

لتنفيذ  بال�شارقة  �لأ�ــشــرة  لــ�ــشــوؤون  �لأعــلــى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لق�شايا  �ملجالت  خمتلف  يف  �لر�ئدة  �ملجتمعية  �ل�شيا�شات 
وحتقيقها  تنفيذها  ح�شن  مــن  و�لــتــاأكــد  �لأ�ـــشـــرة  تــهــم  �لــتــي 
خـــالل حتقيق  مــن  �ملــاأمــولــة  و�لــنــتــائــج  �ملــنــ�ــشــودة  للتطلعات 
�إد�ر�تــــــــه يف كــافــة عمليات  �لــتــكــامــل �لــنــوعــي بـــن خمــتــلــف 
مبنظومة  لــالرتــقــاء  �لأد�ء  وتــطــويــر  و�لتنفيذ  �لتخطيط 

�لأ�شرة على م�شتوى �لإمارة.
من جانبها �أكدت �شعادة مو�شي بنت حممد �ل�شام�شي رئي�س 
�د�رة �لتنمية �ل�شرية �أن هذ� �ملر�شوم �لأمريي يعد و�حد� من 
ظل  يف  �لإمار�تية  �لأ�شرة  على  للحفاظ  �ل�شّباقة  �خلطو�ت 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة كما 
ميثل د�فعا لإد�رة �لتنمية �لأ�شرية ملو��شلة �لعمل على تقدمي 
�أعلى  ووفــق  لالأ�شر  و�لإر�ــشــاديــة  �لتوعوية  �خلــدمــات  �أف�شل 
�ملعايري �لعاملية من �أجل �شمان حتقيق روؤية ور�شالة �لإد�رة 
�لهادفة �إىل ن�شر �لثقافة �لأ�شرية �لإيجابية �لتي من خاللها 

يتم �شمان �نت�شار �لوعي �لأ�شري يف �ملجتمع.
و قالت �شعادة �شاحلة غاب�س مديرة �ملكتب �لثقايف و�لإعالمي 
�ل�شارقة  لإمــارة  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  يج�شد  �ملر�شوم  �إن 
�لتي ت�شعى �إىل تقدمي كل �أ�شكال �لدعم و�لهتمام و�لرعاية 
لالأ�شرة �لإمار�تية �لتي تعد نو�ة �ملجتمع وبها تبنى �حل�شار�ت 
و�لأمم ل�شيما و �أن �ملر�شوم �لأمريي �شلط �ل�شوء بالتف�شيل 
على �لأهد�ف �لتي يجب على �ملجل�س �أن يعمل على حتقيقها 

من خالل ن�شر �لوعي باأهمية �ملحافظة على �شالمة �لأ�شرة 
تعزيز  عــر  لها  �لجتماعي  �ل�ــشــتــقــر�ر  وحتقيق  وحمايتها 
و�ملجتمع  �لأ�شرة  لتوعية  و�لإعالمية  �لثقافية  �لو�شائل  دور 
و�لذي �شيحر�س �ملكتب على تفعيله مببادر�ت وبر�مج ترتقي 

لطموحات �لقيادة وتلبي تطلعات �ملجتمع.
�لتثقيف  �إد�رة  مدير  �شيف  ر��ــشــد  �إميـــان  �أكـــدت  جانبها  مــن 
�لــ�ــشــحــي �أن �ملــر�ــشــوم �لأمـــــريي يــهــيــئ ملــرحــلــة جـــديـــدة من 
�لعمل �لتنموي �ملجتمعي يف �إمارة �ل�شارقة لإيجاد �ملزيد من 
�لأو�شاع  حت�شن  عن  ف�شال  �لأ�شري  و�لإ�شتقر�ر  �لتما�شك 
رفاهية  ت�شمن  �أف�شل  حياة  لتوفري  و�لجتماعية  �ل�شحية 
�ل�شرت�تيجي  �لتوجه  يدعم  مبا  �ملجتمع  و�شالمة  و�شحة 
تعزيز  يف  وي�شهم  �لعامة  �ل�شحة  على  �ملحافظة  يف  لــالإمــارة 
�ملنطقة  يف  �لأوىل  �ل�شحية  �ملدينة  لتكون  �ل�شارقة  جــهــود 

و�لعامل.
�لطفل  �شالمة  �إد�رة  مديرة  �ليافعي  �شالح  هنادي  �أثنت  و 
�ل�شارقة  �إمــارة  �شعي  �شاأنه تعزيز  �لذي من  �شموه  على قر�ر 
�لقوية  �لأ�شر  �ملتمثلة يف  و�لتنمية  �لتطوير  دعائم  لتح�شن 
�ملتما�شكة لفتة �إىل �أن �لإد�رة �شتكون حري�شة على م�شاعفة 
�جلهود حلماية �لأطفال و�لرتقاء باأدو�رهم �ملجتمعية ون�شر 
�ل�شتقر�ر  وحتقيق  �شالمتهم  على  �ملحافظة  باأهمية  �لوعي 
�لأطفال  فيه  يتمتع  جمتمع  �إىل  و�ــشــول  لهم  �لجــتــمــاعــي 
بال�شحة �لنف�شية و�ل�شالمة �جل�شدية ليكونو� �شركاء يف بناء 

ريادة �لإمارة و�لدولة.

الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يثمن مر�شوم حاكم ال�شارقة ب�شاأن اإعادة تنظيمه

الإمارات تر�شل طائرة اإمدادات غذائية اإىل غامبيا
•• اأبوظبي-وام:

�أر�شلت دولة �لإمار�ت يوم �جلمعة �ملا�شية طائرة م�شاعد�ت حتمل 48 طناً 
�لدعم  �إطار  �إىل جمهورية غامبيا، يف  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �لإمــد�د�ت  من 
�مل�شتمر من دولة �لإمار�ت و�مل�شاهمة يف تخفيف حدة �لأو�شاع �لإن�شانية، 
ودعم �مل�شتوى �ملعي�شي ل�شريحة كبرية من �ل�شكان يف �لعديد من �ملناطق.
وقال �شعادة �شلطان علي �حلربي، �شفري �لدولة غري �ملقيم لدى غامبيا، 
�إطار  يف  ياأتي  غامبيا  �إىل جمهورية  �لغذ�ئية  �لإمـــد�د�ت  هــذه  �إر�ــشــال  �إن 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتقدمي �لدعم و�ل�شتجابة للجهود �لإن�شانية 
�ملبذولة للتخفيف من حدة معاناة �لأهايل، خا�شة من �لن�شاء و�لأطفال.

�ملعونات  مــن  �مل�شتفيدة  �لـــدول  �أو�ئـــل  مــن  غامبيا  جمهورية  �أن  و�أ�ــشــاف 

�لطبية �لإمار�تية �ملقدمة للحد من �نت�شار فريو�س " كوفيد - 19"، �إذ 
��شتقبلت يف مايو 2020 طائرة �إمد�د�ت وم�شتلزمات طبية ��شتفاد منها 
و�أو�شح  �ل�شحية.  �لــرعــايــة  قــطــاع  يف  �لــعــامــلــن  مــن  �آلف  خم�شة  نــحــو 
�شعادته �أن دولة �لمار�ت �أر�شلت خالل �شهر �أبريل من �لعام �ملا�شي 67 
�لتخفيف  �لغامبية يف  لتعزيز �جلهود �حلكومية  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  طناً 
تاأثريها  و�متد  كوفيد19-  جائحة  فر�شتها  �لتي  �لتد�عيات  حــدة  من 

لكثري من �لأن�شطة �لقت�شادية و�لجتماعية.
�شنو�ت  �لع�شر  لغامبيا خــالل  �لإمــار�تــيــة  �ملعونات  �أن  �إىل  �لإ�ــشــارة  جتــدر 
�ملجالت،  من  �لعديد  على  وتوزعت  درهــم،  مليون   100 ناهزت  �ملا�شية 
و�ملياه،  و�لــ�ــشــحــة،  و�لتعليم،  و�لجــتــمــاعــيــة،  �لتنموية،  �ملــ�ــشــاريــع  مــثــل: 

وغريها.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف احلملة املرورية »التزامكم �شمان �شالمتكم«
•• اأبوظبي-وام: 

تــ�ــشــارك �ــشــرطــة �أبــوظــبــي يف حملة 
�لــتــوعــيــة �ملــــروريــــة �ملــــوحــــدة على 
مـــ�ـــشـــتـــوى �لـــــدولـــــة حتــــت �ـــشـــعـــار " 
�لـــتـــز�مـــكـــم �ـــشـــمـــان �ــشــالمــتــكــم " 
بامل�شار  �للتز�م  �أهمية  على  وتركز 
�لإلز�مي  �ل�شري  وخــط  �ملخ�ش�س 
�لتجاوز من غري  للمركبات، وعدم 
و�للتز�م  بــهــا،  �ملــ�ــشــمــوح  �لأمـــاكـــن 
وذلـــك يف  �ملــقــررة  بال�شرعات  �لــتــام 

للتجاوز فقط وعلى قائد �ملركبة �أن 
يحر�س على �تباع �لقو�عد �ملرورية 
�إذ �ــشــرع بــالــتــجــاوز و�ــشــدد عــلــى �أن 
يف  رئي�شي  �شبب  �خلــاطــئ  �لــتــجــاوز 

�حلو�دث �ملرورية.
�ل�شري  �للتز�م بخط  و�أكد �شرورة 
�لإ�شار�ت  تقاطعات  عند  �لإلــز�مــي 
�ل�شوئية ومد�خل وخمارج �لطرق 
و�حلر�س على منع �لتجاوز�ت �لتي 
و�لتي  �لــ�ــشــائــقــن  بع�س  بــهــا  يــقــوم 
�ملرورية  �حلــــو�دث  بــوقــوع  تت�شبب 

و�لــتــجــاوز�ت غــري �لــقــانــونــيــة، مما 
يوؤثر يف م�شتويات �ل�شالمة �ملرورية 

ووقوع �حلو�دث �ملرورية �ملوؤ�شفة.
�أفر�د  تخاطب  �حلملة  �أن  و�أو�ــشــح 
�ملــجــتــمــع بــعــدة لــغــات وتـــركـــز على 
�لإعالم  و�شائل  �لتوعية من خالل 
�لجتماعي  �لـــتـــو��ـــشـــل  ومــــو�قــــع 
بــتــعــزيــز �لــثــقــافــة �ملــــروريــــة وحث 
�للتز�م  على  �لطريق  م�شتخدمي 
و�للتز�م  و�ملـــرور،  �ل�شري  بقو�نن 
بــهــم، ومر�عاة  بــاملــ�ــشــار�ت �خلــا�ــشــة 

�إطار �لأولوية �لإ�شرت�تيجية جلعل 
�لإلتز�م  وتعزيز  �أمنا  �أكــرث  �لطرق 

بقانون �ل�شري و�ملرور.
�شاحي  حمــــمــــد  �لـــعـــمـــيـــد  وقــــــــال 
�حلـــمـــريي مـــديـــر مــديــريــة �ملــــرور 
على  تــركــز  �حلملة  �إن  و�لـــدوريـــات 
و�أفر�د  �لطرق  م�شتخدمي  توعية 
باأبرز �ملخالفات  �ملجتمع وتعريفهم 
و�ل�شلوكيات �خلاطئة �لتي يرتكبها 
جمالت  يف  �ملركبات  قائدي  بع�س 
مفاجئ،  بــ�ــشــكــل  �ملـــ�ـــشـــار�ت  تــغــيــري 

ن�شبة  �لآخــــريــــن، خلــفــ�ــس  حـــقـــوق 
�أدنـــــــى  �إىل  �ملـــــــروريـــــــة  �حلـــــــــــو�دث 
م�شتوياتها لتحقيق روؤية �حلكومة 
باأن  �لــد�خــلــيــة  ووز�رة  �لحتـــاديـــة 
تكون دولة �لإمار�ت من �أف�شل دول 

�لعامل �أمنا و�شالمة .
بال�شرعات  �للــــتــــز�م  عــلــى  وحــــث 
للمركبات  �لطريق  و�إف�شاح  �ملقررة 
�لتي لها �أولوية �ملرور �لقادمة من 
�خلــلــف �أو مــن �جلــهــة �لــيــ�ــشــرى .. 
موؤكد� �أن �حلارة �لي�شرى خم�ش�شة 

�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  عر 
�أبــوظــبــي �ــشــمــن �جلهود  لــ�ــشــرطــة 
�ملـــروري.  �لــوعــي  لتعزيز  �مل�شتمرة 
ونوهت �إىل �أن قانون �ل�شري و�ملرور 
ولئحته �لتنفيذية يعاقب كل قائد 
�لتز�مه بخط  مركبة يف حــال عــدم 
�إف�شاحه  لعدم  �أو  �لإلــز�مــي  �ل�شري 
من  �أو  �خللف  من  للقادم  للطريق 
�لبالغ  بــالــغــر�مــة  �لــيــ�ــشــرى  �جلــهــة 
كل  ويعاقب   .. درهــم   400 قدرها 
ب�شورة  �لتجاوز  عند  مركبة  قائد 

وتوؤدي �إىل �إ�شابات بليغة . و�أو�شح 
�لإلز�مي  �ل�شري  بخط  �ملق�شود  �أن 
لــلــمــركــبــات هـــو �لــ�ــشــري �ملـــلـــزم على 
�ملقرر / �حلــارة �ملخ�ش�شة /  �مل�شار 
�ل�شري و�ملرور  مــن خــالل عــالمــات 
عالمات  �أو  �شو�خ�س  �أكــانــت  �ــشــو�ء 
�أنها  �إىل  �ملديرية  ولفتت   . �أر�شية 
تتابع  �ــشــركــائــهــا  مــــع  وبـــالـــتـــعـــاون 
باهتمام ر�شد �لتجاوز�ت و�ملخالفات 
وطــبــيــعــتــهــا ومـــــدى تـــاأثـــريهـــا على 
�ل�شالمة �ملروية ون�شرت فيديوهات 

�لــبــالــغ قدرها  بــالــغــر�مــة  خــاطــئــة 
مرورية  نــقــاط   6 و  درهـــم   600

على رخ�شة قائدها.

الإمارات ت�شارك يف اأعمال الدورة ال� 49 ملجل�س حقوق الإن�شان يف جنيف

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 

الهالل الأحمر ينجز احلزمة الأوىل من م�شاريع اأم الإمارات التنموية يف اإثيوبيا

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا ب�شاأن قطاع املاء والكهرباء يف اأبوظبي

•• جنيف - وام: 

ت�شارك دولة �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة يف �جتماعات �لــدورة �لـ 49 ملجل�س 
حقوق �لإن�شان �لتي �نطلقت �أم�س وت�شتمر حتى �لأول من �أبريل �ملقبل.

 28" �ملــ�ــشــتــوى  رفــيــعــة  لــالجــتــمــاعــات  �لأوىل  �لــثــالثــة  �لأيــــام  و�شتخ�ش�س 
فر�ير2- مار�س 2022" و يلقي خاللها معايل �لدكتور �أنور بن حممد 
دولة  كلمة  �لــدولــة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لدبلوما�شي  �مل�شت�شار  قرقا�س 

�لإن�شان  �لدولة يف جمال حقوق  �إجنــاز�ت  �أهــم  �لإمـــار�ت و ي�شتعر�س فيها 
�لإمـــار�ت يف  لدولة  �لع�شوية �حلالية  �إطــار  هــذه �حلقوق يف  تعزيز  و�آفـــاق 
جمل�س حقوق �لإن�شان. و تعتر هذه �لدورة ذ�ت طابع خا�س بالن�شبة لدولة 
�لإمار�ت، وذلك بعد فوزها بع�شوية جمل�س حقوق �لإن�شان �لأممي للفرتة 
�لدويل  و�لحــرت�م  �لتقدير  حجم  عن  يعر  �إجنــاز  يف   ،2024-2022
لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومكانتها ودورها �لبارز يف دعم حقوق �لإن�شان يف 

حميطها �لإقليمي و�لدويل.

و �شبق لدولة �لإمــار�ت �أن �شغلت ع�شوية جمل�س حقوق �لإن�شان لوليتن 
متتاليتن على مد�ر 6 �شنو�ت يف �لفرتة "2013-2018"، حيث �أن فرتة 
�نتخابهم مبا�شرة بعد  �إعــادة  �ملجل�س ثالث �شنو�ت ول جتوز  �أع�شاء  ولية 
�شغل وليتن متتاليتن. و�شينظر �ملجل�س يف �مل�شائل �لتنظيمية و�لإجر�ئية، 
ويف �لتقرير �ل�شنوي ملفو�شة �لأمم �ملتحدة �ل�شامية حلقوق �لإن�شان وتقارير 
�ملفو�شية �ل�شامية و�لأمن �لعام، ويف تعزيز وحماية جميع حقوق �لإن�شان، 
و�لثقافية مبا يف ذلك �حلق  و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية  �ملدنية 

�لإن�شان،  حقوق  و�آلــيــات  هيئات  ن�شاط  �إىل  �ملجل�س  و�شيتطرق  �لتنمية.  يف 
و�لتقارير ذ�ت �ل�شلة بال�شتعر��س �لدوري �ل�شامل.. فيما يو��شل �ملجل�س 
بالعن�شرية  �ملرتبطة  و�مل�شائل  فيينا،  عمل  وبرنامج  �إعالن  وتنفيذ  متابعة 
�لتع�شب:  �أ�شكال  �لأجانب وما يت�شل بذلك من  �لعن�شري وكره  و�لتمييز 
�لعا�شر  �لبند  و�شيخ�ش�س  ديــربــان.  عمل  وبرنامج  �إعــالن  وتنفيذ  متابعة 
و�لأخري من جدول �أعمال �لدورة 49 ملجل�س حقوق �لإن�شان مل�شاألة �مل�شاعدة 

�لتقنية وبناء �لقدر�ت يف جمال حقوق �لإن�شان.

•• اأدي�س اأبابا -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �مل�شلحة ومتابعة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لهالل  هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلــاكــم  ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�لأحمر �لإمار�تي .. �أجنزت �لهيئة يف جمهورية �إثيوبيا �حلزمة �لأوىل من 
" م�شاريع �أم �لإمار�ت �لتنموية " �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 

�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لرئي�شة �لفخرية لهيئة �لهالل �لأحمر.
ف�شال   70 من  تتكون  باليه،  �إقليم  يف  مد�ر�س   4 �إن�شاء  �مل�شاريع  ت�شمنت 
ي�شتفيد  �لأخرى،  و�ملختر�ت و�خلدمات  در��شيا ومكتبات ومكاتب لالإد�رة 

منها �شبعة �آلف و500 طالب وطالبة �شنويا �إ�شافة �إىل م�شت�شفى لرعاية 
�لأمومة و�لطفولة يتكون من عياد�ت خارجية وجممع عمليات وخمتر و 
�إد�ريــة وخدمية، وت�شتفيد  عنابر ووحدة للعناية بالأطفال �خلدج ومر�فق 
من خدماته 100 �ألف حالة �شنويا .. �إىل جانب دعم مركز جر�حة �لقلب 

يف �لعا�شمة �أدي�س �أبابا بالأدوية و�لأجهزة �لطبية.
�ملو��شالت  �شبل  لتي�شري  للنقل  حافالت   8 توفري  �لثانية  �حلزمة  وت�شمل 

و�لتنقل يف �لإقليم.
وب�شاأن �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية �مل�شتمرة على مدى تنفيذ هذه �مل�شاريع فقد وزع 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي �أكرث من 88 �ألف طرد غذ�ئي ��شتفاد منها حو�ل 

�ملحلين. �ل�شكان  من  �شخ�س  �ألف   700
�لأو�شاع  لدعم  جهودها  عــززت  قد  �لإمــار�تــي  �لأحــمــر  �لهالل  هيئة  كانت 

�لإن�شانية و�لتنموية يف �أثيوبيا، خالل �ل�شنو�ت �لأخرية.
�لأحمر  �لهالل  لهيئة  �لعام  �لأمــن  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكتور  و�أكــد 
نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �أن  �لإمــار�تــي 
�لإن�شانية  �لأو�شاع  بتد�عيات  �شموه  �هتمام  جت�شد  �إثيوبيا  جتاه  بالتحرك 
ظروف  وتوفري  منها  �ملتاأثرين  معاناة  تخفيف  على  �شموه  وحر�س  هناك، 
�آل نهيان،  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  �إن متابعة �شمو  �أف�شل لهم. و قال  حياة 
بال�شرعة  باإجنازها  �مل�شتمرة  وتوجيهاته  �إثيوبيا  م�شاريع  يف  �لعمل  ل�شري 
�لإن�شانية،  �ملــعــانــاة  وطـــاأة  مــن  للحد  �حلثيث  �شموه  �شعي  تــوؤكــد  �ملطلوبة، 

و�لعمل على تعزيز �شبل ��شتقر�ر �لأهايل هناك.
و �أ�شاف �لفالحي �أن توجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف هذ� �ل�شدد جت�شد قيم 
�لثيوبي  �ل�شعب  مع  وت�شامنها  �لإمـــار�ت،  دولــة  بها  تتحلى  �لتي  �لت�شامح 

و�أو�شاعه �لإن�شانية ، وتوؤكد �لعالقات �ملتينة �لتي جتمع �لإمار�ت و�أثيوبيا 
و�شعبيهما.

و قال �أمن عام �لهالل �لأحمر "�إن هذه �ملبادرة تاأتي يف �إطار �لتز�م �لإمار�ت 
�ل�شقيقة  �ل�شعوب  جتــاه  و�لتنموية  �لإن�شانية  بقيمها  مانحة  دولــة  بكونها 
و�ل�شديقة، و��شتمر�ر� لنهجها �ملتميز يف تعزيز �ملبادر�ت �لتي حتد من وطاأة 
�ملعاناة �لإن�شانية وت�شاند جهود �لتنمية يف �ملجتمعات �لتي تطالها �لنكبات 

�لإن�شانية �لتي توؤثر على حياة �لنا�س وم�شائرهم.
�لإن�شانية  �لأو�شاع  ��شتجابتها لدعم  �لأحمر قد عززت  �لهالل  كانت هيئة 
�ل�شعب  �أبــنــاء  من  �لآلف  ع�شر�ت  ��شتهدفت  �لتي  و  �أثيوبيا  يف  و�لتنموية 
بناء  يف  �ملتمثل  �لتنموي  �جلانب  �ملــبــادرة  ت�شمنت  فيما  �ل�شقيق،  �لإثيوبي 

حاليا. فيها  �لعمل  جاري  منزل   1600

•• اأبوظبي-وام:

  تر�أ�س �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
يف  و�لكهرباء  �ملاء  ب�شاأن قطاع  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير 

�أبوظبي، �جتماع �للجنة �لذي عقد �أم�س يف مقر �ك�شبو 2020 دبي.
�طلعت �للجنة خالل �لجتماع على مر�حل �شري �خلطة �خلم�شية للقطاع 
لالأعو�م  �ل�شرت�تيجية  و�لأهـــــد�ف  �لــتــحــول  ملــبــادر�ت  �لأ�ــشــ�ــس  وو�ــشــعــت 

�خلم�شة �ملقبلة.
�شهيل  معايل  من  كال  ت�شم  �لتي  �لعليا  �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع    ح�شر 
ومعايل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزيــر  �ملــزروعــي  فــار�ــس  فــرج  بــن حممد 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور 
معايل  و  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون  ومعايل 
جا�شم حممد بوعتابه �لزعابي رئي�س د�ئرة �ملالية ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي 
ومعايل �أحمد مبارك �ملزروعي ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي رئي�س مكتب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي ومعايل عوي�شة مر�شد �ملرر رئي�س د�ئرة 

�لطاقة يف �أبوظبي.

�شيف بن زايد يقدم واجب العزاء 
بوفاة خليفة احلبتور

•• دبي-وام:

قدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�جب �لعز�ء �إىل 
جنله  لــه  �ملغفور  وفـــاة  فــى  �حلبتور  خليفة  بــن  حممد 

خليفة وذلك مبجل�س �لعز�ء مبنطقة ديرة بدبي.
�لفقيد،  وذوي  لأ�شرة  تعازيه  �شادق  �شموه عن  و�أعــرب 
بــو��ــشــع رحمته  يــتــغــمــده  �أن  �لــقــديــر  �لــعــلــي  د�عــيــا �هلل 
�ل�شر  وذويـــه  �أهــلــه  ويلهم  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن 

و�ل�شلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات
احمد بن ح�شر وح�شة تهلك ي�شهدان ملتقى م�شتقبل املخرتعني  

•• دبي -الفجر: 

�شهد �ل�شيخ �حمد بن ح�شر �ل مكتوم وح�شة تهلك وكيل 
وز�رة تنمية �ملجتمع �مل�شاعد لقطاع تنمية �ملجتمع �شباح 
�ملخرتعن  جلمعية  �ملخرتعن"  "م�شتقبل  ملتقى  �أم�س 
�لمار�تية مبنا�شبة �شهر �لإبتكار بدولة �لمــار�ت و�لذي 
تــ�ــشــمــن تــكــرمي �ملــخــرتعــن �لــ�ــشــغــار و�لــكــبــار ومعر�س 
�جلمعية �لأول مب�شاركة 150 خمرتعا وخمرتعة فندق 

لل�شيليكون. دبي  "  بو�حة  رد  "ر�دي�شون 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  جمان  عبد�هلل  �حمد  �ملخرتع  و�أ�شاد 

�لمار�ت  بــدولــة  �لبتكار  �شهر  �عتماد  مبــبــادرة  �جلمعية 
ونــتــائــجــه �لــد�عــمــة لــــروح �لبــتــكــار و�لخـــــرت�ع وم�شيد� 
هذ�  يف  �لــدولــة  م�شتوى  على  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  كــافــة  مب�شاركة 

�ل�شهر .
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  در�ي  بن  خليفة  �حلفل  و�شهد 
دبي لال�شعاف و�شانع �لمل �حمد �لفال�شي ومال �لدين 
نائب رئي�س �جلمعية �لوربية للمخرتعن ، وكرم �حلفل 
�جلــهــات �لــر�عــيــة وهــي بنك دبــي �ل�ــشــالمــي وو�حـــة دبي 
ومياه  كهرباء  وهيئة  �ملو�شى  �شامل  وجمموعة  لل�شيلكون 
دبـــي و�لــهــيــئــة �لــعــامــة لــالقــامــة و�ـــشـــوؤون �لجــانــب بدبي 

وموؤ�ش�شة دبي لالعالم .
وت�شمن حفل �مللتقى عر�س �خرت�ع علي حميد و�شلطان 
وقدمت  �للــهــام  فقرة  �لنقبي  هاجر  وقــدمــت  �ل�شام�شي 
با�شر�ف  �ل�شغري  �ل�ــشــعــاف  لبــتــكــار  عر�شا  دبــي  ��ــشــعــاف 
�لدكتورة عائ�شة �ملطوع ، فيما قدم �حمد جمان حما�شرة 
حممد  �ل�شيد  قدم  " فيما  �لخرت�ع  من  عام  " خم�شون 

علي حما�شرة " �لخرت�ع و�ل�شعادة " .
تهلك  وح�شة  �ملــكــتــوم  ح�شر  �ل�شيخ  قــام  �لفــتــتــاح  وعــقــب 
بجولة تفقدية لكافة م�شاريع �لخرت�ع �ملدر�شية �مل�شاركة 

من مد�ر�س �لدولة وعدد من �ملخرتعن �لع�شاء .

عمر �شلطان العلماء يزور جناح موري�شيو�س يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-وام: 

ز�ر معايل عمر بن �شلطان �لعلماء 
�ل�شطناعي  لــلــذكــاء  دولـــة  وزيـــر 
وتطبيقات  �لــرقــمــي  و�لقــتــ�ــشــاد 
جمهورية  جناح   ، بعد  عن  �لعمل 
�شعار  يحمل  �لـــذي  موري�شيو�س 
يف  ويـــقـــع  �مل�شتقبل"،  "جذور 
منطقة �لفر�س يف �إك�شبو 2020 
�شكيل  ��ــشــتــقــبــالــه  يف  وكـــــان  دبــــي 

جوليم مدير جناح موري�شيو�س.
�شلطان  عـــمـــر  مــــعــــايل  �طــــلــــع  و 
�لـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء عـــــــلـــــــى �لــــــفــــــر�ــــــس 
�ملتميزة  و�لعرو�س  �ل�شتثمارية، 

تقدمها �جلزيرة من فو�كه وزهور 
مــتــعــددة. وميــّثــل �جلــنــاح منطقة 
تفاعلية كاملة ت�شتعر�س �لنه�شة 
و�مل�شروعات  �حلالية  �لقت�شادية 
�مل�شتقبلية، حيث ترتبط �لنه�شة 
و�مل�شروعات �ملبتكرة �لتي تخطط 
�ملا�شي  بــجــذور  موري�شيو�س  لها 
�لعريق، كما يقدم �جلناح جتربة 
متنوعة  حمـــطـــات  �ــشــبــع  تــ�ــشــم 
�حلكومية  �جلـــهـــود  عــلــى  تـــركـــز 
مركز  لــتــ�ــشــبــح  تـــبـــذلـــهـــا  �لــــتــــي 
وتكنولوجيا  و�لتعليم  �لــتــمــويــل 
�ملعلومات وغريها من �لقطاعات 

�لرئي�شية.

و�إجناز�تها �لتي مّكنتها من تعزيز 
لال�شتثمار  ر�ئــد�ً  مركز�ً  مكانتها 
ودفع عجلة �لقت�شاد، و�أثنى على 
�لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع دولة 
�لإمار�ت وجمهورية موري�شيو�س. 
و يقدم جناح موري�شيو�س جتربة 
�إىل  تق�شيمه  عر  للزو�ر  متميزة 
ميكن  حيث  رئي�شية  مناطق  عــدة 
للز�ئر �ختبار �لطبيعة و�ل�شياحة 
�أبرز  وي�شتعر�س  موري�شيو�س،  يف 
�حلالية،  �لقت�شادية  �مل�شروعات 
�لتي  �ملــ�ــشــتــقــبــلــيــة  و�ملـــ�ـــشـــروعـــات 
تقدمها، وتتوزع هذه �لأق�شام على 
�لــثــمــار، ومن�شة  قــطــف  مــنــطــقــة 

بدء  من  �مل�شتثمرين  متّكن  �لتي 
خالل  من  �لــر�ئــدة،  م�شروعاتهم 
�قت�شادية،  �مــــتــــيــــاز�ت  تـــقـــدمي 
�ل�شر�ئب،  مـــن  �لإعـــفـــاء  تــ�ــشــمــل 
�ملتعلمة  �لعاملة  �لــقــوى  وتــو�فــر 
�إىل جانب جم�شمات فنية جت�شد 
تتكون  �لتي  �لإ�شتو�ئية  �لطبيعة 
�لبحرية  و�ملــنــاظــر  �لــغــابــات  مــن 

�خلالبة.
�أ�ــــــشــــــاد وزيــــــــر دولــــــــة لـــلـــذكـــاء  و 
�لرقمي  و�لقت�شاد  �ل�شطناعي 
بعد  عـــــن  �لــــعــــمــــل  ـــيـــقـــات  وتـــطـــب
�لتي  مـــوريـــ�ـــشـــيـــو�ـــس  مبـــ�ـــشـــاريـــع 
متميزة  ��شتثمارية  فر�شاً  تقدم 

�ملركز، �إ�شافة �إىل جذور �مل�شتقبل 
�لتي حتمل �شعار �جلناح.

و ي�شتعر�س �جلناح �شمن جتربة 
تفاعلية متكاملة خريطة مبتكرة 
على  �ل�شوء  ت�شلط  �لعامل  لــدول 
لينتقل  �لــعــاملــيــة،  �ملــنــجــز�ت  �أهــــم 
�لإجنـــــــاز�ت  �إىل  بــعــدهــا  �لــــــــزّو�ر 
�ملــحــلــيــة ملــوريــ�ــشــيــو�ــس، ومــــن ثم 
�لتي  �لــثــمــار  قــطــف  منطقة  �إىل 
�ملتميزة،  �جلزيرة  مالمح  جت�شد 
�ل�شالم،  �أ�ــشــ�ــس  على  ترتكز  �لــتــي 
�لثقايف،  ـــنـــوع  ـــت و�ل و�حلــــوكــــمــــة، 
�ل�شامل،  �لقـــتـــ�ـــشـــادي  و�لـــنـــمـــو 
و��ــشــتــكــ�ــشــاف �أهـــم �ملــنــتــجــات �لتي 

�شما املزروعي تزور جناحي جزر �شليمان و�شورينام يف اإك�شبو 2020
•• دبي -وام:

�ملزروعي  فــار�ــس  بــن  �شهيل  بــنــت  �ــشــمــا  مــعــايل  ز�رت 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب نائب رئي�س مركز �ل�شباب 
�شورينام،  وجمهورية  �شليمان،  جزر  جناحي  �لعربي، 

�شمن م�شاركتهما يف �إك�شبو 2020 دبي.
وقامت معاليها بجولة يف جناح جزر �شليمان، �ملقام يف 
منطقة �لفر�س باإك�شبو 2020 �لذي يروي تاريخها 
و�طــلــعــت عــلــى �ملــنــحــوتــات �لـــتـــي يــتــ�ــشــمــنــهــا �جلناح 
و�لأو�ين  و�لأخ�شاب  �ل�شخر  على  منحوتات  وت�شمل 

�لفخارية.
�لتي يعر�شها �جلناح  وتعرفت معاليها على �خلطط 
حول تطلعات جزر �شليمان للم�شتقبل، و�ل�شتثمار يف 
�لتعليم، وتن�شئة �لأجيال و�لزر�عة، و�ل�شحة وغريها 

من م�شاريع �لتنمية �مل�شتد�مة.

و��شتمعت معاليها �إىل �شرح مف�شل من �لقائمن على 
�جلناح حول �لتجارة و�ل�شتثمار و�ل�شياحة �مل�شتد�مة 
جهود  و�أهـــم  �لرئي�شي،  تركيزها  حمــور  ميثل  �لـــذي 
�لذي  �حلــيــوي  �لتنوع  على  و�حلــفــاظ  �لبيئة  حماية 

ي�شمل �آلف �لأنو�ع �لنباتية و�حليو�نية و�لبحرية.
جمهورية  جــنــاح  مــعــالــيــهــا  ز�رت  �أخــــــرى،  جــهــة  مـــن 
على  و�طلعت  �ل�شتد�مة  منطقة  يف  �ملقام  �شورينام، 
�لزر�عية  �ملــنــتــجــات  �ل�ــشــتــثــمــاريــة يف قــطــاع  �لــفــر�ــس 
و�حليو�نية، و�لبيئة �لغنية باملو�رد �لطبيعية و�لتنوع 
تو�جهها  �لــتــي  و�لــتــحــديــات  لــ�ــشــوريــنــام،  �لبيولوجي 
تطبيقها  على  تعمل  �لتي  و�حلــلــول  �لبيئة،  حلماية 
�شورينام  جهود  على  معاليها  تعرفت  كما  ملو�جهته. 
�شعبها  وتقاليد  وعــــاد�ت  �لثقافة  قــطــاع  يف  �لــو�عــدة 
�لعا�شق للطبيعة، وتاأثرهم بالعديد من �لثقافات مثل 

�ل�شينية و�لهندية و�لأفريقية.

ثمرة جوزة الطيب تزين جناح غرينادا يف اإك�شبو 2020 

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

�لدعوة  عن  معر�ً   ،  2020 باأك�شبو  �لتنقل  منطقة  يف  غريناد�  جناح  جاء 
دولة  �أنها  �عتبار  على  �لتو�بل،  بجزيرة  �ل�شتمتاع  وهى  للزو�ر  وجهها  �لتى 
جولة  لأخـــذ  دعـــوة  وهــى  �ل�شيافة،  وكـــرم  بالطيبة  �شعبها  يتمتع  جــزريــة، 
�لتي  �لبالد  يف  و�مل�شتقرة  �لهادئة  �حلياة  �أ�شلوب  يج�شد  حيث   ، �فرت��شية 
بالرت�ث  غنية  �أنــهــا  كما  �ل�شافية،  �ملــيــاه  ذ�ت  �جلميلة  بال�شو�طئ  تتمتع 
و�لتاريخ �لثقايف �لذي تتمتع به غريناد� منذ قرون طويلة، و�شوف يالحظ 
�جلمهور �أنها �أ�شافت ر�شمة جلوزة �لطيب يف رمزها �ملتمثل يف علمها �ملج�شد 
لهويتها �لوطنية وذلك ل�أهميتها عند �ل�شعب، وت�شميم �جلناح من �خلارج 
و�أهم �شادر�تها،  �ملو�طنن  بر�شومات معرة عن وجوه  �لدولة  ين�شر ثقافة 
�مل�شمم باأيدي طلبة، يركز على تنقل �لنا�س و�لثقافة و�ملنتجات و�خلدمات، 
وي�شلط �ل�شوء على �لبيئة �لد�عمة لالأعمال و�ل�شتثمار، ويعزز مكانتها من 

خالل و�شف تاريخها �لعريق وثقافتها �لتي تتناقلها �لأجيال، كما يروج لها 
�شيكت�شف  �لــزو�ر لد�خل �جلناح  �شياحية جذ�بة. وعند بد�ية جولة  كوجهة 
جاء  �ملفتوحةكما  �مل�شاحات  يف  �جلزيرة  روؤيــة  يعك�س  �لد�خلي  �لت�شميم  �أن 
يتمكن  لكي  بحرفية  �ملقتنيات  فيها  رتبت  متاما  مفتوحة  قاعة  �لت�شميم، 
�لز�ئر من روؤيتها ب�شكل و��شح، و�ملمر�ت بينها مت�شعة متنح �جلميع حركة يف 
�ل�شري ب�شهولة وبكل ي�شر، ووزعت على �جلدر�ن �ل�شا�شات �لتى تعر�س نبذة 
عن �لغريناد� وتاريخها و�إرثها �لثقايف، و�أهم �لأماكن و�ملو�قع �ل�شياحية، ويف 
�ل�شعاب  مبناظر  و�ل�شتمتاع  بالغو�س  �ل�شياح  �هتمامات  تبن  م�شور  فيلم 
�شو�طئها  مياه  مع  و�مل�شتقرة،  و�لآمــنــة  �لهادئة  �حلياة  و�أ�شلوب  �ملرجانية، 

�ل�شافية وتاريخها وثقافتها �لتى تتو�رثهما �لأجيال.
كما يدعو جناح غريناد� �جلمهور جلولة بالألو�ن يف جزيرة �لتو�بل و�لقاعات 
بجوزة  �شهرتها  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  باملو�شيقى،  �مل�شاعر  تــرثي  �لــتــى  �ملتناغمة 
للثمرة  خ�ش�س  ولذلك  غريناد�،  يف  �شهرة  �لتو�بل  �أكــرث  تعد  �لتى  �لطيب 

�ملرتفعة  وتعر عن مكانتها  لت�شتقبل �جلمهور  �جلناح  م�شاحة يف منت�شف 
و�أهميتها، ف�شال عن عمل موؤ�ش�شة غريناد� لتطوير �ل�شتثمار على ت�شهيل 
تطوير �لأعمال �ملحلية و�خلارجية، بالإ�شافة �إىل �حتفال غريناد� بعدد من 
�ملهرجانات مبا يف ذلك �شباقات �لقو�رب بالإ�شافة �إىل تنوع �حلياة �لبحرية 
�لإبحار،  مهرجانات  خــالل  من  �ملخ�شرمن   �لغو��شن  حتى  تده�س  �لتي 

و�لكرنفالت، و�ملهرجانات �ملو�شيقية، ومهرجانات �ل�شوكولت.
�حلطام  خملفات  و��شتك�شاف  للغو�س  رحــالت  تنظيم  لل�شياح  يتوفر  كما 
�لغو��شن  م�شتويات  جميع  تنا�شب  �لتى  وغــريــنــاد�  كارياكو  جزيرَتي  بــن 
�ملياه  يف  �ل�شفن  حطام  عن  بحثا  �لغو�س  عمليات  من  وتـــرت�وح  وقدر�تهم، 
�ل�شحلة �إىل قطع حطام �شخمة يف �لأعماق. "بيانكا �شي"، �لتي تعرف با�شم 
"تيتانيك �لكاريبي"، هي �شفينة �إيطالية بطول 160 مرت� غرقت يف �لعام 

�ملتقدمن. للغو��شن  ر�ئعة  جتربة  ومتثل   ،1961
و�ملعلومات  �ل�شور  وجــود  منها  ممــيــز�ت  بعدة  �لد�خلي  �لت�شميم  ويتميز   

�لد�عمة للمعرفة و�لتثقيف للزو�ر، مع وجود �شا�شات عمالقة ل�شرح وتو�شيح 
بال�شورة و�حلركة ما يدور يف قطاعات �لتعليم و�ل�شناعة و�ل�شياحة و�حلياة 
�لبحرية و�لغو�س و�ل�شعاب �ملرجانية، كما �أن وجود جوزة �لطيب يف �جلناح 
�إىل  بالإ�شفة  �ــشــادر�تــهــا،  و�أهـــم  �لوطنية  بالهوية  �لتم�شك  عــن  تعبري  هــو 
�للوحات و�لر�شومات �ملوجودة لتعر عن �لثقافة و�لرت�ث، ويف ركن خ�ش�س 
�للوحات  مــن  كبري  عــدد  بــه  يوجد  حيث  �لت�شكيلية  للفنون  معر�س  وكــاأنــه 
�لت�شكيلية لأ�شخا�س �عتبارين وللطبيعة �خلالبة �لتى يكت�شفها �لز�ئر �أثناء 
جتوله يف �جلناح.   ويقدم �جلناح فر�شة كبرية لرجال �لعمال و�مل�شتثمرين 
و�خلدمات  �ل�شحة  وخــدمــات  �ل�شيافة  قطاع  يف  وتعاونهم  خر�تهم  لنقل 
وقدم  �لطاقة،  وتطوير  �لتجارية  �لأعــمــال  قطاعي  عن  ف�شاًل  �لتعليمية، 
�جلناح ركن للم�شغولت �ليدوية و�حلرف �ملحلية كنوع من �ملتجر �لت�شويقي 
لهذه �ملنتجات �حليوية ولتكون مبثابة �لتذكار للزو�ر و�جلمهور �لذي جتول 

يف جزيرة غريناد� و�أكت�شف �شحر جوها و�أماكن �ل�شياحة و�لتنمية فيها. 

•• دبي -وام:

�فتتح �جلناح �لفرن�شي على هام�س م�شاركته يف �إك�شبو 2020 دبي، معر�س 

31 مار�س  �لــذي �شي�شتمر حتى  �لياء"،  �إىل  �لألــف  "من  جان بول غوتييه 
�ملقبل. و�شيتمكن زو�ر �جلناح من زيارة هذ� �ملعر�س، �لذي يعد �لأول من 
بول  جــان  �لفرن�شي  �لأزيـــاء  م�شمم  عــامل  على  ليعّرفهم  �لــعــامل،  يف  نوعه 

غوتييه، وي�شتعر�س خرته �ل�شتثنائية يف �لأزياء �لباري�شية �لر�قية.
وقال جان بول غوتييه خالل �فتتاح �ملعر�س : "�أنا هنا يف دبي للمرة �لأوىل. 
لتمثيل  دبي   2020 �إك�شبو  و�خــرتت  �ل�شاحرة،  �ملدينة  هذه  �أبهرتني  لقد 

�إىل  �أ�شعى  مــا  متاما  وهــو  م�شتقبلنا،  بناء  يف  �مل�شاهمة  جانب  �إىل  فرن�شا، 
حتقيقه من خالل �لأزياء �لتي �أ�شممها. و�أحاول من خالل ت�شميماتي �أن 

�أكون �شامال".

افتتاح معر�س جان بول غوتييه يف اجلناح الفرن�شي باإك�شبو 2020 دبي
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عربي ودويل

��شتمع ق�شاة فرن�شيون �لثنن يف بريوت �إىل �شاهد يف �إطار حتقيق 
ني�شان  رينو  لتحالف  �ل�شابق  �لرئي�س  يطال  نانتري  نيابة  جتريه 
كارلو�س غ�شن، �ملقيم يف لبنان منذ فر�ره �ملثري للجدل من طوكيو، 
�أفاد م�شدر ق�شائي مطلع وكالة فر�ن�س بر�س. وي�شتهدف  وفق ما 
حتقيقان قطب �شناعة �ل�شيار�ت �ل�شابق، �لأول يف باري�س ويرتبط 
بعقد �إ�شد�ء ��شت�شار�ت �أبرمه �لفرع �لهولندي لتحالف رينو ني�شان 
مع وزيرة �لعدل �ل�شابقة ر�شيدة د�تي و�لباحث يف جمال �جلرمية 
�آلن بوير، و�لثاين يف نانتري ويتعلق با�شاءة ��شتخد�م �أمو�ل �لتحالف 
�أن  بر�س  لفر�ن�س  لبناين  ق�شائي  م�شدر  وك�شف  �أمــو�ل.  وتبيي�س 
�لق�شاة �لفرن�شين “��شتمعو� خالل جل�شة عقدت يف �لقاعة �لعامة 
ملحكمة �لتمييز يف ق�شر �لعدل �ىل �أحد �ل�شهود، بح�شور ومو�كبة 
�لعامة  و�ملحامية  قبالن  عماد  �لقا�شي  �لتمييزي  �لــعــام  �ملحامي 

�لقا�شية مرينا كاّل�س«.

قال متحدث با�شم د�ونينغ �شرتيت �إنه يريد “�إ�شقاط نظام بوتن” 
�أن  قبل  وذلــك  �أوكــر�نــيــا،  غــزو  على  رد�  عليه  �ملفرو�شة  بالعقوبات 
يدح�س �ل�شعي “لتغيري �لنظام” موؤكد� �أن �لغاية هي “و�شع حد” 
جون�شون  بوري�س  �لــــوزر�ء  رئي�س  با�شم  �ملتحدث  و�ــشــرح  لرو�شيا. 
�لرئي�س  ت�شتهدف  �لــتــي  �لريطانية  �لعقوبات  بـــاأن  لل�شحافين 
�لرو�شي ومنذ �لثنن �لبنك �ملركزي �لرو�شي “تهدف �إىل �إ�شقاط 
نــظــام بــوتــن«. ولـــدى �ــشــوؤ�لــه عــن هــذه �لت�شريحات تــر�جــع قائال 
�لتي  �لو��شح هنا هو �لطريقة  �لنظام.  “نحن ل ن�شعى �ىل تغيري 
تبادل  بعد  �لت�شريحات  هذه  تاأتي  لرو�شيا«.  حد  بو�شع  لنا  ت�شمح 
�شديد �للهجة بن مو�شكو ولندن. وو�شف بوري�س جون�شون �لأ�شبوع 
�ملا�شي فالدميري بوتن باأنه “دكتاتور«. و�أو�شح �لكرملن �لإثنن 
�أن تلويح فالدميري بوتن بالتهديد �لنووي جاء رد� على ت�شريحات 
وزيرة �خلارجية �لريطانية ليز تر��س ب�شاأن مو�جهات حمتملة بن 
رو�شيا وحلف �شمال �لأطل�شي. وكانت �لوزيرة �أعلنت �لأحد “�إذ� مل 
نوقف بوتن يف �أوكر�نيا ف�شرنى دوًل �أخرى مهددة، دول �لبلطيق 

وبولند� ومولدوفا وهذ� ميكن �أن يوؤدي �ىل نز�ع مع �لطل�شي«.

رو�شيا  “مغادرة  يف  بالتفكري  مو�طنيها  �ملتحدة  �لــوليــات  �أو�ــشــت 
فور�” يف ظل �لإلغاء�ت �ملتتالية للرحالت و�إغالق دول عدة جمالها 
لأوكر�نيا.  رو�شيا  غــزو  على  رد�  �لرو�شية  �لــطــائــر�ت  �أمـــام  �جلــوي 
وقالت �ل�شفارة �لأمريكية يف رو�شيا عر موقعها �لإلكرتوين �لأحد 
رو�شيا  من  �لــرحــالت  �لــطــري�ن  �شركات  من  متز�يد  عــدد  “يلغي 
�أمـــام �شركات  �لـــدول جمالها �جلـــوي  و�إلــيــهــا، و�أغــلــقــت �لكثري مــن 
�لطري�ن �لرو�شية«. و�أ�شافت “على �ملو�طنن �لأمريكين �لتفكري 
يف مغادرة رو�شيا فور� عر �خليار�ت �لتجارية �لتي ل تز�ل متاحة«. 
و�أعــلــن �لحتـــاد �لأوروبـــــي �لأحـــد �أنـــه �شيغلق جمــالــه �جلـــوي �أمام 
�ملتحدة  و�ململكة  كند�  �إعالنات مماثلة من  بعد  �لرو�شية،  �ل�شركات 
و�لرنوج ومقدونيا �ل�شمالية و�أي�شلند�. و�أ�شارت �ل�شفارة �إىل �أن وز�رة 
�إىل  �ل�شفر  بعدم  حاليا  �لأمريكين  تو�شي  �لأمريكية  �خلارجية 
�لأمريكين”  �ملو�طنن  م�شايقة  “�حتمال  ب�شبب  �شيما  ل  رو�شيا، 

هناك و”�لتطبيق �لتع�شفي للقو�نن �ملحلية«.
 

ت�شعيد  �إن  �ملتحدة  لــالأمم  �لعام  �لأمــن  جوتريي�س  �أنطونيو  قــال 
�أوكر�نيا يوؤدي �إىل تز�يد �نتهاكات  �لعمليات �لع�شكرية �لرو�شية يف 
على  فرق  خالل  من  تر�قبها  �لعاملية  �ملنظمة  و�إن  �لإن�شان  حلقوق 

�لأر�س.
وقال جوتريي�س يف خطاب م�شجل يف �فتتاح �جتماع جمل�س حقوق 
�لإن�شان يف جنيف “�إن ت�شعيد �لحتاد �لرو�شي للعمليات �لع�شكرية 

يف �أوكر�نيا يوؤدي �إىل �نتهاكات مت�شاعدة حلقوق �لإن�شان«.
و�أ�شاف “ علينا �أن نثبت لكل �لنا�س يف �أوكر�نيا �أننا نقف بجانبهم يف 
وقت �حلاجة«. كما قال جوتريي�س يف كلمته �إن من �ملقرر �أن تن�شر 
�ملناخي  �لتغري  مــع  بالتكيف  خمت�شة  �ملتحدة  لــالأمم  تابعة  هيئة 
“ناقو�شا �آخر للموت بالن�شبة للعامل”  �أم�س �لثنن ميثل  تقرير�  

وحث على �لمتثال لتفاقية باري�س لعام 2015.

عوا�صم

بريوت

لندن

وا�سنطن

جنيف

جمل�س اأوروبا يدعو اأع�شاءه 
اإىل »الت�شامن« املايل  

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب

بعد غزو  �أبــرز هيئاته  �لــذي علق م�شاركة مو�شكو يف  �أوروبـــا  دعــا جمل�س 
�لـــقـــو�ت �لــرو�ــشــيــة لأوكـــر�نـــيـــا، دولــــه �لأعـــ�ـــشـــاء  �أمــ�ــس �لأول �لأحــــد �إىل 
�إذ�  �لتمويل  �أي خ�شائر حمتملة يف  �أجل تعوي�س  �ملايل من  “�لت�شامن” 

�أوقفت مو�شكو �شد�د م�شتحقاتها.
بيان  �أوروبـــــا يف  �لــرملــانــيــة ملجل�س  رئــيــ�ــس �جلمعية  كــوكــ�ــس  تــايــنــي  وقـــال 
“�أرحب بحر�رة باملبادرة �لتي مت �لت�شويت عليها للتو  �أم�س �لأول �لأحد 
�لغرفة �ل�شفلى بالرملان �لأملاين، و”�لهادفة �إىل �شمان  يف �لبوند�شتاغ”، 
عدم تعر�س جمل�س �أوروبا لأي �شرر مايل على �ملدى �ملتو�شط �أو �لطويل” 

بعد تعليق حقوق متثيل رو�شيا �لذي تقرر �جلمعة.
�أوروبا  �لأع�شاء يف جمل�س  �لأخــرى  �لـ46  �لدول  “�أدعو برملانات  و�أ�شاف 
لل�شغط من �أجل زيادة �لتمويل من حكوماتهم لتغطية �أي خ�شارة حمتملة 
�شيكون هناك  باأنه  “مقتنع  �إنه  قائال  �ملنظمة”،  �لرو�شية يف  للم�شاهمات 

دعم �شاحق لهذ�” �لأمر.
و�شدد على �أن “رو�شيا تظل ُملَزمة باحرت�م �لتز�ماتها �ملالية جتاه جمل�س 
رد� على  �ملا�شي،  يف وقت كانت مو�شكو قد علقت م�شاهماتها يف  �أوروبا”، 
ملجل�س  �لرملانية  �جلمعية  د�خــل  بالت�شويت  �لرو�شي  �لــوفــد  حــق  تعليق 

�أوروبا �إثر �شم �شبه جزيرة �لقرم عام 2014.

احلرب يف اأوكرانيا...وال�شرق الأو�شط يتح�شب للتداعيات

على ُخطى مايل.. مظاهرات يف ت�شاد ُتطالب بخروج القوات الفرن�شية

مقتل 11 يف انفجار منجم بكولومبيا بريطانيا تتخذ اإجراءات �شد البنك املركزي الرو�شي 
•• بوجوتا-رويرتز

قالت وكالة �لتعدين �لوطنية يف كولومبيا �إن �نفجار� وقع يف منجم للفحم يف �إقليم بوياكا مما �أدى 
�إىل مقتل 11 �شخ�شا وفقد�ن �أربعة.

و�أ�شافت �لوكالة �أن �حلادث وقع م�شاء �ل�شبت وجنم عن تر�كم غاز �مليثان يف �ملنجم �لو�قع يف بلدية 
تا�شكو.

وي�شهد قطاع �لتعدين حو�دث على نحو متكرر نظر� لأن بع�س �ل�شركات تعمل ب�شورة غري قانونية 
�أو ل تطبق تد�بري �ل�شالمة ب�شكل مالئم.

�ملفقودين قد لقو�  ز�لــو� يف عــد�د  �لذين ما  �لأربعة  �أن يكون  �لإطفاء  �لإنقاذ ورجــال  وتخ�شى فرق 
حتفهم يف �لنفجار.

و�شهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين يف عام 2021 �أ�شفرت عن مقتل 148. وقالت وكالة 
�لتعدين �إن 19 من حو�دث �ملناجم وقعت حتى �لآن هذ� �لعام و�أ�شفرت عن مقتل 36 �شخ�شا.

�إجر�ء  مــن  �ململكة  يف  �عتبارين  �أو  طبيعين 
معامالت مالية مع جهات منها �لبنك �ملركزي 
�لرو�شي  �لوطني  �لـــرثوة  و�ــشــنــدوق  �لــرو�ــشــي 

ووز�رة �ملالية يف رو�شيا �لحتادية«.
�شتدرج  �أخـــــرى  جــهــات  �إن  بــريــطــانــيــا  وقـــالـــت 

و�شيعلن عنها هذ� �لأ�شبوع.
وقــــــال وزيــــــر �ملـــالـــيـــة ريـــ�ـــشـــي �ـــشـــونـــاك “هذه 
تــ�ــشــمــيــمــنــا عــلــى تطبيق  �لإجـــــــــر�ء�ت تــظــهــر 
�لغزو  �قــتــ�ــشــاديــة �ــشــارمــة رد� عــلــى  عــقــوبــات 

�لرو�شي لأوكر�نيا«.
�إجنلرت�  بــنــك  بــيــلــي حمـــافـــظ  �أنـــــــدرو  وقـــــال 

�إجــــر�ء�ت  �أي  �تــخــاذ  �إجنــلــرت�  بــنــك  “يو��شل 
�لرو�شي  �لغزو  رد �حلكومة على  لزمــة لدعم 

لأوكر�نيا«.
فر�س  �أيــ�ــشــا  �جلـــديـــدة  �لــعــقــوبــات  وتت�شمن 
�لرو�شية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  على  جديدة  قيود 
�إ�شد�ر  من  �لرو�شية  �ل�شركات  ملنع  و�إجـــر�ء�ت 
�أور�ق مالية قابلة للتحويل وغريها من �أدو�ت 

�شوق �ملال يف �ململكة �ملتحدة.
وقالت بريطانيا �إن لديها “�شلطة منع �لبنوك 
�ملدرجة من �حل�شول على �جلنيه �لإ�شرتليني 
وت�شوية �ملدفوعات من خالل �ململكة �ملتحدة«.

•• لندن-رويرتز

قالت بريطانيا  �أم�س �لثنن �إنها ب�شدد �تخاذ 
بالتن�شيق  رو�شيا،  �شد  �لإجــــر�ء�ت  مــن  �ملــزيــد 
مع �لــوليــات �ملتحدة و�لحتــاد �لأوروبـــي، ملنع 
�أي كيانات بريطانية من �إجــر�ء معامالت مع 
�لبنك �ملركزي ووز�رة �ملالية و�شندوق �لرثوة 

�لوطني يف رو�شيا.
�ململكة  حــكــومــة  “�شتتخذ  �حلــكــومــة  وقــالــت 
�لالزمة  �خلطو�ت  جميع  �لفور  على  �ملتحدة 
�أ�شخا�س  �أي  ملــنــع  �ملــفــرو�ــشــة  �لــقــيــود  لإنـــفـــاذ 

•• عوا�صم-وكاالت

ي�شتمر �لهجوم �لرو�شي على �أوكر�نيا 
مهدد�ً  �لتو�يل،  على  �خلام�س  لليوم 
لأوروبا  جديدة  خارطة  ر�شم  باإعادة 
�لتحالفات  �شياغة  و�إعـــادة  و�لــعــامل، 
و�لـــعـــالقـــات �لـــدولـــيـــة، بــعــد �حلـــرب، 

وبد�ية ح�شابات �لربح و�خل�شارة.
ووفــــق �ــشــحــف عــربــيــة �ـــشـــادرة �أم�س 
�لثــنــن، بـــد�أت بع�س �لأطـــر�ف بعد 
خا�شًة  و�خل�شائر،  �ملكا�شب  جــرد  يف 
يف �ل�شرق �لأو�شط، �لذي يجد نف�شه 
�لبعيدة  �حلــــرب  بــتــد�عــيــات  مــعــنــيــاً 

وكاأنه من �أطر�فها.

خوف يف اإ�ضرائيل
�شحيفة  قـــالـــت  �لـــ�ـــشـــيـــاق  هـــــذ�  ويف 
�إ�شر�ئيل  �إن  �لأو�شط”،  “�ل�شرق 
�ملعنين  �أكــــــر  مــــن  نــفــ�ــشــهــا  تــعــتــر 
�رتفاع  ظـــل  يف  �حلـــــرب،  بــتــد�عــيــات 
��شتخال�س  �إىل  �لــد�عــيــة  �لأ�ـــشـــو�ت 
�أن  �أن تبن  �لدر�س من �حلــرب، بعد 
يف  حلفاءه”  يحمي  “ل  باأنه  �لغرب 

وجه �لعدو�ن.
و�رتفعت �لأ�شو�ت يف �شفوف �ليمن، 
وبن بع�س �للير�يل و�لي�شار، �لذي 

قوة  �أي  من  لهجوم  “�إ�شر�ئيل  تعر�شت  لو  �أنــه  �عتر 
جــديــة يف �ملــنــطــقــة و�لـــعـــامل، وتــ�ــشــرف �لــغــرب بقيادة 
فاإن  �أوكر�نيا،  مع  �لآن  يت�شرف  كما  �ملتحدة  �لوليات 

كارثة �شتحل على �إ�شر�ئيل«.
�لإ�شر�ئيلي،  �لقومي  �لأمــن  معهد  يف  �لباحث  و�أو�شح 
�جلرن�ل دورون ماتز�، �أن “�ملوقف �لغربي جتاه �لغزو 
�ــشــديــد موؤمل،  يـــدل عــلــى �شعف  �لــرو�ــشــي لأوكـــر�نـــيـــا، 

�شتكون له �نعكا�شات �شلبية على �إ�شر�ئيل«.
�لغزو  �ــشــحــيــة  لــيــ�ــشــت  “�أوكر�نيا  �إن  مـــاتـــز�،  وقـــــال 
�لرو�شي، فح�شب، بل هي �أي�شاً �شحية ل�شعف �لنظام 
�لت�شويف  ل�شرت�تيجية  نف�شه  كــر�ــس  �لـــذي  �لـــدويل، 
و�لدبلوما�شية �لناعمة يف �لتعامل مع �جلهات �ملتمردة 

على �لنظام �لدويل«.

•• عوا�صم-وكاالت

 500 نحو  تظاَهر  مـــايل،  جتــربــة  لتكر�ر  حمــاولــٍة  يف 
�شخ�ٍس يف ت�شاد، ُمرّددين �شعار�ت معادية لفرن�شا �لتي 
برئا�شة  �حلــاكــم  �لع�شكري  �ملجل�س  بــدعــم  يتهمونها 
�جلـــــرن�ل حمــمــد �إدريــــ�ــــس ديـــبـــي، و�لـــــذي يــ�ــشــم 15 

جرن�ًل.
 20 يف  ديــبــي  �إدريــ�ــس  �ل�شابق  �لرئي�س  مقتل  وعــقــب   
�أثناء وجــوده على جبهة  �أبريل �ملا�شي، و�لــذي قتل يف 
�لفوري  دعمها  فرن�شا  �أعلنت  �ملتمردين،  �شد  �لقتال 
لنظام �جلرن�ل �ل�شاب حممد �إدري�س ديبي، كما ح�شل 
على دعم �لحتــاد �لأوروبــي و�لحتــاد �لإفريقي �شرط 

تنفيذ وعده خالل �ملهلة �ملحددة.
كان رئي�س �ملجل�س �لع�شكري �حلاكم يف ت�شاد قد �أعلن 
و�حلكومة  �لــرملــان  �لــبــالد، حل  م�شوؤولية  توليه  فــور 
حرة  “�نتخابات  بــاإجــر�ء  وعــد  لكنه  �لد�شتور،  و�إلــغــاء 
18 �شهًر� قابلة للتجديد  خالل مهلة  ودميقر�طية” 

مرة و�حدة.
تاما”  “و�كيت  حركة  مــن  بــدعــوة  �ملتظاهرون  وخــرج 
�لع�شكري،  للمجل�س  معادية  هتافات  ورددو�  �ملعار�شة، 
كما  ت�شاد”،  “فرن�شا خارج  عليها  كتب  ورفعو� لفتات 
هتفو� “ل لفرن�شا نعم لرو�شيا” و”نريد رو�شيا كما يف 
مايل!” وقام عدد من �ل�شباب برفع �لعلم �لرو�شي �إىل 

جانب �لعلم �لت�شادي.
�أن  عربية”،  نــيــوز  “�شكاي  ملــوقــع  مــ�ــشــادر  وذكـــــرت   
�ملتظاهرين طالبو� بحو�ر جدي مع �ملجل�س �لع�شكري 
�حلاكم، ل �شيما �أن �ملجل�س �لع�شكري وعد عند توليه 

يف �أوكر�نيا، بتمويل ميلي�شياتها �ملذهبية يف �ملنطقة؟
ويعتر �لكاتب، �أن �إير�ن حتاول �ل�شتفادة قدر �لإمكان 
تظهرها  �لتي  و�حلاجة  باأوكر�نيا  �لعامل  �ن�شغال  من 
وعلى  �لـــنـــووي،  ملفها  عــلــى  �تــفــاق  �إىل  بــايــدن  �إد�رة 
�إير�ن  ي�شع  ما  �لرو�شين،  و�لغاز  للنفط  بديل  تاأمن 
يف موقف مل تكن حتلم به �شابقاً، قبل �أ�شهر قليلة من 
�ندلع �لأزمــة ثم �حلرب يف �أوكر�نيا. ذلك �أنه “يولد 
من رحــم �حلــرب �لأوكــر�نــيــة عــامل خمتلف مل تتحدد 
�لتخلي  �ملتحدة قررت  �أن �لوليات  �لثابت  معامله بعد. 
�لنت�شار  �شوء  يف  تكر�س  �لــذي  �لقيادي  موقعها  عن 
�لذي حققته �إبان مرحلة �حلرب �لباردة، وهو �نت�شار 
1989 و�نهيار �لحتاد  ُتــوج ب�شقوط جــد�ر برلن يف 

�ل�شوفياتي ر�شمياً يف 1992«.

هدية لإيران
خري�هلل  �عــتــر  �لــلــنــدنــيــة،  “�لعرب”  �ــشــحــيــفــة  ويف 
خري�هلل، �أن منطقة �ل�شرق �لأو�شط، تخ�شى �أن ت�شتغل 
يبدو  �لــــذي  و”�ل�شعف  �أوكـــر�نـــيـــا  يف  �حلــــرب  �إيـــــر�ن 
جديد  �تــفــاق  �إىل  لتتو�شل  بــايــدن  �إد�رة  يف  مــتــاأ�ــشــاًل 
حال  يف  �لتفاق،  هذ�  �شيجعل  �لنووي.  ملّفها  �شاأن  يف 
�لتو�شل �إليه، �لعامل يرتحم على �لتفاق �لأول يف عهد 

بار�ك �أوباما«.
و�أو�شح �لكاتب �أن �إير�ن ��شتغلت �لتفاق يف عهد �أوباما، 
لتطلق �لعنان ل�شيا�شيتها �لتخريبية يف �ملنطقة  “دون 
ح�شيب �أو رقيب، يف �أماكن عدة” مثل “�لعر�ق و�شوريا 
ولبنان و�ليمن، فهل تكرر �إد�رة بايدن خطاأ �إد�رة بار�ك 
�أوباما وتذهب �إىل �تفاق ي�شمح لإير�ن يف ظل ما يجري 

�لفرن�شية �لتي تدير عملياتها �لع�شكرية من �أجنامينا، 
و�أن هذه �ملطالب �لتي تنادي برحيل �لقو�ت �لفرن�شية 
لها،  مــقــر�ت  �لإفــريــقــي  �ل�شاحل  دول  مــن  تتخذ  �لــتــي 
�أن تو�جه نف�س �مل�شري �لذي  �أن فرن�شا ميكن  م�شيًفا 

و�جهته يف مايل.
�أن �لجتــاه �لعام بن طبقات و��شعة من  ويرى خر�ء 

للمعار�شة  �شامل مفتوح  باإجر�ء حو�ر وطني  �ل�شلطة 
�ل�شيا�شية، وكذلك جلميع حركات �لتمرد �مل�شلحة، لكن 
هذ� �حلو�ر مت تاأجيله مر�ت عدة ومن �ملقرر �لآن عقده 

يف 10 مايو �ملقبل.
وقال �ملحلل �ل�شيا�شي �لت�شادي �أبو بكر عبد �ل�شالم، �إن 
“برخان”  قوة  برحيل  تنادي  ت�شاد  �لأ�شو�ت يف  بع�س 

بي�ص وم�ضيحيون
�أطلقت �حلرب و�ل�شر�ع يف �أوكر�نيا، 
ذكرت  وهــروب جديدة،  موجة جلوء 
و�لــهــاربــن على  �لالجئن  مبــوجــات 
�لأو�شط،  �ل�شرق  من  �شنو�ت  �متد�د 
ولكن لجئي �أوكر�نيا، يختلفون عن 
�أو  �أفغان�شتان،  جحيم  من  �لهاربن 

�لعر�ق، �أو �شوريا.
ح�شب  �لأوكــر�نــيــة  �لأزمــــة  وك�شفت 
مــوقــع �حلـــرة، �زدو�جــيــة يف �ملعايري 
غربية،  �إعــالمــيــة  تــقــاريــر  ك�شفتها 
�نــتــقــاد�ت لذعـــة على �شبكات  �أثـــارت 
ملــا ت�شمنته  �لــتــو��ــشــل �لجــتــمــاعــي، 

من �إ�شاءة وعن�شرية.
�شبكة  �أن مــر��ــشــل  �ملــوقــع،  وو�أو�ـــشـــح 
�لتلفزيونية  �أ�س”  بـــــي  “�شي 
�أن  �لأمريكية ��شطر لالعتذ�ر� بعد 
قال خالل تغطيته �ملبا�شرة لتطور�ت 
�لغزو �لرو�شي من كييف �إن �لهجوم 
مقارنته  ميــكــن  ل  �أوكــــر�نــــيــــا  عــلــى 
لأن  و�أفغان�شتان  �لعر�ق  يف  باحلرب 

�لأوىل �أكرث “حت�شر�ً«.
“لي�شت مكاناً، مع  �أوكر�نيا  �إن  وقال 
كــل �لحـــرت�م �لــو�جــب، مثل �لعر�ق 
�شر�عاً  �شهد  �لـــذي  �أفــغــانــ�ــشــتــان،  �أو 

م�شتعر�ً لعقود«.
“�أن  ومن جانبها قالت كيلي كوبيال، مر��شلة حمطة 
�شوؤ�ل  على  �أي�شاً يف تعليق مثري للجدل رد�ً  بي �شي” 
عن �أو�شاع �لالجئن �لأوكر�نين يف �لبلد�ن �ملجاورة: 
�شوريا،  مــن  لجــئــن  لي�شو�  هـــوؤلء  تــامــة،  “ب�شر�حة 

هوؤلء لجئون من �أوكر�نيا �ملجاورة.
جد�ً  م�شابهون  �إنهم  بي�س.  �إنهم  م�شيحيون.  هــوؤلء   

للذين يعي�شون يف بولند�«.
ويت�شاءل �لكاتب عن جدوى ت�شليح �لغرب لأوكر�نيا، يف 
�لوقت �لذي تعلم فيه دوله، �أن �أطنان �لأ�شلحة �شتنتهي 
�أنها يف طريقها  يبدو  �لتي ل  �لرو�شية،  �لقو�ت  يد  يف 
للرت�جع عن �ل�شيطرة على �أوكر�نيا، يف م�شهد �شريايل 
جديد، حقاً تعيد فيه �أمريكا ودول �لغرب �رتكاب نف�س 

�لأخطاء تقريباً، يف ظرف وجيز.

�شد  �ملــعــار�ــشــة،  �ل�شيا�شية  و�لأحــــز�ب  �ملـــدين  �ملجتمع 
�لع�شكري  �ملجل�س  تــدعــم  �لــتــي  �لفرن�شية  �ل�شيا�شات 
بع�س  تخللها  �ل�شلمية،  �ملــ�ــشــرية  �أن  كــمــا  �لنــتــقــايل، 
�لأ�ـــشـــو�ت �لــتــي نـــادت بــرحــيــل فرن�شا مــن تــ�ــشــاد، كما 
رفعت �ملجموعات �مل�شاركة يف �مل�شرية �شعار�ت مناه�شة 
لدى  �لوعي  تنامي  يعك�س  ما  وهو  �لفرن�شي،  للوجود 
�شعوب و�شط وغرب �إفريقيا، �لأمر �لذي يهدد �لوجود 

�لفرن�شي على �ملدى �لبعيد.
�لدكتور  �لت�شادي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  قــال  جــانــبــه،  مــن 
�إن �لحتجاجات �لتي خرجت  �إ�شماعيل حممد طاهر، 
تندد  �لأخــرى  �لأقاليم  وبع�س  �إجنامينا  �لعا�شمة  يف 
بن  �لتي  �ل�شر�عات  جتــاه  �حلكومة  �شيا�شات  ببع�س 

�لقبائل على �ملو�رد �لطبيعية.
عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  و�أ�ــشــاف، 
�لفرن�شي  لــلــوجــود  معار�شة  بــوجــود  يتعلق  فيما  �أنـــه 
ور�ء هذه  ت�شعى  �لأحـــز�ب  �لعديد من  هناك  ت�شاد،  يف 
�ملطالب منذ �شنو�ت طويلة، خا�شة �لأحز�ب �ل�شبابية، 
وبع�س  و”�ملحولون”  �لإ�شالحي”  “�حلزب  منها 
منظمات �ملجتمع �ملدين، حيث يتم حرق علم فرن�شا يف 

�لتظاهر�ت �لتي تنّظم.
و�أو�شح طاهر �أن بع�س �لقادة ُيحافظون على �لوجود 
�لــفــرنــ�ــشــي، يف ظــل وجـــود تــيــار قـــوي مــعــار�ــس لوجود 
فرن�شا، �إل �أّن �لو�شع مغاير بالن�شبة ملا حدث يف مايل، 
يف  �لفرن�شية  �ل�شركات  من  �لعديد  وجــود  �إىل  م�شرًي� 
ت�شاد، و�أنها �شريكة يف �لعديد من م�شروعات �لتنمية، 
وهو ما يعني �أن بع�س �ملعاناة قد تنعك�س حال خروجها، 

كما �أنه ل يوجد تيار قوي ميكنه �إخر�ج فرن�شا.
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يف خطابه عر �لتلفزيون �إىل �لأمة 
�لأزمة  22 فر�ير -�شباط عن  يف 
�ملت�شاعدة يف �أوكر�نيا، �شب �لرئي�س 
ممار�شات  عــلــى  غ�شبه  بــايــدن  جــو 
بــيــوم، �عرتفت  رو�ــشــيــا، وقبل ذلــك 
حكومة �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
دونيت�شك  مبـــنـــطـــقـــتـــي  بـــــوتـــــن، 
ولـــوغـــانـــ�ـــشـــك �لنـــفـــ�ـــشـــالـــيـــتـــن يف 

�أوكر�نيا، جمهوريتن م�شتقلتن.
�أعـــلـــنـــت نــ�ــشــر قـــــو�ت حــفــظ �شالم 
“با�شم  بغ�شب  بــايــدن  ورد  فيهما 
مـــن ميــنــح بـــوتـــن نــفــ�ــشــه �حلــــق يف 
�أر��ٍس  يف  دولتن  ي�شمى  ما  �إعــالن 
جلـــري�نـــه...�إن هــذ� �إنــتــهــاك فا�شح 

للقانون �لدويل«.

�ضكوى �ضحيحة
ويف مقارنة للزميل �لبارز يف معهد 
كاتو للدر��شات �لدفاعية و�ل�شيا�شة 
غالن  تيد  و��شنطن،  يف  �خلارجية 
كـــاربـــنـــرت بــــن تــــدخــــل �لــــغــــرب يف 
يف  ورو�ـــشـــيـــا   1999 يف  كــو�ــشــوفــو 
�شرق �أوكر�نيا، قال �إن �شكوى بايدن 

غري �شحيحة.

ورغــــم ذلــــك، يــجــب �لــتــ�ــشــاوؤل عما 
�شلوك  عــن  رو�ــشــيــا،  �شلوك  يختلف 
�لــــوليــــات �ملـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا يف 
�لأطــلــ�ــشــي يف �شربيا  �ــشــمــال  حــلــف 
حلف  �ـــشـــن  عـــنـــدمـــا  1999؟  يف 
خال�س،  دفاعي  حلف  �أنــه  يفرت�س 
78 يـــومـــاً �شد  حــمــلــة جــويــة ملـــدة 
بلٍد مل يعتد على �أي دولة ع�شو يف 
�حللف. ويف نهاية �لهجوم �جلوي، 
�ل�شرب  �ملدنين  مــئــات  قتل  �لـــذي 
�أجر  للبالد،  �لتحتية  �لبنى  ودمر 
�شلوبود�ن  حكومة  �لأطل�شي  زعماء 
عن  �لــتــخــلــي  عــلــى  ميلو�شيفيت�س 
�إد�رة  �إقليم كو�شوفو، وو�شعه حتت 
دولية، بغطاء من ورقة توت بعدما 
مــــرر جمــلــ�ــس �لأمـــــن قـــــــر�ر�ً، رغم 

خماوف مو�شكو وترددها.
�شالم”  “حفظ  قـــــو�ت  وحتـــركـــت 
لـــــــالأمم �ملــــتــــحــــدة، مــعــظــمــهــا من 
لتنفيذ  �لأطــلــ�ــشــي،  �أعــ�ــشــاء يف  دول 
�لأمــر �لــو�قــع �لــذي �أمــاله �حللف، 
�ل�شالم”  “حفظ  قو�ت  مثل  متاماً 
يف  �لآن  تــنــتــ�ــشــر  �لـــتـــي  �لـــرو�ـــشـــيـــة 

دونيت�شك ولوغان�شك لتنفيذ �أو�مر 
بن  �ملقارنة  �أن  و�أ�شاف  �لكرملن. 
�لقادة  جتــعــل  �أن  يــجــب  �حلـــدثـــن 
�أكــــــرث حــ�ــشــا�ــشــيــة على  �لـــغـــربـــيـــن 
�شمال  حــلــف  �إنــتــهــاكــات  �إن  �لأقـــــل. 
تنتِه  �لــدويل مل  للقانون  �لأطل�شي 
كو�شوفو  و�قتطاع  عدو�نية  بحرب 

من �شربيا، ون�شر قو�ت �حتالل.
وبعد ت�شعة �أعو�م، �نخرطت �لقوى 
�لــغــربــيــة يف مـــنـــاورة و��ــشــحــة ملنح 
�أر�دت  لــقــد  كــو�ــشــوفــو �ل�ــشــتــقــالل. 

ر�شمياً  �لإ�شتقالل  �إعــالن  كو�شوفو 
�ملحاولة  هــــذه  لــكــن  �ــشــربــيــا،  عـــن 
رو�شيا،  مــــن  بــالــفــيــتــو  �ـــشـــتـــو�جـــه 
�لأرجــــح، يف جمل�س  و�لــ�ــشــن على 
�لأمن. وجتاوزت و��شنطن ومعظم 
بوقاحة  ــــــــي  �لأوروب �لإحتـــــــاد  دول 
باإعالن  و�عــرتفــت  �لأمـــن،  جمل�س 

بري�شتينا �ل�شتقالل.
و�حــتــج قـــادة رو�ــشــيــا بــ�ــشــدة، وقالو� 
�إن هذ� �لعمل غري �ل�شرعي للغرب 
�شابقة خطرية ومزعزعة  �شيوؤ�ش�س 

لال�شتقر�ر يف �لق�شايا �لدولية.
ـــنـــطـــن �لحـــتـــجـــاج  ورفــــ�ــــشــــت و��ـــش
حـــالـــة  �أن  مــــعــــتــــرة  �لــــــرو�ــــــشــــــي، 
كــو�ــشــوفــو فـــريـــدة. وعـــر�ـــس وكيل 
�ل�شيا�شة  لل�شوؤون  �خلارجية  وز�رة 
�لأمريكية  �حلجة  برينز  نيكول�س 
فر�ير  يف  �شحايف  مــوؤمتــر  يف  علناً 

)�شباط( 2008.
�أكد،  كما  فــريــد،  �لو�شع  هــذ�  ولأن 
ل  كو�شوفو  مع  �لغرب  �شيا�شة  فــاإن 
تر�شي �أي �شابقة �أخرى تهم �أو�شاع 
�لإثـــنـــيـــات �لنــفــ�ــشــالــيــة �لأخـــــرى. 
وغري  �ملتغطر�س  �ملوقف  هذ�  وكــان 
�ملنطقي للوليات �ملتحدة، مذهاًل.

جورجيا
و�شرعان ما �كت�شفت �لقوى �لغربية 
ت�شكل  لــن  كــو�ــشــوفــو  �إن  قــولــهــا  �أن 
كذلك.  مــنــهــا  يــجــعــل  مل  ــابــقــة،  �ــش
بعد  �لنقطة  هـــذه  رو�ــشــيــا  و�أثــبــتــت 

�أ�شهر قليلة فقط.
م�شلحاً  �ــشــد�مــاً  �لكرملن  ��شتغل 
مع جورجيا لإعــادة فر�س �نف�شال 

�جلنوبية  ـــا  ـــي ـــت ـــي ـــش �أو� مــنــطــقــتــي 
وب�شط  جـــورجـــيـــا،  عـــن  و�أبــــخــــازيــــا 
�لو�قع  �لأمــر  بحكم  رو�شية  هيمنة 
على �ملنطقتن. ونددت �إد�رة جورج 
�لكرملن،  مبمار�شات  بو�س  دبليو 
وكـــذلـــك فــعــل حــلــفــاء و��ــشــنــطــن يف 
�لأطــلــ�ــشــي. لــكــن كــمــا كــانــت رو�شيا 
عاجزة عن منع �حللف يف كو�شوفو، 
تريد  ل  �لتي  �لغربية،  �لقوى  فــاإن 
�شن حرب �شد رو�شيا، مل تكن قادرة 
على فعل �شيء �شد تدخل رو�شيا يف 

جورجيا.
�لوليات  كو�شوفو  �شابقة  وطــاردت 
عندما   2014 يف  �أيــ�ــشــاً  �ملــتــحــدة 
�لقرم  جــزيــرة  �شبه  �لكرملن  �شم 
��شتفتاًء  م�شتخدماً  �لأوكـــر�نـــيـــة، 
“م�شطنعاً” �شوت فيه �شكان �لقرم 

على �لنف�شال عن �أوكر�نيا.
كو�شوفو  �ــشــابــقــة  تـــطـــارد  و�لآن، 
حلف  يف  وحــــلــــفــــاءهــــا  و��ـــشـــنـــطـــن 
�لأطل�شي للمرة �لثالثة بعد حترك 

رو�شيا يف دونيت�شك ولوغان�شك.
ــــتــــخــــد�م  وميــــــكــــــن لـــــرو�ـــــشـــــيـــــا ��ــــش
��شتغلها  �لتي  �لــو�هــيــة  �لــتــريــر�ت 
�لغرب للتدخل يف كو�شوفو، لترير 

تدخلها يف �شرق �أوكر�نيا.    
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العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/ميكنو�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للخ�شرو�ت و�لفو�كه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1170065 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �بر�هيم �شامل عو�س بن عمرو �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شامل عو�س �شامل علي �لعامري

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�لكعبي  �ل�شـــــادة/حممد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للخدمات وحقول �لنفط
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2984761 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد غامن �شعيد خلفان �لكعبي

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�لعاملية  �ل�شـــــادة/�لبو�بة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لالأ�شت�شار�ت �لهند�شية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1143483 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة م�شدق �حمد عبد�ملانع بانافع %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف خالد �حمد حممد �شالح با�شهل

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شالون ليت مور 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:4207111 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شلطان �حمد عبد�هلل ح�شن �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �حمد عبد�هلل ح�شن �حمد �حلمادي

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/د�ما�س �لعقارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1141107 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة فهد عبد�هلل حميد �ل�شن �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف ز�يد حممد حم�شن نا�شر �لنعيمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:طارق ميان  بال�شم   CN رقم:1192997 
تعديل  طلب  �لغاء   ، �لرجالية  و�ملالب�س  لالقم�شة 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:�لردوم  بال�شم   CN رقم:4209520 
 ، ذ.م.م  �لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة   - �لعامة  للتجارة 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/هيو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

نايل بوتيك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2927317 

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/مار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2990182 

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/جيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

و�ي للطباعة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2556479 

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

يريديتور نت كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2759691 

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ملحمة �لعتماد 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2097939 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شعدى خليل �حمد �لباي�س  %25
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة في�شل خليل �حمد �لباي�س %25
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�شاد خليل �حمد �لباي�س  %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ماجد خليل �حمد �لباي�س من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ماجد خليل �حمد �لباي�س من 100 % �إىل %25

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد خمي�س �شعيد �ملوي�شى �ل�شام�شى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ ملحمة �لعتماد
AL EATEMAD BUTCHERY

�إىل/ ملحمة �لعتماد ذ.م.م
 AL EATEMAD BUTCHERY L.L.C. 

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
�ل�شـــــادة/حمل حممد حمرم مياة لرتكيب  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئـــرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ��شرجنات �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1132767 
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل حممد حمرم مياة لرتكيب ��شرجنات �ل�شيار�ت

MOHAMMED MOHARAM MEAH CAR SPRINGS INSTALATION SHOP

�إىل/ ور�شه حممد حمرم مياة للحد�ده
MOHAMMED MOHARAM MEAH STEEL WORKS 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ور�شة حد�دة وحلام  2592011.1
 تعديل ن�شاط / حذف حد�دة �ملركبات  4520014

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/لكي �شاين خلدمات �لتنظيف

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3003261 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مارجوريى لو�شينا لوميد�شوج  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل حممد حممود �رجمند
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ لكي �شاين خلدمات �لتنظيف
LUCKY SHINE FOR HOUSE AND BUILDING CLEANING SERVICES

�إىل/ لكي �شاين خلدمات �لتنظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
LUCKY SHINE FOR CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/تيليكو�س خدمات تقنية �ملعلومات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2823141 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد �شاجد كوكونومال كورميانيل على كوكونومال كورميا %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شلطان على �شلطان �شمالن �لزعابى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شلطان على �شلطان �شمالن �لزعابى من 100 % �إىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ تيليكو�س خدمات تقنية �ملعلومات
TELIKOS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

�إىل/ تيليكو�س خلدمات تقنية �ملعلومات ذ.م.م
TELIKOS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/كافترييا توليدو 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1235607 
تعديل مدير / �إ�شافة �شعيد �شرور �شهو�ن عر�ر �لظاهرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*3.35 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا توليدو

TOLEDO CAFETERIA
�إىل/ كافترييا توليدو - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 TOLEDO CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ل�شهم �لبي�س للنقليات �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1056476 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شهم �لبي�س للنقليات �لعامة

THE WHITE ARROW GENERAL TRANSPORTING

�إىل/ �شجر �لفاية للنقليات �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SHAJAR ALFAYA GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لنجم �ل�شريع لل�شحن �جلوي ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1736730 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد ما�شود برفيز لت عبد�لبارى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد ما�شود برفيز لت عبد�لبارى من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد رجب جمعه نا�شر �حلو�شنى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لنجم �ل�شريع لل�شحن �جلوي ذ.م.م

FAST STAR CARGO L.L.C

�إىل/ �لنجم �ل�شريع لل�شحن �جلوي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

FAST STAR CARGO - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/عامل �هال للتجارة ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1113159 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / مينوتو بر�ميل ر�جها فان بابور�ح من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / مينوتو بر�ميل ر�جها فان بابور�ح من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على ح�شن �شالح حممود

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ عامل �هال للتجارة ذ.م.م

WELCOME WORLD TRADING L.L.C

�إىل/ عامل �هال للتجارة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

WELCOME WORLD TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13481 بتاريخ 2022/3/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�حلافظ �خل�شرو�ت و �لفو�كه 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2946433 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �ل�شيدحممود �ل�شيد�شر �ل�شيدحممد �ملو�شوى من مالك �إىل وكيل خدمات

 تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �ل�شيدحممود �ل�شيد�شر �ل�شيدحممد �ملو�شوى من 100 % �إىل %0

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�جلليل تا�شابار�مبيل %100

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

تنظر ال�شني اإىل الغزو الرو�شي 
على اأنه �شاحة اختبار

حتليل

بكني ت�ضري على خيط رفيع:

لهذا اأوكرانيا لي�شت تايوان...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

   من ي�ضتطيع اأن يقول اإىل متى �ضتقاوم كييف؟ منذ بدء 
هجومه اخلمي�ص 24 فرباير قبل الفجر بقليل، يبدو اأن 
اجلي�ص الرو�ضي انطلق يف غزو ل يرحم لأوكرانيا، لأن 
ميزان القوى ل�ضاحله، وخا�ضة اأن الوليات املتحدة لن 
تر�ضل جندًيا ع�ضكرًيا واحًدا للدفاع عن بلد فولودميري 
تعقيًدا  اأك��رث  الأم���ر  �ضيكون  امل��ق��اب��ل،  يف  زيلين�ضكي. 
ال�ضيطرة  ال�ضعبي ال�ضيني يف  بالن�ضبة جلي�ص التحرير 
ميكن  بينغ  جني  �ضي  اأن  اإىل  ي�ضري  وه��ذا  تايوان.  على 

الرو�ضي  نظريه  جانب  اإىل  بعيًدا  الذهاب  عن  ميتنع  اأن 
فالدميري بوتني.

   يوم اجلمعة، 25 فرباير، ات�ضل �ضي جني بينغ بفالدميري 
باأن  الرو�ضي  نظريه  ال�ضيني  الرئي�ص  واأو�ضى  بوتني. 
ويويل  وي��ح��رتم  ال��ب��اردة  احل��رب  عقلية  ع��ن  “يتخلى 
واأن  الأخرى،  للدول  املعقولة  الأمنية  للمخاوف  اأهمية 

يبني من خالل املفاو�ضات اآلية اأمنية يف اأوروبا متوازنة 
وفعالة وم�ضتدامة«.    ووفًقا لو�ضائل الإعالم ال�ضينية، 
الع�ضكرية  “عمليته  اإط��الق  اأ�ضباب  ل�ضي  بوتني  �ضرح 
الوليات  ف��اإن  الرو�ضي،  الرئي�ص  ح�ضب  اخلا�ضة”: 
الأمنية  املخاوف  طويلة  فرتة  منذ  “جتاهلت  املتحدة 
ووا�ضلت  التزاماتها،  عن  وتراجعت  لرو�ضيا،  امل�ضروعة 

اخلط  متحدية  ال�ضرق،  يف  الع�ضكري  النت�ضار  ت�ضجيع 
اإن بكني ت�ضري على      .« لرو�ضيا  الأحمر ال�ضرتاتيجي 
خيط رفيع... ممتنعة يف الأمم املتحدة، ترف�ص ال�ضني 
حتى الآن التحدث عن “غزو” لأوكرانيا اأو اإدانة عمل 
ذلك  تفعل  اأن  ميكنها  كيف  الوثيقة.  حليفتها  رو�ضيا، 
بينما يخطط �ضي جني بينغ ل� “اإعادة توحيد” تايوان 
اإذا لزم الأمر، وخالل اجليل احلايل  مع ال�ضني، بالقوة 
احلاكم يف بكني؟ اإن احلرب يف اأوكرانيا، يفح�ضها احلزب 
“�ضيوقف”  اأن��ه  �ضك  ول  كثب،  عن  ال�ضيني  ال�ضيوعي 

خططه لغزو تايوان على هذه النتيجة.

�حلرب يف �وكر�نيا و�لعن على تايو�نبكن تر�شد بدقة خطوة بوتن وتد�عياتها

موقف الأمريكيني
   ولكن، هناك �ختالفات كثرية 
بن �أوكر�نيا وتايو�ن. يف مو�جهة 
ح�شد  �لأوكـــــر�نـــــيـــــة،  ـــــي  �لأر��ـــــش
�أ�شابيع  مــنــذ  �لــرو�ــشــي  �لــرئــيــ�ــس 

�أكرث من 170 �ألف رجل.
�شتلتهم  �لــهــائــلــة  �لـــقـــوة  وهــــذه   

�أوكر�نيا.
 فهذه �لدولة، �لتي لي�شت ع�شًو� 
�لغرب  عــنــهــا  تــخــلــى  �لـــنـــاتـــو،  يف 

ع�شكريا.
تــايــو�ن خمتلفة متاًما.     حــالــة 
�أوًل لأنها �أرخبيل: لي�س للجي�س 
على  �لهبوط  يف  خــرة  �ل�شيني 
ت�شتعد  حــيــث  مــعــاديــة  �ــشــو�طــئ 
منذ  �لــتــايــو�ين  �جلي�س  مقاومة 

�شنو�ت.
�ل�شيني  �لـــعـــدو�ن  حـــال  ثـــم، يف   
�لــقــدميــة، حذرت  فــورمــوز�  على 
�لـــوليـــات �ملــتــحــدة مـــن �أنـــهـــا لن 
تقف مكتوفة �لأيــدي. بالإ�شافة 
�ىل �ن �ليابان و�أ�شرت�ليا و�لهند 
نيوزيلند�  �أقــل  وبدرجة  وفيتنام 
وكـــوريـــا �جلــنــوبــيــة �أ�ــــشــــارت �إىل 
�لقو�ت  جــانــب  �إىل  �شتقف  �أنــهــا 
�لأمــريــكــيــة يف حـــال �نــــدلع مثل 

هذ� �ل�شر�ع.
   مــن �لــو��ــشــح �أن �لإغــــر�ء قوي 
لإبر�م  بينغ  �شي جن  لـ  بالن�شبة 
رو�شيا  مـــــع  عـــ�ـــشـــكـــري  حتــــالــــف 
و�ل�شتفادة من حقيقة �أن �لغرب 
�لأوكر�نية  �لأزمــــة  يف  م�شتغرق 
لياأخذ زمام �ملبادرة وياأمر جي�شه 

بخو�س �ملعركة.
�لرئي�شان  �ــشــدد  فـــر�يـــر،   4 يف   
�أن  �لــــرو�ــــشــــي و�لـــ�ـــشـــيـــنـــي عـــلـــى 
�لعالقات بن �جلارين �لكبريين 

مل تكن �أبًد� مبثل هذه �ملتانة.
ا فرًقا كبرًي�:      لكن هناك �أي�شً
�أن  �لعــتــقــاد  بــالإمــكــان  كـــان  �إذ� 
فالدميري بوتن قرر وفًقا لأوهام 
غري عقالنية �إحياء �لإمريالية 
بينغ،  فاإن �شي جن  �ل�شوفياتية، 

هو عك�س ذلك متاًما.
 �إنه رجل ذكي وحكيم وعقالين، 
بارًعا،  ��ــشــرت�تــيــجــًيــا  وبــاعــتــبــاره 
�تخاذ  عدم  على  ا  حري�شً �شيكون 
يكون  �أن  دون  مـــتـــ�ـــشـــرع  قـــــــر�ر 
متاأكًد� متاًما من �لفوز يف حرب 

مفرت�شة يف تايو�ن.
��شتعادة  حــلــم  �أن  ــاأكــيــد  بــالــت    
�لإمــــــــر�طــــــــوريــــــــات �لـــقـــدميـــة 
وتعمل  وبكن،  مو�شكو  تتقا�شمه 
�لدولتان على تن�شيق �إجر�ء�تهما 
�لعاملي  �لــنــظــام  �ــشــيــاغــة  لإعـــــادة 
ل�شاحلهما.  �أفــــ�ــــشــــل  بـــ�ـــشـــكـــل 
“بالن�شبة لأولئك �لذين ما ز�لو� 
�لتقارب  مـــن  �لــتــقــلــيــل  يـــريـــدون 
و�لتن�شيق  �لـــرو�ـــشـــي  �لــ�ــشــيــنــي 
لأجندتهما  �ملـــتـــز�يـــد  �لـــوثـــيـــق 
يوم  �ــشــيــكــون  �جلــيــو�ــشــيــا�ــشــيــة، 
مبثابة  فر�ير”   21“ �لثــنــن 
كولر  فريديريك  كتب  توك�شن، 
�ليومية  لـــوطـــون  �ــشــحــيــفــة  يف 

�ل�شوي�شرية: 
“تتقدم مو�شكو وبكن مًعا لو�شع 
�ملتحدة  �لــــوليــــات  لــهــيــمــنــة  حـــد 
�لدولية  �لقو�عد  تعريف  و�إعــادة 
ت�شرتك  جــــديــــدة  �أ�ـــشـــ�ـــس  عـــلـــى 

�لعا�شمتان يف تبنيها ».

و�ـــشـــوح �لــ�ــشــمــ�ــس. �لــ�ــشــيــادة هي 
و�رد  �لدولية  للعالقات  “معيار 
يف ميثاق �لأمم �ملتحدة، وهذ� هو 
ا، وهو  موقف �ل�شن �ملبدئي �أي�شً

ا على �أوكر�نيا«. ينطبق �أي�شً

كراهية النف�ضال
�لــو�قــع، يعك�س رف�س بكن     يف 
�لنف�شالية  بــالــدول  �لعــــرت�ف 
جتنب  يف  �ل�شيني  �لنظام  رغبة 
مع  �ملو�شوع  هــذ�  حــول  �ملقارنات 
تايو�ن �أو �لتبت �أو �شينجيانغ. مل 
تعرتف �ل�شن ب�شم �شبه جزيرة 
�لقرم عام 2014. وردت �ل�شن 
رو�شيا  “�عرت�ف  عــلــى  ر�ــشــمــًيــا 
يف  �نف�شاليتن”  مبــنــطــقــتــن 
�أوكــر�نــيــا مــن خــالل �شوت وزير 
�جلانب  “يحتفظ  خــارجــيــتــهــا، 
ب�شاأن  ثـــابـــت  مبـــوقـــف  �لــ�ــشــيــنــي 

�أوكر�نيا..
 وهــو �أن �أي دولــة يجب �أن تكون 
خماوفها  �حــــــرت�م  عــلــى  قــــــادرة 
�لأمــنــيــة �ملــ�ــشــروعــة، وفــًقــا مليثاق 
مقابلة  خــالل  �ملتحدة”،  �لأمم 
�لأمريكي  �خلــارجــيــة  وزيــــر  مــع 

�أنتوين بلينكن.
   و�أ�شاف �جلانب �ل�شيني، �لذي 
�لتو��شل  عــلــى  بــاحلــفــاظ  يــلــتــزم 
�حلايل  �لتطور  �أن  �جلميع،  مــع 
يرتبط  �لأوكر�نية”  “�مل�شاألة  لـ 
تنفيذ  ـــعـــدم  ب ـــا  وثـــيـــًق �رتــــبــــاًطــــا 

�تفاقيات مين�شك لعام 2015.
�لأكـــرث  هــي  �ملـــو�زنـــة  عملية  �إن   
خـــطـــورة بــالــنــ�ــشــبــة لــبــكــن حيث 
ميكن د�ئًما �إثارة م�شاألة تايو�ن. 
�شئل  �ــشــحــفــي،  مــــوؤمتــــر  خـــــالل 
ــــــــــوز�رة عما  �ل بـــا�ـــشـــم  مـــتـــحـــدث 
�لأوكر�نية  �لــقــ�ــشــايــا  كــانــت  �إذ� 
�إىل  و�أ�شار  مت�شابهة،  و�لتايو�نية 
�ملوقف �ل�شيني، وهو �أن “تايو�ن 
جــــزء ل يـــتـــجـــز�أ مـــن �لأر��ــــشــــي 
ميكن  ل  حقيقة  وهــي  �ل�شينية، 

دح�شها تاريخيا«.
   من جانبها، مل تعر �حلكومة 
�لــتــايــو�نــيــة ر�ــشــمــًيــا عــن موقفها 
منذ بدء غزو �أوكر�نيا، لكن ردود 
فــعــل �لــفــ�ــشــاء �لــ�ــشــيــا�ــشــي تظهر 
�مل�شاألة  جتـــاه  كــبــرية  حــ�ــشــا�ــشــيــة 
�لأوكر�نية. وهكذ� نقلت �لوكالة 
ت�شاو  �لر�شمية حتليل  �لتايو�نية 
ت�شون �شان، �ملتخ�ش�س �لتايو�ين 
يف �ل�شيا�شة �ل�شينية، و�لذي قال 
ب�شبب  �شعوبة  تــو�جــه  بــكــن  �إن 
با�شتقالل  �لــرو�ــشــي  �لعـــــرت�ف 
�ملـــنـــطـــقـــتـــن �لنـــفـــ�ـــشـــالـــيـــتـــن 

�لأوكر�نيتن.
�لــوحــيــد هــو �ملحافظة     »�حلـــل 
ــــفــــادي ربــــط  ـــافـــة لــــت ـــش عــــلــــى مـــ�
وتايو�ن”،  “�أوكر�نيا  �لق�شيتن 
يـــرى تــ�ــشــاو تــ�ــشــون �ـــشـــان، مدير 
�لأبـــحـــاث يف مــركــز حتــلــيــل �لر 
�إن  باجلامعة،  �ل�شيني  �لرئي�شي 
ف�شل جزء من �شـــــــعب عن �شعبه 
�إىل دولتن، لي�شبح “دولة د�خل 
للغايــــــة  مــ�ــشــابــه  �أمــــر  �لبلد”، 
ميكن  ول  تــــايــــو�ن،  يف  لــلــو�ــشــع 
�أن حتذو  �حلــال  لل�شن بطبيعة 
حذوها وتعرتف هي نف�شها بهذه 

�لدولة �ل�شغرية ».
   �إن كــيــفــيــة �ــشــري �لأحـــــــد�ث يف 
�لأ�شابيع  �أو  �لأيــــام  يف  �أوكــر�نــيــا 
حا�شمة  �أهمية  ذ�  �شيكون  �ملقبلة 
�مل�شتقبلية  �لــ�ــشــن  �ــشــيــا�ــشــة  يف 

جتاه جارتها �لرو�شية.
بينغ  جـــــن  �ــــشــــي  و�ــــشــــيــــو�كــــب   
�لأحد�ث باأكر قدر من �لهتمام، 
يف  منها  �لــدرو�ــس  و�شي�شتخل�س 

�شلوكه فيما يتعلق بتايو�ن.
لحظ  لعّله  �للحظة،  مــن  لكن   
بوتن  فـــالدميـــري  مـــغـــامـــرة  �أن 
ولدت ت�شامًنا غري م�شبوق منذ 
�لغربي،  �ملع�شكر  يف   1945 عام 
�ل�شيني  �لرئي�س  �أن  �ملوؤكد  ومن 
�لعالقات  تــ�ــشــتــمــر  �أن  يـــريـــد  ل 
�ملرتدية  �لأمــريــكــيــة  �لــ�ــشــيــنــيــة 

��شال يف �لتدهور �أكرث.
موؤلف حوايل خم�ضة ع�ضر 
كتاًبا خم�ض�ضة لل�ضني واليابان 
والتبت والهند والتحديات 
الآ�ضيوية الرئي�ضية. عام 
2020، ن�ضر كتاب “الزعامة 
العاملية حموره، ال�ضدام بني 
ال�ضني والوليات املتحدة” عن 
من�ضورات لوب.

هاج�ص النمو
   ومع ذلك، هل هو �شهر �لع�شل 
كذلك.  �أخــرى  لأ�شباب  ل،  حقا؟ 
هل نحتاج �إىل �لتذكري باأن �ل�شن 
يف  �قت�شاد  �أكـــر  ثــاين  �أ�شبحت 
�أن �لناجت �ملحلي  �لعامل، يف حن 
�لإجمايل لرو�شيا ي�شاهي مثيله 
للرئي�س  فاإن  ولهذ�،  �إ�شبانيا؟  يف 
�ل�شهية  مـــن  �لــقــلــيــل  �لــ�ــشــيــنــي 
للم�شاركة يف عملية ع�شكرية، من 
للغاية  �شتكون مكلفة  �أنها  �ملوؤكد 
�لرو�شي،  لــالقــتــ�ــشــاد  بــالــنــ�ــشــبــة 
�لـــذي هــو ��ــشــال يف حــالــة �شيئة. 
�لرتكيز  بينغ  جــن  �شي  يف�شل 
على متابعة �لتنمية �لقت�شادية 
لــــبــــالده، وهــــو جمــــال متـــر فيه 
�ل�شطر�بات  بــبــعــ�ــس  �لــ�ــشــن 
لأن  �ــشــنــو�ت،  ب�شع  مــنــذ  �ملقلقة 
يعرف  �ل�شيوعية  �لــ�ــشــن  �شيد 
جيًد� : �أن �ل�شعي لتحقيق �لنمو 
�أفــ�ــشــل �شمان  �لقــتــ�ــشــادي هـــو 
�ل�شتقر�ر  عــــدم  مـــن  لــلــحــمــايــة 
�لجــــتــــمــــاعــــي، وبــــالــــتــــايل عـــدم 

�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي.
بــــدء �لغزو     قــبــل �ــشــاعــات مـــن 
�لوليات  �تــهــمــت  ـــيـــا،  �أوكـــر�ن يف 
بتوحيد  وبــكــن  مو�شكو  �ملتحدة 
قو�هما لإن�شاء نظام عاملي جديد 

“غري لير�يل للغاية”.
 لـــكـــن �ملـــتـــحـــدث بـــا�ـــشـــم �أمــــانــــة 
�أ�شاف  بـــر�يـــ�ـــس،  نــيــد  �لــــدولــــة، 
تــــز�ل هناك  �أنــــه ل  عــلــى �لـــفـــور 
ـــتـــخـــد�م  فــــر�ــــشــــة لـــلـــ�ـــشـــن ل�ـــش
بوتن  فالدميري  لدعوة  نفوذها 
�أن  بــالــذكــر  جــديــر  �لتفكري.  �إىل 
�لــرئــيــ�ــس �لــرو�ــشــي �نــتــظــر حتى 
�ل�شتوية  �لأوملبية  �لألعاب  نهاية 
باملنطقتن  لــالعــرت�ف  بكن  يف 
وبدء  �أوكر�نيا  يف  �لنف�شاليتن 
مهمة  لفتة  �لعد�ئية...  �لأعمال 

تهدف �إىل عدم �إحر�ج �ل�شن.
نو�جه  �أن  علينا  �لـــيـــوم،  لــكــن     
�حلقائق: لقد ف�شلت جهود بكن 

جديًر�  “�شديًقا”  يــكــون  ل  قــد 
بالثقة.

لهجة  تــــغــــريت  ـــــايل،  ـــــت ـــــال وب    
�ل�شلطات �ل�شينية يوم �خلمي�س، 
ومــــن �لـــو��ـــشـــح �أنـــهـــا كـــانـــت مع 
تخفيف حدة �لت�شعيد: “�لو�شع 
�أوكــر�نــيــا ميــر بلحظة حرجة  يف 
و�لــــ�ــــشــــن قـــلـــقـــة لـــلـــغـــايـــة، قـــال 
�ل�شن  �ـــشـــفـــري  جـــــــون،  تـــ�ـــشـــانـــغ 
�إنـــه يتعن  �ملــتــحــدة،  لــدى �لأمم 
�لأطــــــر�ف ممار�شة  عــلــى جــمــيــع 
�ملزيد من  �لنف�س وجتنب  �شبط 
�أن باب  �لتوتر�ت. نعتقد  ت�شعيد 
�أوكر�نيا  ملــ�ــشــاألــة  �ل�شلمي  �حلـــل 
ينبغي  ول  بالكامل  مغلقا  لي�س 
�إغـــالقـــه، وتــدعــو �لــ�ــشــن جميع 
�لأطــر�ف �إىل �لعــرت�ف باأهمية 
مبد�أ �لأمن غري �لقابل للتجزئة 
و�ملفاو�شات  �حلــــو�ر  ومــو��ــشــلــة 
بهدف �لبحث عن حلول معقولة 
�ل�شلمية  �لــو�ــشــائــل  خــــالل  مـــن 
على �أ�ــشــا�ــس �ملــ�ــشــاو�ة و�لحـــرت�م 

�ملتبادل«.
بـــن بوتن     خــــالل �لجـــتـــمـــاع 
�فتتاح  قــبــل  4 فــر�يــر  و�ــشــي يف 
�ل�شتوية  �لأوملبية  �لألــعــاب  دورة 
�لأول  �لـــرجـــل  تـــفـــادى  بــكــن،  يف 
�ل�شيني �لنحياز �إىل رو�شيا �شد 
بيان م�شرتك  �أوكر�نيا. وجاء يف 
بن �ل�شن ورو�شيا ب�شاأن نتيجة 
تتعاطف  “�ل�شن  �أن  �ملحادثات، 
مع وتدعم مطالب مو�شكو باإنهاء 
تــو�ــشــع �لــنــاتــو، وهـــو مـــا يعتره 
لتحالفات  جتــ�ــشــيــد�  �لـــبـــلـــد�ن 

�حلرب �لباردة”. 
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذ� �لبيان 
�شر�حة  يـــ�ـــشـــري  ل  �لــ�ــشــحــفــي 
�إىل �أوكــر�نــيــا، بــل �لــرتكــيــز على 
رو�شيا  بــن  �لقت�شادي  �لتعاون 

و�ل�شن.
�أو�شح وزير     بعد فرتة وجيزة، 
�خلـــارجـــيـــة �لــ�ــشــيــنــي و�نــــــغ يي 
مــوقــف و��شح  �لــ�ــشــن،  مــوقــف 

لإقــــنــــاع فــــالدميــــري بـــوتـــن بال 
تتكّلم �لأ�شلحة.

 �إذن، �ل�شوؤ�ل �ملطروح: 
��شتمر  �إذ�  �ل�شن  �شتفعل  مـــاذ� 
�لت�شعيد؟  يف  �لــــ�ــــشــــر�ع  هــــــذ� 
كــمــا قـــال جـــون كــولــفــر، م�شوؤول 
نقال  �شابق  �أمــريــكــي  خمــابــر�تــي 
عن بي بي �شي، “�إن �شم �أوكر�نيا 
�أو �أجز�ء من �أوكر�نيا، �أو غزو �أو 
�ل�ــشــتــيــالء عــلــى كــيــيــف، ينتهك 
�إن  �لـــقـــائـــل  �لـــ�ـــشـــيـــنـــي  ــــوقــــف  �مل

�ل�شيادة مقد�شة”.
 قد يكون �لأ�شو�أ بالن�شبة للحزب، 
لل�شينين  حمتمل  �نــحــر�ف  هــو 
لتحليل  لأنف�شهم  تــركــو�  �لــذيــن 
مـــن كييف،  �لـــــــو�ردة  �ملــعــلــومــات 
مما قد يدفعهم �إىل بلورة ر�أيهم 
�خلـــا�ـــس، وهـــي فــكــرة ل حتتمل 

بالن�شبة لنظام بكن.
بغزو  بـــوتـــن  قــــــر�ر  �أخــــــــــرًي�،     
ل�شي  �شيا�شًيا  �آمًنا  لي�س  �أوكر�نيا 

جن بينغ.

�أن بكن �شت�شتخل�س  �ملوؤكد   من 
درو�شا من هذ� �مللف«.

كانت  فــر�يــر،   24 �خلمي�س،     
�لعامل  �أنــحــاء  �لإد�نـــات يف جميع 
�أوكر�نيا  يف  �لـــو�قـــع  �لأمــــر  �ــشــد 
بــالإجــمــاع. لــكــن ل تــرغــب بكن 
يف  يــــوم  ذ�ت  نــفــ�ــشــهــا  جتـــد  �أن  يف 
دولة  ت�شبح  و�أن  �لــو�ــشــع،  نف�س 
منبوذة من �ملجتمع �لدويل. ول 
مزيد  يف  �لت�شبب  يف  �ي�شا  رغبة 
مـــن �لـــتـــدهـــور يف عــالقــاتــهــا مع 
�لـــوليـــات �ملــتــحــدة، �لــتــي و�شلت 
�إىل �أدنى م�شتوياتها منذ ثالثن 
�ل�شن  تـــو��ـــشـــل  بــيــنــمــا  عــــاًمــــا، 
�لع�شكرية  �لـــقـــوة  مـــن  تــخــوفــهــا 

�لأمريكية.
�شيء  هــنــاك  كــــان  �إذ�  �أخـــــــرًي�،     
ميقته �لنظام �ل�شيني، فهو عدم 
�لقدرة على �لتنبوؤ. وها �ن بوتن 
كـــان يف هـــذه �خلــانــة خـــالل هذه 
�لأزمـــة �لأوكــر�نــيــة، ويـــدرك �شي 
جن بينغ هنا �أّن نظريه �لرو�شي 

�أن  �لـــر�أي  ��شتطالعات  �أظــهــرت   
�ل�شكان �لرو�س لي�شو� متحم�شن 
�ل�شر�ع  هـــذ�  بــ�ــشــاأن مـــدى  جـــد� 
و�خل�شائر �لب�شرية �لكبرية �لتي 
قد يت�شبب فيها. ومن �لو��شح �أن 
مقاومة  �شيحاولون  �لأوكر�نين 

هذ� �لعدو�ن بكل �لو�شائل.
طويلة  �لعو�قب  من  تكون  وقــد   
�ملــدى لهذه �حلــرب، هي �شقوط 
فــالدميــري بــوتــن. لأنــــه ل �شك 
يف �أن �ل�شكان �لرو�س، �ملت�شررين 
�قت�شادًيا، �شيعانون من �لعقوبات 
�لتي  �أو  و�جلـــــديـــــدة  �لــ�ــشــابــقــة 

�شيقررها �لغرب.

هاج�ص املجهول
   عالوة على ذلك، من �ملحتمل �أل 

يتخذ �شي جن بينغ نف�س �مل�شار 
خ�شر�ن  �أن  وهـــو  ب�شيط  ل�شبب 
ب�شكل  �شيوؤدي  تايو�ن  يف  �حلــرب 
�حلزب  �ــشــقــوط  �إىل  مــوؤكــد  �شبه 
وبالطبع  �لــ�ــشــيــنــي،  �لــ�ــشــيــوعــي 

�شقوط �شّيده معه. 
لير��شيون  �ــشــحــيــفــة  ونـــقـــلـــت 
�ليومية، عن ياكوب جاكوبو�شكي، 
مـــركـــز  ـــيـــنـــي يف  �لـــ�ـــش �خلـــــبـــــري 
“�ل�شن  �أن  �ل�شرقية،  �لدر��شات 
تنظر �إىل �لغزو �لرو�شي على �أنه 
ت�شتخدم  ولــن  �خــتــبــار...  �شاحة 
لغزو  �أوكر�نيا  يف  �لأزمــة  �ل�شن 
تايو�ن، ولكن لختبار جو بايدن 
�شمال  وحلف  �ملتحدة  و�لــوليــات 
�لأطــلــ�ــشــي و�لــتــعــاون بــن برلن 

وباري�س وو��شنطن.

�ضم اأوكرانيا اأو اأجزاء من اأوكرانيا، اأو غزو اأو ال�ضتيالء على كييف ينتهك املوقف ال�ضيني القائل اإن ال�ضيادة مقد�ضة

مظاهرة موؤيدة لأوكر�نيا و�شد �لغزو �لرو�شي يف تايبيه�وكر�نيا �شاحة �ختبار بالن�شبة لل�شن

�شي جن بينغ... م�شاندة حذرة لرو�شيا

تتقدم مو�ضكو وبكني مًعا لو�ضع حد لهيمنة الوليات املتحدة واإعادة تعريف القواعد الدولية على اأ�ض�ص جديدة

الأح���داث  �شري 
اأوك���ران���ي���ا  يف 
ذا  ����ش���ي���ك���ون 
حا�شمة  اأهمية 
يف �شيا�شة ال�شني 
جتاه  امل�شتقبلية 
الرو�شية جارتها 

ل يريد الرئي�س 
اأن  ال�����ش��ي��ن��ي 
العالقات  ت�شتمر 
ال�������ش���ي���ن���ي���ة 
الأم���ري���ك���ي���ة 
اأ�شال  امل��رتدي��ة 
يف التدهور اأكرث
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    •• ريت�صارد ويريل

التاأكيد  الناتو  قمة  اأعادت  فرباير،   26 اجلمعة، 
الأع�ضاء  الدول  اأرا�ضي  تاأمني  احللف:  هدف  على 
الأكرث عر�ضة للنزاع يف اأوكرانيا. ولكن اإىل جانب 
ميكن  ال�ضريع،  ال��رد  لقوة  امل�ضبوق  غري  النت�ضار 
و�ضائل  تن�ضيط  العامل  يف  ع�ضكري  حتالف  لأقوى 

�ضرية اأخرى.

�لطل�شي لي�س غائبا عن �جلبهة

�وربان... �جللو�س على كر�شين بات م�شتحيال

قو�ت �مريكية يف ليتو�نيا حتت لو�ء �لطل�شي

يف مواجهة اجلي�ص الرو�ضي:

و�شائل حلف الناتو اخلفية للدفاع عن اأوكرانيا...!
تظهر بع�ص املعلومات اأن الدعم الغربي ل يقت�ضر على الوعود 

منت�شف  �إىل  �ملــعــلــومــات  تــعــود     
�ملو�جهة  كانت  بينما  يناير:  �شهر 
ورو�شيا  �لناتو  بــن  �لدبلوما�شية 
ت�شّربت  مـــنـــهـــا،  ــا  مــيــئــو�ــش تـــبـــدو 
مـــعـــلـــومـــة جــــديــــدة مــــن �أوتــــــــــاو�، 
ن�شر  لكند�:  �لفيدر�لية  �لعا�شمة 
وحدة من �لقو�ت �خلا�شة �لكندية 
يف �أوكر�نيا. و�أ�شار �لبيان �لر�شمي 
يف  تتنّزل  �لعمليات  “هذه  �أن  �إىل 
حماولة حلفاء �لناتو منع �لعدو�ن 
مل�شاعدة  �ــشــبــل  و�إيــــجــــاد  �لـــرو�ـــشـــي 

�حلكومة �لأوكر�نية«.

حلقت طائرة مقاتلة �أمريكية فوق 
�شرطة  مهمة  �أد�ئها  �أثناء  بولند�، 
يقومون  ـــا  رو�ـــشً وو�جـــهـــت  جـــويـــة، 
ي�شتطيع  ل  �ـــشـــائـــنـــة،  بـــاأنـــ�ـــشـــطـــة 
�شيء،  �أي  فعل  �لأمــريــكــي  �لطيار 
�إذ�  �إل  �لإطــــــالق،  عــلــى  �ــشــيء  ول 
بحاجة  نحن  عليه،  �لــنــار  �أطــلــقــو� 
�إىل �لنتقال من قو�عد �ل�شتباك 
ــــة بـــالـــ�ـــشـــرطـــة �جلــــويــــة  �خلــــا�ــــش
�خلا�شة  ــتــبــاك  �ل�ــش قـــو�عـــد  �إىل 
عن  �لتخلي  �إن  بالدفاع �جلوي”. 
�لتي  �لــدفــاعــيــة  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة 
كـــانـــت بــالــنــ�ــشــبــة ملــو�ــشــكــو، جمرد 
�جلوية  �لــــقــــو�ت  متـــنـــع  حتــــذيــــر، 
يحلو  كما  �لت�شرف  من  �لرو�شية 
لها دون �ملخاطرة برد قوي وقاتل.
عن لوطون

 جمموعة ال�شبع تهدد رو�شيا بعقوبات جديدة
•• برلني-اأ ف ب

�أعلنت دول جمموعة �ل�شبع ��شتعد�دها لفر�س عقوبات جديدة على رو�شيا بعد تلك 
�لتي �أعلنت خالل �لأ�شبوع “يف حال مل ت�شع حد� حلربها على �أوكر�نيا”. وخالل 
�جتماع لوزر�ء خارجية �لوليات �ملتحدة و�أملانيا وفرن�شا و�ليابان وكند� و�إيطاليا 
و�ململكة �ملتحدة، ح�شت جمموعة �لدول �ل�شبع �ل�شناعية �لكرى مو�شكو “على 
و�شع حد فوري للهجمات على �أوكر�نيا و�شكانها �ملدنين وبناها �لتحتية �ملدنية 
�لملانية  �لرئا�شة  ن�شرته  بيان  وفق  �لبالد،  من  تاأخري”  دون  قو�تها من  و�شحب 
ملجموعة �ل�شبع. ونبهت �لدول �ىل �أنها لن تعرتف باأي تغيري يف “و�شع” �أوكر�نيا 
بيان  يعلن �شمها، على ما جاء يف  �أي منطقة قد  �آخــر  بكالم  �أي  بالقوة،  يفر�س 
ن�شرته �لرئا�شة �لأملانية ملجموعة �ل�شبع. و�شبق ملو�شكو �أن �شمت �شبه جزيرة �لقرم 
يف 2014 و�عرتفت للتو با�شتقالل منطقتن �نف�شاليتن يف �شرق �وكر�نيا. ويف 
تكن  �ملجموعة مل  �إن  بلينكن  �أنتوين  �لأمريكي  وزيــر �خلارجية  قال  بيان لحــق، 
قط �أكرث �حتاد� “يف �لدفاع و�حلفاظ على حرية و�شيادة �أوكر�نيا وجميع �لدول«. 
و�ل�شبت، عمدت �لدول �لغربية �إىل ت�شديد عقوباتها �ملالية على مو�شكو م�شتبعدة 
�لكثري من �مل�شارف �لرو�شية من من�شة �شويفت �لدولية للتبادلت �ملالية، و�تخذت 
�أي�شا �إجر�ء�ت تهدف �ىل منع �مل�شرف �ملركزي �لرو�شي من دعم �لعملة �لوطنية 
�ل�شبع  �لـــدول  بيان  و�أورد  �لــدولــيــة.  �لر�شاميل  �أ�ــشــو�ق  �إىل  و�شوله  تقييد  عــر 
�ل�شناعية �لكرى �أن وزير خارجية �أوكر�نيا دميرتو كوليبا �شارك يف �لجتماع. 
وت�شاورت �لدول �أي�شا يف �مل�شاعدة �لإن�شانية �لو�جب تقدميها �ىل �أوكر�نيا. وقالت 
�إز�لــة بنوك رو�شية منتقاة من  �أي�شا يف  �إنها �شت�شارك  �أم�س �لأول �لأحد  �ليابان  
�أ�شول  وجتميد  لتحديد  وت�شعى  �إن�شانية  م�شاعد�ت  �شتقدم  و�إنها  �شويفت  نظام 

عائدة للرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن وم�شوؤولن رو�س �آخرين.  

 فرن�شا تدعو رعاياعا اإىل مغادرة رو�شيا 
•• باري�س-اأ ف ب

ب�شبب  بـ”مغادرة �لبالد بال تاأخري”  �أو�شت فرن�شا رعاياها �ملوجودين يف رو�شيا 
يف  جــاء  ما  ح�شب  و�أوروبا”،  رو�شيا  بن  �جلوية  �حلركة  على  �ملتز�يدة  “�لقيود 
ن�شائحها  �أحــدث  يف  �لفرن�شية  �خلارجية  وز�رة  وذكــرت   . �خلارجية  لــوز�رة  بيان 
للم�شافرين �إىل رو�شيا، �أنه يف �أعقاب غزو �أوكر�نيا “�أعلن �لحتاد �لأوروبي للتو 
قر�ره �إغالق �ملجال �جلوي �لأوروبي دون تاأخري �أمام �لطائر�ت و�خلطوط �جلوية 
�لرو�شية«. وقالت يف بيانها �إن “معظم �ل�شركات �لأوروبية، مبا يف ذلك �خلطوط 
27 �شباط-فر�ير ت�شيري  �أوقفت م�شاء �لأحد  �جلوية �لفرن�شية )�ير فر�ن�س(، 
رحالت و�لتحليق فوق رو�شيا«. و�أ�شافت “نظر� �إىل �لقيود �ملتز�يدة �ملفرو�شة على 
�حلركة �جلوية بن رو�شيا و�أوروبا، يو�شى ب�شدة باأن يتخذ �لفرن�شيون �ملوجودون 
يف رو�شيا “�شياح وزو�ر وطالب ومهنيون” �لرتتيبات ملغادرة �لبالد بدون تاأخري 
من خالل �لرو�بط �جلوية �ملوجودة”، د�عية �إىل “تاأجيل �أي �شفر �إىل رو�شيا«. ويف 
توجيهات �أخرى �إىل �مل�شافرين قالت �خلارجية �لفرن�شية �إنه ل ين�شح بال�شفر �ىل 
�أوكر�نيا وبيالرو�س و�إغالق �ملجال  “يف �شياق �لتوتر�ت �لع�شكرية بن  بيالرو�س 
�جلوي لبيالرو�س«. و�أ�شارت �إىل �أن �لفرن�شين �ملوجودين يف بيالرو�س “مدعوون 
�لعبور �حلــدوديــة مع  �لــر عر نقاط  تاأخري من طريق  �لبالد بال  مــغــادرة  �إىل 

ليتو�نيا �أو بولند� �أو لتفيا. 

�أحـــدث بكثري  �أخـــرى،     معلومات 
وبــررتــهــا و��ــشــنــطــن بــاحلــاجــة �إىل 
�لدبلوما�شين  �ملــوظــفــن  �إجــــالء 
عمليات  كـــيـــيـــف:  يف  �ملــــوجــــوديــــن 
�لــتــنــاوب �لــتــي �أجـــريـــت يف �لأيــــام 
�لبولندية  �حلــدود  على  �لأخـــرية، 
�أمريكيتن  لطائرتن  �لأوكر�نية، 
عــلــى �جلانب  بــيــنــمــا،  خــا�ــشــتــن. 
�لريطاين، كان حو�يل ثالثن من 
رينجرز”  “فوج  مــن  كــومــانــدو�ــس 
�أيام قليلة، ت�شليم  قد ر�فقو�، قبل 
م�شادة  �ــشــو�ريــخ  قــاذفــة   2000

�إطالق  �أنــظــمــة  مــن  �ملــئــات  ت�شليم 
�شو�ريخ جافلن �مل�شادة للدبابات 
من قبل �لبنتاغون. معد�ت �أخرى 
قادرة على تعزيز �ملقاومة: �شو�ريخ 
�لتي  �ل�شهرية  �ملحمولة  �شتينغر 
�لقو�ت  �ــشــد  بــنــجــاح  ��ــشــتــخــدمــت 
�لهليكوبرت  وطـــائـــر�ت  �لــرو�ــشــيــة 
�أثـــنـــاء �حلـــــرب يف �أفــغــانــ�ــشــتــان يف 
ليتو�نيا  �إن  ويــقــال  �لــثــمــانــيــنــات، 
�إىل  وحـــــد�ت  �شلمتا  قـــد  وبــولــنــد� 

كييف.  
  هناك �حتمال �آخر حللف �لناتو، 
بـــه مــــوؤخــــًر� قـــائـــده �لعام  ـــى  �أو�ـــش
�ل�شابق، �جلرن�ل �لأمريكي فيليب 
بريدلوف: تعديل قو�عد �ل�شتباك 
ملجلة  تقرير  يف  و�أو�ــشــح  �جلـــوي. 
متخ�ش�شة، “يف �لوقت �حلايل، �إذ� 

�ل�شتخبار�ت و�ملر�قبة و�ل�شتطالع 
ر�شمًيا  جــــو�ً، حمــظــورة  �ملــحــمــولــة 
و�أغلقتها  �لأوكر�نية،  �لأجــو�ء  من 
رو�ــشــيــا بــحــكــم �لأمــــر �لـــو�قـــع بعد 

هجومها يف 24 فر�ير.

طائرات بدون طيار اآر كيو -4
�ملر�قبة  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  ولــكــن     
�ل�شناعية  لـــالأقـــمـــار  ــتــمــرة  �ملــ�ــش
ولتقدم  �لأوكــــر�نــــيــــة  لـــالأر��ـــشـــي 
و�شيلة  هــنــاك  �لــرو�ــشــيــة،  �لـــقـــو�ت 
�أخرى جتعل من �ملمكن عدم ف�شح 
�لأمريكية  �ل�ــشــتــطــالع  طـــائـــر�ت 
ت�شتخدم  كانت  �لتي  و�لريطانية 
فيتي�شتي  قــــو�عــــد  مــــن  ـــا  �ـــشـــابـــًق
)بولند�(،  ول�ـــشـــك  )رومــــانــــيــــا(، 
ومالكي )�شلوفينيا(، وبابا )�ملجر( 

»�ـــشـــالح   NLAW ـــابـــات  ـــدب لـــل
خفيف م�شاد للدبابات من �جليل 
�لتايل” �إىل �جلي�س �لأوكر�ين ...

   �لــ�ــشــمــة �ملــ�ــشــرتكــة جلــمــيــع هذه 
�أنه  �لو��شح  من  و�لتي  �لعمليات، 
�أهميتها:  حتــديــد  �مل�شتحيل  مــن 
خارج  �ملنت�شرة،  �جلــاريــة  �مل�شاعدة 
حدودها �لإقليمية، لدعم مقاومة 
�أوكــر�نــيــا مــن قــبــل �أقــــوى حتالف 

ع�شكري يف �لعامل. 
مغمورة  �لــيــوم  �أ�شبحت  م�شاعدة 
يف ظـــالم هـــذ� �لــ�ــشــر�ع، �لـــذي مل 
�لآن  حتى  وتوثيقه  ت�شويره  يتم 

�إل قلياًل.
 �أجـــهـــزة �ملــر�قــبــة �لــتــابــعــة حللف 
�شاعفت،  �لــتــي  �لأطــلــ�ــشــي،  �شمال 
عمليات  �لأخـــــــرية،  �لأ�ـــشـــابـــيـــع  يف 

�إ�ـــشـــنـــاد �لـــقـــو�ت �خلــا�ــشــة على     
حتديد  يف  ملــ�ــشــاعــدتــهــا  �لأر�ـــــــــس 
و�ملر�قبة  �لـــرو�ـــشـــيـــة،  �لأهــــــــد�ف 
�لطائر�ت  �أو  �ل�شناعية  بالأقمار 
�أن  بــــدون طــيــار ... مــن �لــو��ــشــح 
هذه �لعمليات �ل�شرية ل يكون لها 
ت�شليم  عمليات  متت  �إذ�  �إل  معنى 
�ل�شال�شل  ك�شر  يتم  ومل  �لأ�شلحة 
�لأوكـــــر�ين  للجي�س  �لــلــوجــ�ــشــتــيــة 
�ملكون من 200 �ألف رجل وحو�يل 
2500 دبابة. ومع ذلك، على هذ� 
�ملعلومات  بع�س  تظهر  �مل�شتوى، 
على  يقت�شر  ل  �لغربي  �لدعم  �أن 

�لوعود على �لإطالق.

ت�ضليم معدات
2021، مت  عــــام  خـــريـــف  مــنــذ     

�جلوي  �ملركز  �إجنرليك،  وخا�شة 
�ل�شرقي للتحالف يف تركيا.

   �إنها �لطائر�ت بدون طيار �آر كيو 
هوك  جــلــوبــال  مــن  �مل�شتمدة   ،4-
بلوك 40 �لأمريكية، و�لتي تعمل 
نظام  2019 كجزء من  عام  منذ 
�ملتحالفة،  �لأر�شية  �ملر�قبة  قدرة 
�أوروبـــــا  وهــــو بــرنــامــج يــ�ــشــم دول 
بلغاريا  فــيــه  �لأعــ�ــشــاء  �لــ�ــشــرقــيــة 
و�إ�شتونيا  �لــتــ�ــشــيــك  وجــمــهــوريــة 
ولتـــفـــيـــا ولـــيـــتـــو�نـــيـــا و�لــــرنويــــج 
و�شلوفاكيا  ورومـــانـــيـــا  وبـــولـــنـــد� 

و�شلوفينيا. 
بدون  �لطائر�ت  ذلــك  �إىل  ي�شاف 
 2 بــي  طيار �لرتكية بــريقــد�ر تــي 
تركيا  من  �أوكر�نيا  ��شرتتها  �لتي 

يف �ل�شنو�ت �لأخرية.

•• الفجر –خرية ال�صيباين
“�لدرع  �لـــــرمـــــزي:  �ل�ــــشــــم      
�لأربعاء   ...”2022 �ل�شرقي 
�لرو�س  كــان  بينما  فــر�يــر،   23
يــ�ــشــتــعــدون لــقــ�ــشــف �أوكـــر�نـــيـــا، 
بوزير  �أوربــــــــان  فــيــكــتــور  �لــتــقــى 
يقودون  �لذين  و�ل�شباط  دفاعه 
�لتي  �ملجر  حــدود  تــاأمــن  عملية 
كيلومرًت�   140 طــولــهــا  يــبــلــغ 
مــع �أوكـــر�نـــيـــا. عــلــى خــريــطــة مت 
عر�شها خالل �لجتماع، يت�شور 
�جلــيــ�ــس �لــوطــنــي تــدفــق حو�يل 
600 �ألف لجئ �أوكر�ين ب�شبب 

�لغزو �لرو�شي.
    ومنذ �ل�شاعات �لأوىل للهجوم، 
�حت�شد �ملئات من �مل�شاة و�ل�شيار�ت 
يف جمارك ز�هوين وبرج�شور�ين 
�لدخول  وتيز�بيت�س، وهي نقاط 
معظم  كان  �ملجر.  �إىل  �لرئي�شية 
من  جمرين  للمرور  �ملر�شحن 
منطقة  وهــــي  تــر�نــ�ــشــكــاربــاثــيــا، 
فـــقـــرية ومـــتـــعـــددة �لـــثـــقـــافـــات يف 
نف�س  ويف  �أوكر�نيا.  غرب  �أق�شى 
مـــر�ـــشـــوم حكومي  قــــدم  ــيــلــة،  �لــل
جمــــري حــمــايــة مــوؤقــتــة جلميع 

�لو�فدين من �أوكر�نيا �ملجاورة.
   ويف ر�شالة مرئية، �أعلن �أوربان، 
�ملعروف بخطبه �لالذعة �ملعادية 
م�شتعدون  “نحن  للمهاجرين: 
قادرين  و�ــشــنــكــون  ل�ــشــتــقــبــالــهــم 
�لــتــحــدي ب�شرعة  عــلــى مــو�جــهــة 
من  قــربــهــا  ورغـــــم  وفعالية”. 
�لهجوم  �ملجر  �د�نـــت  �لكرملن، 

بالعقوبات  و�لــتــزمــت  �لــرو�ــشــي 
ــــي.  �لــتــي قــررهــا �لحتـــاد �لأوروب
حذرو�  وم�شاعديه  �أوربــــان  لكن 
�لــعــ�ــشــو يف  بـــود�بـــ�ـــشـــت،  �أن  مـــن 
خارج  تــبــقــى  �أن  “يجب  �لــنــاتــو، 
“�لمر  و�أن  �مل�شلح”،  �لــ�ــشــر�ع 
�إىل  قــو�ت  �إر�شال  خا�شة ل يعني 

�أوكر�نيا«.

عرقلة العقوبات على 
الطاقة الرو�ضية

�شد  �آلف،  عــــــدة  تـــظـــاهـــر      
�لرو�شية  �ل�شفارة  �أمــام  �لجتياح 
يف بود�ب�شت، وطالب بيرت ماركي 
�ملوحد  �ملــعــار�ــشــة  مــر�ــشــح  ز�ي، 
�لذي �شيتحدى فيكتور �أوربان يف 
عقد  بتعليق  �أبريل،   3 �نتخابات 
بــاكــ�ــس للطاقة  حتــديــث حمــطــة 
�ملــوّقــع مــع مو�شكو عام  �لــنــوويــة 
بنك  مــــقــــر  و�إغـــــــــــالق   2014
بود�ب�شت،  يف  �لــدويل  �ل�شتثمار 
للجو��شي�س  خمباأ  باأنه  �ملــعــروف 
يقدر  �ل�شياق،  هــذ�  ويف  �لــرو�ــس. 
�شز بريو،  زولــتــان  �ملجري  �ملـــوؤرخ 
�لأمنية  �ل�شيا�شة  يف  �ملتخ�ش�س 
جمرية  “حكومة  �أن  �لــرو�ــشــيــة، 
�ل�شتثمار�ت  �شتعلق  عــقــالنــيــة 

�مل�شرتكة مع �ملعتدي �لرو�شي«.
   �إن �لهجوم على �أوكر�نيا، ي�شع 
�أوربــــــــان يف مـــــــاأزق: هـــل مـــا ز�ل 
با�شم  بوتن  �إىل  �لتودد  باإمكانه 
يجب  �أم  �لــ�ــشــرق؟  على  �نفتاحه 
�أجــل طماأنة  ينف�شل عنه من  �أن 
�شركائه �لأوروبين؟ يوؤكد �أ�شتاذ 

2021 من  ديــ�ــشــمــر  نــهــايــة  يف 
يـــد نـــظـــريه �ــشــريجــي لفـــــروف، 
�لعالقات  تــطــويــر  يف  مل�شاهمته 
�عتر  يناير،   20 ويف  �لثنائية. 
�شيجارتو رو�شيا “�شريًكا ذ� �أهمية 
“فيما  �شيما  ل  ��شرت�تيجية”، 
�لقت�شادي  بـــالـــتـــعـــاون  يــتــعــلــق 
و�لدفاع  �لطاقة،  �أمن  و�شمانات 

�شد جائحة كوفيد -19«.
ز�دت   ،2021 عــــام  وخـــــالل      
�لبلدين  �لتجارية بن  �لعالقات 
و�ل�شادر�ت  بــاملــائــة،   51 بن�شبة 
 15 بن�شبة  رو�ــشــيــا  �إىل  �ملــجــريــة 

�لعلوم �ل�شيا�شية بيرت كريكو، �أن 
ي�شطر  �أل  يــاأمــل  كـــان  “�أوربان 
لكن  �جلانبن،  �أحــد  �ختيار  �إىل 
�ل�شياق يجعل ذلك م�شتحياًل. ما 
ع�شر  �ثني  ف�شل  هو  �لآن  يحدث 

عاًما من �لنفتاح على �ل�شرق«.
يحتفظ  �حلــــــايل،  �لـــوقـــت  يف     
على  �جللو�س  بخا�شّية  �لزعيم 
كر�شين. من ناحية، يوؤيد موقف 
رو�شيا.  ب�شاأن  �لأوروبــــي  �لحتـــاد 
ومن ناحية �أخرى، خالل �جتماع 
�ملجل�س �لأوروبي يف 24 فر�ير، 
�لعقوبات  تــوؤثــر  �أل  عــلــى  ح�شل 
على �لطاقة، بعد عدة �أ�شهر من 
تربط  مهمة  غاز  �تفاقية  توقيع 

بن بود�ب�شت ومو�شكو.
   كانت عالقات بود�ب�شت متوترة 
�إ�شالح  لــلــغــايــة مـــع كــيــيــف مــنــذ 
�لتعليم �لذي يعود تاريخه �إىل عام 
2017، وفر�س �لتدري�س باللغة 
�لثانوية  �ملــد�ر�ــس  �لأوكــر�نــيــة يف 
مثل  �لأقليات  لغات  ح�شاب  على 
�ملجر  وتـــتـــهـــم  �ملـــجـــريـــة.  �لـــلـــغـــة 
�ملجرين  معاملة  باإ�شاءة  جارتها 
تتهم  بينما  تــر�نــ�ــشــكــاربــاثــيــا،  يف 
كييف بود�ب�شت بتوظيف �لأقلية 

�ملجرية.

تو�ضيم وزير
 من قبل الكرملني

�لتفاهم  عــلــى  �أخــــرى     عــالمــة 
رئي�س  ت�شلم  و�ملجر:  رو�شيا  بن 
�ملـــجـــريـــة، بيرت  ــيــة  �لــدبــلــومــا�ــش
زيجارتو، و�شام �ل�شد�قة �لرو�شي 

تاأ�شي�س �لنظام �ل�شيوعي يف نهاية 
�حلـــرب �لــعــاملــيــة �لــثــانــيــة و�شحق 
لالحتاد  �ملــنــاهــ�ــشــة  �لنــتــفــا�ــشــة 
-نوفمر  �أكتوبر  يف  �ل�شوفياتي 
ثكنات  “�أكرث  ويف   .1956
�ل�شابقة  �ل�ـــشـــرت�كـــي  �ملــعــ�ــشــكــر 
�أوربان  عالقة  �أ�شبحت  بهجة”، 
�مل�شائل  �إحـــــــدى  �لآن  -بــــوتــــن 
�لرئي�شية يف �حلملة �لنتخابية، 
و�لــتــي يــاأمــل �لــزعــيــم �ملــجــري يف 
على  ر�بعة  بولية  �لفوز  نهايتها 

�لتو�يل.
عن لك�ضربي�ص

دولة  �أول  �ملــجــر  وكــانــت  بــاملــائــة. 
ت�شادق  �لأوروبـــــــــي  �لحتــــــاد  يف 
�شبوتنيك  �لــرو�ــشــي  �لــلــقــاح  على 
وكالة  مــو�فــقــة  �نــتــظــار  دون   ،V
بد�ية  ويف  �لأوروبــــيــــة.  �لأدويــــــة 
فـــر�يـــر، عــنــد عــودتــه مــن زيارة 
فيكتور  �أكـــد  مو�شكو،  �إىل  لفــتــة 
�قرتبتا  و�ملجر  رو�شيا  �أن  �أوربــان 
 V من �تفاقية ت�شنيع �شبوتنيك
يف  �لوطني  �للقاحات  م�شنع  يف 
ديري�شن، ثاين مدينة جمرية.

    يف �ملجر، يعيد �لتدخل �لرو�شي 
عن  موؤملة  ذكريات  �أوكر�نيا  �شد 

من موؤيدي فالدميري بوتني

فيكتور اأوربان, يف فّخ احلرب الأوكرانية...!
هل ما زال باإمكان املجري النفتاح على بوتني، اأم يجب اأن ينف�ضل عنه من اأجل طماأنة �ضركائه الأوروبيني؟

حماية موؤقتة لالأوكرانيني الفارين من احلرب يف اأوروبا 
•• بروك�صل-اأ ف ب

موؤقتة  حماية  منح  خطة  كبرية  باأغلبية  �لأوروبـــيـــون  �لد�خلية  وزر�ء  �أيــد 
�إىل  �أعد�دهم  ت�شل  قد  و�لذين  �لرو�شي،  �لهجوم  �لفارين من  لالأوكر�نين 

“�ملالين«.
وحتى �لآن و�شل 300 �ألف �أوكر�ين �إىل �لحتاد �لأوروبي، وفًقا للمفو�شية 

�لأوروبية، ن�شفهم يف بولند� بح�شب و�ر�شو.
�إمكان توفري حماية موؤقتة لهوؤلء  �أثناء �جتماعهم �لطارئ  وناق�س �لوزر�ء 
 2001 �لعام  �إىل  تعود  �إىل مذكرة  �للجوء  وذلــك من خــالل  �لأوكــر�نــيــن، 
ت�شمح لهم بالبقاء ملدة ت�شل �إىل ثالث �شنو�ت يف �لحتاد �لأوروبي وبالعمل 

فيه.
جمل�س  رئا�شة  بالده  تتوىل  �لذي  د�رمانن  جري�لد  �لفرن�شي  �لوزير  وقال 

�لحتاد �لأوروبي، يف موؤمتر �شحفي عقب �لجتماع �إنه لحظ وجود �أغلبية 
كبرية موؤيدة لهذ� �لطرح.

�إيلفا  بـــالحتـــاد �لأوروبــــــي  �لــد�خــلــيــة  �لــ�ــشــوؤون  مــن جهتها قــالــت مــفــو�ــشــة 
جوهان�شون �إن معظم �لأوكر�نين �لو�فدين لديهم جو�ز�ت �شفر بيومرتية 
ولكنها  �لأوروبـــي،  يوما يف �لحتــاد   90 ملــدة  تاأ�شرية  بــدون  �لبقاء  وميكنهم 

�شددت على �شرورة �ل�شتعد�د بعد ذلك لو�شول “مالين” �لو�فدين.
�لحتاد  �إىل  فــرو�  �لــذيــن  �لأوكــر�نــيــن  معظم  �أن  �إىل  جوهان�شون  و�أ�ــشــارت 
تقدم بطلبات  “عدًد� حمدوًد�”  �أن  �إىل  �أقــارب، لفتة  �لأوروبــي ي�شت�شيفهم 

جلوء.
ويتوجه هوؤلء �إىل بلد�ن ت�شت�شيف بالأ�شل عدًد� كبرًي� من �ل�شكان من �أ�شل 
و�أملانيا وجمهورية  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا و�لرتغال  �أوكر�ين، على غر�ر بولند� 

�لت�شيك.

وقالت جوهان�شون “�أعتقد �أن �لوقت حان لتفعيل توجيه �حلماية �ملوؤقتة«.
وهذ� �لتوجيه �لذي مت �إن�شاوؤه ��شتجابة للنز�ع يف يوغو�شالفيا �ل�شابقة من 
�أبــًد�، ين�س على منح حماية موؤقتة يف حالة �لتدفق  �أن يتم ��شتخد�مه  دون 
�لحتاد  دول  بــن  لــتــوزيــعــهــم  تــد�بــري  عــلــى  وي�شتمل  لــلــنــازحــن،  �جلــمــاعــي 

�لأوروبي.
كل  يف  مت�شاوية  حقوًقا  متنح  �ملوؤقتة  �حلماية  هــذه  �أن  �ملفو�شة  و�أو�ــشــحــت 

�لدول �لأع�شاء، ول �شيما �حلق يف �لعمل.
مــهــدي، عن  �شامي  و�لهجرة  للجوء  �لبلجيكي  �لــدولــة  وزيــر  بـــدوره حتــدث 
قر�ر�ت  فيها  نتخذ  �أن  يجب  حلظة  �لأوروبـــــي،  لــالحتــاد  تاريخية  “حلظة 

�شجاعة«.
ويجب �أن تتم �مل�شادقة على هذ� �لقــرت�ح من جانب �غلبية يف �ملجل�س، �أي 
بحد �أدنى 15 من �أ�شل 27 دولة متثل %65 على �لأقل من �شكان �أوروبا. 

وقال �لوزير �لفرن�شي جري�لد د�رمانان لدى و�شوله �ىل �لجتماع “علينا �أن 
ندر�س �أي و�شع ميكننا منحه لهوؤلء �لأ�شخا�س �لذين يفرون من �لأر��شي 

�لأوكر�نية يف ظروف �شعبة للغاية«.
و�أ�شاف �إنه يجب “�أول” ��شتقبالهم “باأف�شل �ل�شروط �ملمكنة يف بولند� ويف 
 )...( �إن�شانية  بطريقة  م�شاعدتهم  ميكننا  كيف  نرى  و�ن  �ملجاورة  �لبلد�ن 
وبعد ذلك نرى كيف ميكننا يف �أوروبا �أن نقدم لهم هذه �حلماية” �ملن�شو�س 

عليها يف مذكرة تعود لعام 2001.
وقـــال وزيـــر �لــهــجــرة و�لنـــدمـــاج �لــ�ــشــويــدي �أنـــدر�ـــس يــغــمــان �إنـــه يــجــب على 

�لأوروبين حتمل “م�شوؤولياتهم مًعا«.
وذكرت وزيرة �لد�خلية �لأملانية نان�شي في�شر �أن “�لأمر �لأ�شا�شي هو �إيجاد 
�لالجئن  هـــوؤلء  ��شتقبال  مــن  لنتمكن  �لــبــريوقــر�طــيــة  عــن  بعيدة  حــلــول 

ب�شرعة«.
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عربي ودويل

بريطانيا: حديث بوتني
 عن الردع النووي غري عملي

•• لندن-رويرتز

�لرو�شي  �لرئي�س  �إعـــالن  �إن  و�ل�ـــس  بــن  �لــدفــاع �لريطاين  وزيــر  قــال 
�لنووي خطاب  �لــردع  قــو�ت  �لتاأهب يف �شفوف  فالدميري بوتن حالة 
يهدف �إىل �شرف �لنتباه عن غزو �أوكر�نيا ول يرتبط بخطو�ت عملية 

لزيادة �ل�شتعد�د ل�شتخد�م �لأ�شلحة.
“نر�جع هذ� �لأمر. »لكن كما تعلمون  وقال و�ل�س ل�شبكة �شكاي نيوز 

�أن هذه  نن�شاه حقا هو  �أل  ما يجب 
حماولة كبرية ل�شرف �لنتباه عن 
م�شاكله يف �أوكر�نيا من خالل ن�شر 

هذه �لعبار�ت يف و�شائل �لإعالم«.
وقال و�ل�س �إن بوتن ت�شرف ب�شكل 
غري عقالين يف قر�ره بغزو �أوكر�نيا 
و�إنه لن يخو�س يف تكهنات ب�شاأن ما 
�شيفعله بوتن بعد ذلك. و�أ�شاف �أن 

�لغرب �شيبقى يف حالة تاأهب.
�لــرغــم من  �أنـــه على  �أ�ــشــاف  ولكنه 
�أمـــــر بـــوتـــن بــو�ــشــع قـــــو�ت �لــــردع 
ق�شــــــوى  تاأهـب  حالــــــة  يف  �لنووي 
�لقيادة  �أن  تعتقد  بــريــطــانــيــا  فـــاإن 
�لرو�شية ت�شتخدم لغة خطابية �إىل 

حد بعيد و�أن بوتن ل يريد ��شتخد�مها.
وقال �إن “�للغة �لتي ��شتخدمها �لرئي�س بوتن ل ترتبط يف �لو�قع باأي 
�لأمــر حقا، كما  �إن  �لرو�شي.  بال�شتعد�د  يتعلق  �إجــر�ء  بعيد� عن  �شيء 
نقيمه، هو �إبر�ز هذ� �لر�دع يف و�شائل �لإعالم، وتذكري �لنا�س باأن لديه 

ر�دعا ».
 

كندا تر�شل معدات ع�شكرية اإىل اأوكرانيا 
•• اأوتاوا-اأ ف ب

�أعلنت �حلكومة �لكندية �إر�شال معد�ت ع�شكرية وقائية للجي�س �لأوكر�ين، 
مثل �خلوذ و�ل�شرت�ت �لو�قية من �لر�شا�س، لكنها ��شتبعدت مرة �أخرى 

ن�شر قو�ت ملو�جهة �جلي�س �لرو�شي.
�إن  �لكندية ميالين جــويل يف مــوؤمتــر �شحفي  وقــالــت وزيـــرة �خلــارجــيــة 
�لر�شا�س  من  و�قية  و�شرت�ت  خوذ  �إىل  “يحتاجون  �لأوكر�نين  �جلنود 

و�أقنعة و�قية من �لغاز ومعد�ت للروؤية �لليلية«.
 25 بقيمة  �لأوكــــر�ين  للجي�س  ع�شكرية  حماية  مــعــد�ت  �أوتـــاو�  و�شتقدم 
�أكــدت تلقي  �لتي  يــورو(، وفــق جــويل  مليون دولر كندي )17،6 مليون 
�أولها �شتيفاني�شينا.  �لــوزر�ء �لأوكــر�ين  من نائبة رئي�س  “مبا�شر”  طلب 

و�أ�شافت �لوزيرة �لكندية، بعد �شاعات قليلة من �إغالق حكومتها ملجالها 
نحن  للغاية:  و��شحة  �أكــون  �أن  “�أريد  �لرو�شية،  �لطائر�ت  �أمــام  �جلــوي 
�أنيتا  �أ�شارت وزيرة �لدفاع �لكندية  عازمون على فعل �ملزيد«. من جهتها، 
�أناند �إىل �أنه �شيتم �إر�شال هذه �ملعد�ت “ب�شرعة” �إىل �جلي�س �لأوكر�ين 
عر بولند�. و�أ�شافت رد� على �شوؤ�ل حول �حتمال ن�شر ع�شكرين كندين 
�أنه  �إىل جانب �لقو�ت �لأوكر�نية �لتي حتاول �شد غزو �جلي�س �لرو�شي، 
قتالية،  مهمة  �إن�شاء  �حلــايل  �لوقت  يف  �لطاولة  على  �ملطروح  غري  “من 
وهذ� كذلك موقف حلفائنا ومن بينهم �لوليات �ملتحدة«. و�شبق �أن �أعلنت 
كند� يف 14 �شباط-فر�ير عن �إر�شال �شحنة �أوىل من �لأ�شلحة و�لذخائر 
500 مليون دولر كندي  بقيمة  �إىل منحها قر�شا  �إ�شافة  �أوكر�نيا،  �إىل 

)347 مليون يورو(.

  فرن�شا تر�شل 33 طنًا من امل�شاعدات الإن�شانية لالأوكرانيني 
•• باري�س-اأ ف ب

�أر�شلت فرن�شا 33 طنا من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �إىل بولند� مل�شاعدة �لأوكر�نين، وفق ما �أعلن وزير 
30 طنا  باأكرث من  �أخــرى حمملة  �شحنة  �شرت�شل  كما  �لثنن،  �أم�س  د�رمانن  �لد�خلية جري�لد 
2 �لتلفزيونية  من �ملو�د �إىل مولدوفا يف مطلع �لأ�شبوع. قال �لوزير يف مقابلة مع حمطة فرن�شا 
�آلف �لأوكر�نين بعد غزو رو�شيا  �إليها  �إىل بولند� �لتي جلاأ  �ملو�د”  33 طناً من  “�أر�شلنا بالفعل 
على  ي�شاعد  �أن  �شاأنه  ما من  و”كل  و�أغذية”  و�أدويــة  “خيماً  ت�شم  �مل�شاعد�ت  �أن  و�أ�شاف  لبلدهم. 
��شتقبال �لأ�شخا�س يف �أف�شل �لظروف«. �أو�شحت م�شادر يف مكتبه لوكالة فر�ن�س بر�س �ن “�كرث 
�أن  �ملقرر  �ىل مولدوفا. ومن  �ل�شبوع”  “مطلع  �شرت�شل  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت  من  30 طنا”  من 
�إىل بولند� �لثالثاء. تطرح  بح�شب �لوزير،  “مليئتان بالأدوية”،  ت�شل طائرتان من �لأمن �ملدين 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية من  “ل�شمان و�شول  �أمام جمل�س �لأمن �لدويل م�شروع قر�ر  فرن�شا �لثنن 

دون عو�ئق لال�شتجابة حلاجات �ل�شكان يف �أوكر�نيا” على ما �أعلن ق�شر �لإليزيه م�شاء �لأحد.

تقت�شر  لــن  �لــرو�ــشــي  �لرئي�س  بــه 
عــلــى �لــقــارة �لــعــجــوز وحــدهــا، بل 
�لتحالفات  خـــريـــطـــة  �ــشــتــتــغــري 
ــــا،  ــــي �لـــعـــاملـــيـــة بـــعـــد غــــــزو �أوكــــر�ن
تكتل  �إز�ء  بات  �أنه  �لغرب  و�شيجد 
رو�شيا،  ي�شم  لــه  مناه�س  جديد 
و�لـــ�ـــشـــن، وعــلــى �لأرجــــــح �إيــــر�ن 
�لدول  وبع�س  �ل�شمالية  وكــوريــا 
�لآن،  قــائــم  �شبه  وهــو  �لالتينية، 
وهو من دون �شك كابو�س جلميع 

دول �لعامل«.

•• عوا�صم-وكاالت

يــرتقــب �لـــعـــامل تـــد�عـــيـــات و�آثــــار 
�أوكر�نيا،  على  �لــرو�ــشــي  �لــهــجــوم 
ومـــــا �ــشــتــفــر�ــشــه هـــــذه �خلـــطـــوة 
�لعاملي  �لــنــظــام  تــغــيــري�ت يف  مـــن 
�لتحالفات،  وخــــارطــــة  �جلـــديـــد 
و�ل�شرت�تيجيات �جلديدة للدول 

يف �لدفاع عن نف�شها.
�شادرة  عــربــيــة  �ــشــحــف  و�ــشــلــطــت 
�أمــ�ــس �لأحــــد، �لــ�ــشــوء عــلــى �أبعاد 
هذ� �لهجوم وما ك�شفه �شو�ء على 
�لأمريكي  �ملوقف  م�شتوى  �شعيد 
مالمح  ت�شكل  وبـــدء  و�لأوروبــــــي، 
حرب عاملية من نوع جديد، تقوم 
على �أ�شا�س �ل�شتهد�ف �لقت�شادي 

بدًل من �حلروب �لع�شكرية.

اأوروبا بال اأنياب
�لكاتب  خــــري�هلل،  خــــري�هلل  وقــــال 
“دخول  �إن  “�لعرب”  يف �شحيفة 
رو�شيا ع�شكرياً يف �أوكر�نيا يطوي 
�لــدولــّيــة يف  �لــعــالقــات  �شفحة يف 
ظّل �إد�رة �أمريكّية تكتفي بالتفّرج 

على ما يدور يف �لعامل«.
�لعامل  عــلــى  “�شيكون  و�أ�ــــشــــاف 
جديد  دويل  نـــظـــام  عـــن  �لــبــحــث 

وبـــدء �ــشــر�ع مــفــتــوح يف ظــل قادة 
�إز�ء حرب  غربين �شعاف، فنحن 

حقيقية بال �شا�شة حقيقين«.
وتــابــع “كل �ــشــيء بــات بــال جوهر 
حيث  �ل�شيا�شة،  وحتى  عمق،  ول 
�أحد  ل  لــكــن  يـــغـــرد،  �جلــمــيــع  �إن 
خطابات  لـــغـــة  وبــــاتــــت  يـــتـــحـــاور، 
حمتوى  مثل  �لــدولــيــن  �ل�شا�شة 
تويرت، حيث �لرت��شق و�لتطاول، 
�إن  �لقول  خال�شة  و�ل�شتائم،  بل 
�لعامل يتغري، ومن ل يدرك ذلك 

فهو و�هم«.
�لغزو  “تد�عيات  �لــكــاتــب:  وقـــال 
�شتطول  لأوكـــــر�نـــــيـــــا  �لــــرو�ــــشــــي 
�لـــــعـــــامل،  كــــــل  يف  �لــــتــــحــــالــــفــــات 
و�خلا�شر  �ل�شن،  لالآن  و�لكا�شب 
�ملتحدة  �لـــوليـــات  ��ــشــرت�تــيــجــيــاً 
�شا�شة  �إز�ء  �إنـــنـــا  حــيــث  ـــــــا،  و�أوروب
غــربــيــن هــمــهــم �نـــتـــخـــابـــي، لكن 

خ�شائر دولهم �أكر«.

حرب من نوع جديد
يف  �لــذيــابــي،  جميل  �لكاتب  ور�أى 
“عكاظ”،  بــ�ــشــحــيــفــة  لـــه  مــقــالــة 
�أنــه لــن يكون هناك حــرب مبعنى 
�لعامليتن  �حلـــربـــن  �ــشــابــقــتــيــهــا 
�أن  ميكن  لكنها  و�لثانية،  �لأوىل 

مــبــنــي عــلــى نــظــام �ــشــقــط قــبــل �أن 
تتبلور مالحمه، كان مفرت�شا �أن 
يكون هذ� �لنظام، �لذي مل تتبلور 
�لــقــطــب �لو�حد  مــالحمــه، نــظــام 
بــزعــامــة �لـــوليـــات �ملــّتــحــدة، لكّن 

�شيئا من ذلك مل يحدث«.
�أن  �ــشــيء  كـــّل  قــبــل  “تبّن  وتـــابـــع 
�أّي  و�أّنها ل متتلك  �أوروبــا مفككة 
رو�شيا  �أنياب متّكنها من مو�جهة 
من  �لــرغــم  على  وذلـــك  ع�شكريا، 
�أّن �أوكر�نيا لي�شت ع�شو� يف حلف 
�شمال �لأطل�شي، ويف �ملقابل، قّررت 
�لوليات �ملتحدة �لنكفاء و�إطالق 
�لكالم �لكبري �لذي ل ترجمة له 
�لــو�قــع يف ظــّل رئي�س  �أر�ـــس  على 
مــثــل جــو بـــايـــدن، يــتــبــّن كـــّل يوم 
ــــه بــــار�ك �أوبـــامـــا �آخــــر، ل  �أكـــرث �أّن
�لتحديات  �أجوبة لدى بايدن عن 
�لتي ت�شبب بها فالدميري بوتن، 
كـــمـــا لــيــ�ــس لـــديـــه مــــا يــــو�جــــه به 

�ل�شن«.
“يف  �إنه  بالقول  �لكاتب  و��شتطرد 
جديد،  دويل  نظام  بــلــورة  �نتظار 
هــنــاك عــــامل يــعــيــ�ــس يف حــــال من 
جو  �إد�رة  تـــعـــرف  ل  �لـــفـــو�ـــشـــى، 
بــايــدن مــــاذ� تــريــد يف حــن تبدو 
�أوروبا مفّككة وغري موجودة �أكرث 

من �أّي وقت، �أما فالدميري بوتن، 
مقاومة  يـــو�جـــه  �أّنــــــه  �ـــشـــّك  فـــال 
�أن  �إىل  ي�شري  مــا  لي�س  �أوكــر�نــّيــة، 
�ملــقــاومــة كافية كــي يرت�جع  هــذه 
ذلك،  مــن  �لعك�س  على  ع�شكريا، 
تبدو �شهّيته مفتوحة �أكرث من �أّي 
وقت، هل يتجّر�أ يف �مل�شتقبل على 
�إىل حلف  �لتدخل يف دولــة تنتمي 

�شمال �لأطل�شي مثل بولند�؟«.

حرب بال �ضا�ضة
مــن جــانــبــه، قـــال طـــارق �حلميد، 
“�ل�شرق  �ــشــحــيــفــة  يف  �لـــكـــاتـــب 
�لأو�شط” �إن “�لأكيد �أن �لوليات 
باأوكر�نيا،  غررتا  و�أوروبــا  �ملتحدة 
باأنف  للعب  ورقــة  و��شتخدمتاها 
�لدب �لرو�شي �لذي ل ميزح حتى 

غز�ها �لرو�س«.
تغري  �لــــعــــامل  “نقول  و�أ�ـــــشـــــاف 
و�أوروبــــــا  �ملــتــحــدة  �لــــوليــــات  لأن 
�لرو�س  معاقبة  على  حري�شتان 
لكن من دون �مل�شا�س بالنفط، ودون 
بــالــقــوة، و�حلديث  وقـــف �حلــــرب 
بــل هو  هنا لي�س لتــخــاذ مــوقــف، 
تقييم �شيا�شي، و�لق�شة لي�شت مع 
�أو �شد، بل هي ق�شة تغري �لعامل 
�لذي �شيدخل حرباً باردة جديدة، 

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أكد �جلي�س �لرو�شي  �أم�س �لثنن 
كييف  مغادرة  �ملدنين  باإمكان  �أن 
عا�شمة �أوكر�نيا “بحرية” متهما 
يف �لوقت ذ�ته �ل�شلطات �لأوكر�نية 

با�شتخد�مهم كدروع ب�شرية.
�لدفاع  وز�رة  با�شم  �لناطق  وقــال 
يف  كونا�شينكوف  �إيــغــور  �لرو�شية 
ت�شريح تلفزيوين “كل �ملدنين يف 
�لعا�شمة  مــغــادرة  ميكنهم  �ملدينة 
�لطريق  عــر  بحرية  �لأوكــر�نــيــة 

تكون حرباً عاملية من نوع جديد، 
مل يعرفه �لعامل من قبل.

وقال �إن “�لأكيد �أن �إقد�م �لرئي�س 
�لــرو�ــشــي فـــالدميـــري بــوتــن على 
غزو �أوكر�نيا �أن�شاأ حقائق جديدة 
على �لأر�ــس ل ميكن �أن ُتخطئها 
عاملياً  نــظــامــاً  فــر�ــس  �لــعــن، فقد 
جديد�ً من دون �شك، يختلف كلياً 
عــن �لــنــظــام �لــعــاملــي �لـــذي فر�شه 
�نتهاء  بــعــد  ــيــا  �لـــغـــرب عــلــى رو�ــش

�حلرب �لعاملية �لثانية«.

“هذه �حلــرب لن تتطور  و�أ�شاف 
�لغرب  بــــن  �ــشــامــلــة  حـــــرب  �إىل 
�إىل  لــن تتحول  ورو�ــشــيــا، وقــطــعــاً 
�لقوى  �إن جميع  �إذ  نــوويــة،  حــرب 
ميز�ن  �خــتــالل  تخ�شى  �لــنــوويــة 
�لنووي، لئال تتكرر جتربة  �لردع 
�لــهــجــوم �لــنــووي �لأمــريــكــي على 
�لتي  وجنــــــاز�كــــــي،  هـــريو�ـــشـــيـــمـــا 
�لعاملية  لـــلـــحـــرب  حــــــد�ً  و�ـــشـــعـــت 
حرباً  �شتكون  �ملـــرة  هــذه  �لثانية، 

عاملية �قت�شادية بالأ�شا�س«.

يز�ل  ول  �لـــغـــرب،  “ح�شد  وتــابــع 
�أكــر �شرر  لإيقاع  يــو�يل �حل�شد، 
�قــتــ�ــشــادي بــرو�ــشــيــا، وهــــي حرب 
�أن يكون  ميكن من ناحية نظرية 
من  لكنها  وخا�شر،  منت�شر  فيها 
�لــنــاحــيــة �لإ�ــشــرت�تــيــجــيــة حرب 
و�لوليات  �أوروبــــا  �إن  �إذ  خ�شائر، 
مقاطعة  من  �شتت�شرر�ن  �ملتحدة 
بالقدر  و�قت�شادياً،  مالياً  رو�شيا 
نف�شه �لذي �شتت�شرر منه رو�شيا«. 
وقال: “ل �شك يف �أن تبعات ما قام 

و�أكد �أن �ملدينة يف قب�شة “ع�شابة 
�ل�شلطات  قامت  وقومين”  نهب 

بت�شليحهم.
وقــالــت �لــ�ــشــلــطــات �لأوكـــر�نـــيـــة يف 
�إنــهــا قاتلت د�خل  �لأيـــام �لأخـــرية 
�لــعــا�ــشــمــة وحـــــد�ت مــتــقــدمــة من 

�ملخربن �لرو�س و�شدتهم.
تـــوؤكـــد مــو�ــشــكــو ر�ــشــمــيــا حتى  ومل 
�لآن �شنها هجوما على كييف لكن 
�أيام  �لقو�ت �لأوكر�نية تقاوم منذ 
عدة هجوما ي�شنه �جلي�س �لرو�شي 
�ل�شرقي  و�لـــ�ـــشـــمـــال  �لــ�ــشــمــال  يف 
بيالرو�س  ـــي  �أر��ـــش مـــن  �نــطــالقــا 

�ملجاورة.
“�لتفوق  كـــذلـــك  �لـــنـــاطـــق  و�أكــــــد 
�نحاء  كـــل  يف  �لــرو�ــشــي  �جلوي” 
“باك  �نظمة  تدمري  مع  �أوكر�نيا 
وخم�س  و”�أ�س-300”  �م-1 

طائر�ت مقاتلة �أوكر�نية.
�لــرو�ــس عــل مدينة  �شيطرة  و�أكـــد 
�أوكر�نيا  جـــنـــوب  يف  بــرديــانــ�ــشــك 
“ت�شيطر  مو�شكو  �أن  �إىل  م�شري� 
كليا على �ملنطقة �ملحيطة مبحطة 
جنوب  يف  �لنووية”  ز�بــوروجــيــيــه 

�شرق �لبالد.
“طاقم  �أن  كونا�شينكوف  و�أو�ــشــح 
يف  عمله  يو��شل  �لنووية  �ملحطة 

�شيانة �ملن�شاآت و�لتحكم بها«.
�لنف�شالين  �ـــشـــعـــيـــد  وعـــــلـــــى 
�أوكر�نيا  �شرق  يف  لرو�شيا  �ملو�لن 
هـــجـــومـــا كذلك  ــنــون  يــ�ــش �لــــذيــــن 
�أكد  �لرو�شي،  باجلي�س  مدعومن 
�إ�شايف  تقدم  �إحـــر�ز  كونا�شينكوف 

بلغ 19 كيلومرت�.

�ل�شريع كييف-فا�شيلكيف” جنوب 
غرب �لعا�شمة �لأوكر�نية.

با�شتخد�م  كييف  �شلطات  و�تــهــم 
من  ب�شرية”  “دروعا  �ملــدنــيــن 
خــــــــالل حــــثــــهــــم عــــلــــى مــــالزمــــة 

منازلهم.

بدء ت�ضكل مالمح مواجهة عاملية من نوع جديد

حرب اأوكرانيا.. اأمريكا مرتددة واأوروبا بال اأنياب

اجلي�س الرو�شي: ميكن للمدنيني مغادرة كييف »بحرية« 

اإيران: 3 ق�شايا رئي�شية 
مل حُتل يف حمادثات فيينا 

كوريا ال�شمالية تطور قمرا ا�شطناعيا لال�شتطالع 

••طهران-رويرتز

�إحياء �لتفاق �لنووي  �إن  �أم�س �لثنن  �إيــر�ن   قالت 
�لقوى  �تــخــذت  �إذ�  �أمـــر ممــكــن   2015 عـــام  �ملـــرم 
�لغربية قــر�ر� �شيا�شيا حلل ثالث ق�شايا رئي�شية ل 
تــز�ل عالقة، وذلــك مع دخــول �ملحادثات بن طهر�ن 

و�لقوى �لعاملية مرحلة حا�شمة.
�لإير�نية  �خلــارجــيــة  وز�رة  بــا�ــشــم  �ملــتــحــدث  وحــــدد 
�لق�شايا �لعالقة �ملتبقية قائال �إنها تتعلق مبدى �إلغاء 
�لعقوبات، وتقدمي �شمانات باأن �لوليات �ملتحدة لن 
تن�شحب من �لتفاق مرة �أخرى، وحل �لأ�شئلة �ملتعلقة 
باآثار �ليور�نيوم �لتي مت �لعثور عليها يف �لعديد من 

�ملو�قع �لقدمية ولكن غري �ملعلنة يف �إير�ن.
فيينــــا،  يف  �ملحادثــــــات  بــدء  مــن  �أ�شهر  ع�شرة  وبعد 
�لذي  �لتـــفـــاق  �إعـــــــــــــــــــــــادة  نحــــو  تــقــدم  �إحـــــر�ز  جـــرى 
تخفيف  مقابل  �لنوويـــــــة  طهر�ن  �أن�شطة  من  يحد 
�ملتحدة يف  �لوليات  �ن�شــحبت منه  و�لذي  �لعقوبات، 

عام 2018. 
و�أ�شارت طهر�ن وو��شنطن �إىل ��شتمر�ر وجود بع�س 

�خلالفـات �لكرى �لتي يتعن حلها.
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لإير�نية �شعيد 

�تفاق  �إىل  “�لتو�شل  �شحفية  �إفـــادة  يف  ز�دة  خطيب 
جيد �أمر ممكن ... ل تز�ل هناك ثالث ق�شايا رئي�شية 
�لأوروبية  و�لــقــوى  �أمــريــكــا  تتخذ  مل  حلها.  يتعن 

قر�ر�ت �شيا�شية ب�شاأن هذه �لق�شايا �لرئي�شية«.
م�شار  �إىل  بحاجة  �أنــنــا  “نعتقد  ز�دة  خطيب  وقـــال 
مــنــا�ــشــب حلـــل �لــقــ�ــشــايــا �لــعــالــقــة يف جمــــالت رفع 
�لتي جرى  �ل�شيا�شية  �لعقوبات و�ل�شمانات و�ملز�عم 

ترويجها �شد برناجمنا �لنووي �ملدين �ل�شلمي«.
�لنووين  �ملــفــاو�ــشــن  كــبــري  �أن  �ملــتــحــدث  و�أ�ـــشـــاف 
�لإير�نين علي باقري كني، �لذي توجه �إىل طهر�ن 
�ملــا�ــشــي لإجــــر�ء مــ�ــشــاور�ت مــع �مل�شوؤولن  �لأ�ــشــبــوع 
�ملفاو�شات  ملــو��ــشــلــة  فيينا  �إىل  “عاد  �لإيـــر�نـــيـــن، 

بجدول �أعمال و��شح«.
�لــنــووي لن  �لتــفــاق  �إىل  “�لعودة  ز�دة  وقــال خطيب 
تت�شمن  رحلة  �شتكون  بل  و�حــد،  ليوم  عملية  تكون 
عـــــدد� مـــن عــمــلــيــات �لــتــحــقــق مـــن جـــانـــب �لوليات 

�ملتحدة«.
وقال دبلوما�شيون من �لأطر�ف �مل�شاركة يف �ملفاو�شات 
�إنهم دخلو� يف مرحلة حا�شمة، بينما ترف�س طهر�ن 
لإمتـــام  حقيقي”  غــري  نــهــائــي  “موعد  �أي  حتــديــد 

�ملحادثات.

 •• �صيول-اأ ف ب

“بالغة  جتــربــة  �أجـــرت  �أنــهــا  �ل�شمالية  كــوريــا  �أعلنت 
لأغـــر��ـــس  ��ــشــطــنــاعــي  قــمــر  لــتــطــويــر  �لأهمية” 
�لر�شمية   �لإعــالم  و�شائل  ذكــرت  ما  �ل�شتطالع على 
ر�شدته  بال�شتي  �شاروخ  �إطــالق  غــد�ة  �لثنن  �أم�س 

�شيول.
ورغم �لعقوبات �لدولية �ل�شارمة جد�، �أجرت بيونغ 
كانون  �لأ�ــشــلــحــة يف  قيا�شيا مــن جتـــارب  عـــدد�  يــانــغ 
�أن تــعــلــق جتــاربــهــا خـــالل دورة  �لــثــاين-يــنــايــر قــبــل 

�لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية يف بكن.
و�لأحد قال �جلي�س �لكوري �جلنوبي �إنه ر�شد �إطالق 

�شاروخ بال�شتي. 
وذكــــرت وكــالــة يــونــاب �لــكــوريــة �جلــنــوبــيــة لحــقــا �أن 
�لــ�ــشــاروخ قــد يــكــون �أطــلــق مــن قــاذفــة نقالة بز�وية 
منحنية ما قد يوؤ�شر �إىل �أنه �شاروخ بال�شتي متو�شط 

�ملدى.
�إل �ن وكالة �لنباء �لر�شمية �لكورية �ل�شمالية قالت 
“بالغة  �لأحــد جتربة  �أجــرت  �لوكالت �حلكومية  �إن 

�لأهمية لتطوير قمر ��شطناعي لال�شتطالع«.
و�أو�شحت وكالة “كاي �شي �ن �إيه” �أن �لختبار �شمح 
“بتاأكيد خ�شائ�س ودقة عمل نظام �لت�شوير �لعايل 

�لدقة ونظام نقل �لبيانات و�آليات �لتحكم«.

�لر�شمية  �شينمون”  “رودونغ  �شحيفة  ونــ�ــشــرت 
�لناطقة با�شم حزب �لعمال �حلاكم يف كوريا �ل�شمالية، 
�شورتن تظهر�ن على ما يبدو �شبه �جلزيرة �لكورية 

من �لف�شاء.
وي�شكل تطوير قمر ��شطناعي لال�شتطالع �لع�شكري 
مع �أ�شلحة فرط �شوتية �خترت قبل فرتة ق�شرية، 
�أعلنها �لزعيم �لكوري  �أحد �لأهد�ف �لرئي�شية �لتي 
�ملــا�ــشــي يف جمال  �لـــعـــام  �أون  �لــ�ــشــمــايل كــيــم جــونــغ 

�لدفاع.
ويفيد حمللون �أن تطوير قمر ��شطناعي لال�شتطالع 
�لــ�ــشــمــالــيــة غــطــاء لخــتــبــار �شو�ريخ  يــوفــر لــكــوريــا 
�ل�شو�ريخ  لأن  حمــظــورة  لــلــقــار�ت  عــابــرة  بال�شتية 

�لطويلة �ملدى ت�شتخدم �لتكنولوجيا نف�شها.
“ي�شتبه منذ  وكتب �ملحلل جو�شو� بولك يف تغريدة 
عمليات  ت�شتخدم  �ل�شمالية  كوريا  بــاأن  طويلة  فــرتة 
ت�شتخدم  �شو�ريخ  لختبار  كغطاء  ف�شائية  �إطــالق 

لحقا ك�شو�ريخ بال�شتية«.
معهد  يف  �لرئي�شي  �ل�شريك  �لباحث  بـــولك،  وقـــال 
“عمليات �لإطالق  �إن  �لدولية،  ميدلري للدر��شات 
قانونية  و�شيلة  �أون  جونغ  لكيم  توفر  قد  �لف�شائية 
لاللتفاف على وعد قطعه يف ني�شان - �أبريل 2018 
�لعابرة  �لبال�شتية  �لــ�ــشــو�ريــخ  جتـــارب  بـ”تعليق” 

للقار�ت«.

 بيالرو�س جاهزة ل�شت�شافة 
املفاو�شات بني رو�شيا واأوكرانيا 

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شلطات �لبيالرو�شية �أنها جاهزة ل�شت�شافة �ملفاو�شات �ملقررة بن 
من  �خلام�س  �ليوم  يف  بعد،  �لوفدين  و�شول  عدم  رغم  و�أوكر�نيا،  رو�شيا 

�لهجوم �لذي �شنته مو�شكو.
بن  �ملحادثات  “مكان  في�شبوك  على  �لبيالرو�شية  �خلارجية  وز�رة  قالت 

رو�شيا و�أوكر�نيا يف بيالرو�س جاهز وننتظر �لوفدين«.
كل  وعلى  طويلة  طاولة  ُتظهر  �ملفاو�شات  لقاعة  ب�شورة  �ملن�شور  و�رفقت 

جانب ع�شرة كر��س و�أعالم �لدول �لثالث يف �خللفية.
�أم�س �لأول �لأحد على فكرة �جر�ء مفاو�شات مع رو�شيا  �أوكر�نيا  و�فقت 
لكنها �أ�شارت �إىل �أنها “ل تعول كثري�ً” على �أنها قد تف�شي �إىل �نهاء �لغزو 

�لرو�شي �لذي بد�أ �شباح �خلمي�س.
ومن �ملقرر �إجر�ء هذه �ملفاو�شات بن �لوفدين �لأوكــر�ين و�لرو�شي عند 
�حلدود بن �أوكر�نيا وبيالرو�س، على �لرغم من �أن هذ� �لبلد ُي�شكل قاعدة 

خلفية للقو�ت �لرو�شية ل�شن هجومها على كييف.
بح�شب �أوكر�نيا �لتي �أكدت  و�شتتم �ملفاو�شات “من دون �شروط م�شبقة”، 

�أنها “لن ت�شت�شلم” يف مو�جهة مو�شكو.
بوتن،  فالدميري  حليف  لوكا�شنكو،  �لك�شندر  �لبيالرو�شي  �لرئي�س  تعهد 
�لتي مت ن�شرها يف بالده  �ملقاتالت و�ملروحيات و�ل�شو�ريخ )�لرو�شية(  �أن 
�شتبقى على �لأر�س خالل و�شول �لوفد �لأوكر�ين ومغادرته وخالل �إجر�ء 

�ملفاو�شات، بح�شب كييف.

بريطانيا: ل »تغرّي كبري« 
يف و�شع رو�شيا النووي 

•• لندن-اأ ف ب

�أكـــــد وزيـــــر �لــــدفــــاع �لـــريـــطـــاين بن 
و�ل�س  �أم�س �لثنن �أن �أي تغيري مل 
رغم  �لــنــووي  رو�شيا  و�شع  على  يطر�أ 
�لردع”  “قوة  بــوتــن  �لــرئــيــ�ــس  و�ــشــع 
و�ل�س  وقــال  تاأّهب.  حالة  يف  �لنووية 
على  “�طلعنا  �شي”  بــي  “�إل  لإذ�عــــة 
كبري”،  تغيري  �أي  يوجد  ل  و�شعهم. 
“��شتعر��س  مبحاولة  بــوتــن  مّتهما 
�لغزو  عملية  تعرث  �إىل  نظر�  قّوته” 
يف �أوكــر�نــيــا. و�أكــد و�ل�ــس باأنه طماأن 
“كال،  بالقول  عاما   12 �لبالغ  جنله 
لن ن�شهد حربا نووية«. و�أ�شاف “قلت 
له �أنظر، �لرئي�س بوتن.. يريد �شرف 
�لأنظار عن �لأمــور �لتي �شارت ب�شكل 
تذكرينا  يــريــد  �أوكـــر�نـــيـــا،  يف  خــاطــئ 
نووية”.  ردع  قـــوة  لــديــه  بـــاأن  جميعا 
�لنووي  �لــــــردع  �أن  عــلــى  �ـــشـــدد  لــكــنــه 
وفرن�شا  بريطانيا  لدى  �أي�شا  متو�فر 
و�لوليات �ملتحدة، قائال “�أبقتنا )قوة 
�إنها  �لــردع( مباأمن على مدى عقود. 
ولفت  وت�شميمها«.  بتعريفها  لــلــردع 
تــدهــور قــدرة رو�شيا على  �إىل  �لــوزيــر 
حتقيق تقّدم يف �أوكر�نيا، وقال لإذ�عة 
“بي بي �شي”  “هناك تقارير كثرية 
�أو  ين�شّقون  �إمــا  �لرو�س  �أن  �إىل  ت�شري 
�شبب  يفهمون  ل  لأنــهــم  ي�شت�شلمون 
�أ�شخا�س قد  �نخر�طهم يف حرب �شد 

تربطهم بهم �شلة قر�بة«.
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 وزير اخلارجية الإيطايل يزور اجلزائر 
•• ميالنو-رويرتز

قالت وز�رة �خلارجية �لإيطالية  �أم�س �لثنن �إن وزير �خلارجية لويجي 
دي مايو �شيزور �جلز�ئر مع رئي�س جمموعة �لطاقة �إيني لبحث �لتعاون 
يف جمــال �لطاقة يف �ــشــوء �لأزمـــة �لأوكــر�نــيــة. وتــاأتــي هــذه �خلــطــوة مع 
جهودها  �لغربية  �حلــكــومــات  تكثيف 
لال�شتفادة من �إمد�د�ت �لغاز �لبديلة 
بعد  رو�شيا  على  �عتمادها  للحد من 

غزوها لأوكر�نيا.
�لإيطالية  �خلــارجــيــة  وز�رة  وقــالــت 
�جلز�ئر  �إىل  �شي�شافر  مــايــو  دي  �إن 
�لرئي�س  دي�شكالزي  ير�فقه كالوديو 
�لــتــنــفــيــذي لإيـــنـــي وممـــثـــل لـــــوز�رة 

�لتحول يف جمال �لطاقة.
�لغاز  عـــقـــود  مـــن  �ــشــلــ�ــشــلــة  ولإيــــنــــي 
�لأجل مع �شركة �شوناطر�ك  طويلة 
�حلكومية �لتي حتتكر �شوق �لغاز يف 
�جلــز�ئــر كما �أنــهــا مــن �أكــر �شركات 
�لــطــاقــة �لأجــنــبــيــة يف �لـــبـــالد. كما 
ترتبط �إيني بعقود غاز ��شرت�تيجية 
90 يف �ملئة من  مع �شركة جازبروم �لرو�شية. وت�شتورد �إيطاليا �أكرث من 

�إجمايل ��شتهالكها من �لغاز وياأتي معظمه من رو�شيا و�جلز�ئر

ع�شكريون و�شا�شة اأوكرانيون 
م�شتهدفون بحملة ت�شلل اإلكرتوين 

•• وا�صنطن-رويرتز

��شتخدمت  �إلــكــرتوين  ت�شلل  جمموعة  �إن  بالتفورمز  ميتا  �شركة  قالت 
�أوكر�نيا �شمت  �لعامة يف  �ل�شخ�شيات  في�شبوك ل�شتهد�ف جمموعة من 
ي�شتمر  �لــذي  �لوقت  يف  بارزين  و�شحفين  و�شا�شة  ع�شكرين  م�شوؤولن 
�لثماين و�لأربعن  �إنها خالل  و�أ�شافت ميتا  �لرو�شي لبلدهم.  �لغزو  فيه 
�شاعة �ملا�شية �أز�لت ب�شكل منف�شل �شبكة من حو�يل 40 ح�شابا وجمموعة 
و�أوكر�نيا  رو�شيا  من  تعمل  و�إن�شتجر�م،  في�شبوك  على  مزيفة  و�شفحة 
ت�شمح  ل  �لــتــي  �ل�شركة  قــو�عــد  خلرقها  �أوكــر�نــيــا،  يف  �أفــــر�د�  وت�شتهدف 
بال�شلوك �لز�ئف �ملن�شق. وقال متحدث با�شم تويرت �إن �ملوقع �أوقف �أي�شا 
ما يزيد على ع�شرة ح�شابات وحظر م�شاركة عدد من �لرو�بط لنتهاكها 
قو�عدها �لتي ترف�س �لتالعب باملن�شة و�لر�شائل �لع�شو�ئية. وقالت تويرت 
�إن حتقيقاتها �جلارية ت�شري �إىل �أنه جرى �إن�شاء هذه �حل�شابات يف رو�شيا 
و�أنها كانت حتاول تعطيل �ملحادثات �لعامة حول �ل�شر�ع يف �أوكر�نيا. وعزت 
ميتا، يف من�شور  �أم�س �لثنن، حماولت �لت�شلل �لإلكرتوين �إىل جمموعة 
تعرف با�شم )جو�شت ر�يرت( و�لتي قالت �ل�شركة �إنها جنحت يف �لو�شول 

�إىل ح�شابات و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �خلا�شة بامل�شتهدفن.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�صرت

�أجروؤ  ل  �لآن،  �شيجروؤ...  بوتن  �أن  �أ�ــشــدق     مل 
على �ملجازفة �إىل �أي مدى �شيذهب. هل �شيتوقف 
�شيقرر  �أم  �أوكر�نيا؟  من  جزء  على  �شيطرته  بعد 
�أوكر�نيا  �حــتــالل  ومبــجــرد  كــلــه؟  �لبلد  �حــتــالل 
وتــاأمــيــنــهــا، هــل �ــشــيــالحــق �أعــ�ــشــاء �لــنــاتــو �جلدد 
�لآخرين �لذين لديهم حدود م�شرتكة مع رو�شيا: 
لتفيا وليتو�نيا و�إ�شتونيا؟ �ل�شالم �لعاملي يعتمد 

على �إجابته على هذ� �ل�شوؤ�ل.
�لنظام يف كييف -ي�شعب     هــدف بوتن -تغيري 
حتقيقه دون �لحتالل �لع�شكري لأوكر�نيا لبع�س 
�لوقت لدعم �لرجل �لذي �شي�شعه يف �ل�شلطة مبا 
يكفي لإغر�ق �لقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية يف م�شتنقع 
�أفغان�شتان،  يف  �حلـــال  كــان  كما  �لع�شابات  حــرب 

كابو�س �جلرن�لت �لرو�س.

الآثار العاملية لغزو اأوكرانيا
   �لعقوبات �جلديدة “�ل�شارمة” �شد رو�شيا �لتي 
�شعوبة  �أكــرث  �حلياة  �شتجعل  بــايــدن،  عنها  �أعلن 
�قت�شادهم. ومع  ت�شّل  �لرو�س، لكنها قد لن  على 
يف  �شلبية  �قت�شادية  تد�عيات  لهذ�  �شيكون  ذلــك، 
�أخـــرى، لي�س فقط يف �لــغــرب، فهذ� يهدد  �أمــاكــن 
�لتي  �لأوقـــات  هــذه  يف  �لعاملي  �لقت�شاد  بتعطيل 

ي�شود فيها �لوباء.
   �إذ� قامت رو�شيا بهجوم �إلكرتوين على �لوليات 
�أ�شر�ر  �ملتحدة رًد� على �لعقوبات، مما يت�شبب يف 
و�لبنية  و�لتــ�ــشــالت  �ملــالــيــة  للخدمات  ج�شيمة 
�لتحتية، ف�شتكون �لوليات �ملتحدة ملزمة بالرد. 
ولأمـــل  �لــ�ــشــيــر�نــيــة،  �حلــــرب  نخ�شى  �ن  بــد  ول 
�لكرتونيا  ت�شعيد�  و�لــرو�ــس  �لــغــرب  يتجنب  �أن 

�ل�شبكة  على  متوقعة  وغــري  كــارثــيــة  عــو�قــب  مــع 
�لعاملية.

  رف�شت �ل�شن �إد�نــة �لغزو... فهل �شتوؤدي هذه 
�أكـــر نظامن  بــن  �لــعــالقــات  �إىل توثيق  �حلـــرب 
�شلطوين على هذ� �لكوكب؟ �أمر يثري �لقلق. لكن 
�لناتو،  �إنــعــا�ــس  يف  بوتن  جنــح  �إيجابية،  كنتيجة 
�شريرّيا”  “ميًتا  ماكرون  �إميانويل  �عتره  �لذي 

عام 2019.
   �لأزمـــات بن رو�شيا و�لــوليــات �ملتحدة، قوتان 
نوويتان، ميكن �أن توؤدي د�ئًما، من خالل �أحد�ث 
�حلايل،  �لو�شع  مبا�شرة.  مو�جهة  �إىل  عر�شية، 
�ل�شو�ريخ  �أزمة  �للحظة، لي�س بخطورة  ويف هذه 

�لكوبية، لكنه قد ي�شل �إىل ذلك �ل�شقف.
بوتن يحلم باأن يكون قي�شر كل رو�شيا

   مت قــمــع �لحــتــجــاجــات �ملــنــاهــ�ــشــة لــلــحــرب يف 
عــ�ــشــر�ت �ملـــدن �لــرو�ــشــيــة بــقــ�ــشــوة. وهـــذ� ل يب�شر 
باخلري بالن�شبة لبوتن، �لذي �أعاد كتابة �لد�شتور 
�لرو�شي حتى يتمكن من �لبقاء يف �لكرملن حتى 

عام 2036.
�لرو�شية  �لــدميــوغــر�فــيــة  �لــرتكــيــبــة  وتـــطـــارد     
�ملتدهورة بوتن، و�قت�شاده يف ماأزق، و�لوباء يعيث 

خر�با.
    قرر �لزعيم، 69 عاًما، ترك ب�شمته يف �لتاريخ 
�أوكر�نيا �إىل �حلظرية �لرو�شية،  �إعادة  من خالل 

وقد تكون هذه جمرد خطوة �أوىل يف طموحاته.
   بعد �شم �شبه جزيرة �لقرم، ك�شف بوتن �لنقاب 
عــن متــثــال عــلــى �أبـــــو�ب �لــكــرمــلــن عـــام 2015 
لــالأمــري فــالدميــري �لــعــظــيــم، �لــــذي حــكــم كييف 
ورو�شيا  �أوكــر�نــيــا  وتعتره  �لو�شطى  �لع�شور  يف 

موؤ�ش�س دولتيهما.
ترجمة خرية �ل�شيباين

بوتني ينطلق من اأجل املجد...!

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب و��شعة �لنت�شار منها “�لكتاب �لأ�شود لكند� �لإجنليزية”، 
و”ق�شية جري�ر بول”  و”حتقيقات حول �لأجهزة �ل�شرية” و”�أ�شر�ر خيار كند�”، 

و”�شجن يف بانكوك” “�شرية ذ�تية«. 

�شتحتاج �إىل “عبور �آمن، مبا يف ذلك عر ممر لوج�شتي من بولند�«.
وتــابــع �ملــ�ــشــوؤولن يف بــيــان مــ�ــشــرتك “من �لــ�ــشــروري �ــشــمــان و�شول 
�لأك�شجن - ملن يحتاجون  �لطبية �حليوية - مبا يف ذلك  �لإمـــد�د�ت 
�إىل منع  �لرو�شي لأوكر�نيا  �لغزو  �لناجم عن  �أدى �ل�شطر�ب  �إليها«. 
�ل�شاحنات من نقل �لأك�شجن من �مل�شانع �إىل �مل�شت�شفيات �لتي تعاين 

�أي�شا من نق�س �لطاقة.
�لزيوليت،  نق�شا يف  �أي�شا  �لطبي  �لأك�شجن  ويو�جه م�شنعو مولد�ت 

وهي مادة كيميائية م�شتوردة �أ�شا�شية لإنتاج �لأك�شجن �لطبي.
وتتز�يد �ملخاوف من �أزمة �إن�شانية تلوح يف �لأفق مع فر�ر مئات �لآلف 
�إىل مناطق  �أو نزوحهم  �ملجاورة  �لبلد�ن  �إىل  �لأوكر�نين  �ملدنين  من 

�أخرى يف �لبالد.

الفاتيكان م�شتعد »لت�شهيل 
احلوار« بني رو�شيا واأوكرانيا 

•• الفاتيكان-رويرتز

قال وزير خارجية �لفاتيكان �إن �لفاتيكان م�شتعد “لت�شهيل �حلو�ر” بن 
�لكاردينال بيرتو  رو�شيا و�أوكر�نيا لإنهاء �حلرب. و�شرح وزير �خلارجية 
باأنه  �لإيطالية  لل�شحف  �لبابا،  بعد  �لثانية  �ملرتبة  يحتل  �لذي  بارولن، 
فاإنه “مقتنع  “على �لرغم من �حلرب �لتي �شنتها رو�شيا �شد �أوكر�نيا”، 
بوجود فر�شة د�ئما �أمام �ملفاو�شات«. وقال �شفري �أوكر�نيا لدى �لفاتيكان 
�إن كييف  �شباط،  فــر�يــر   14 يــوم  لــرويــرتز، يف مقابلة  يــور��ــس  �آنــدريــه 
�لفاتيكان  و��شفا  رو�شيا،  مع  �شر�عها  يف  �لفاتيكان  و�شاطة  على  منفتحة 

باأنه “مكان لالجتماع روحاين وموؤثر ب�شدة«.

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

دعت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إىل �إن�شاء ممر �آمن عر بولند� لإي�شال 
�إمــــد�د�ت  �أن  �أوكــر�نــيــا وحـــذرت مــن  �إىل  �ملــ�ــشــاعــد�ت �لطبية �حلــيــويــة 

�لأك�شجن يف م�شت�شفيات �لبالد منخف�شة ب�شكل خطر.
ومديرها  غيري�شو�س  �أدهانوم  تيدرو�س  للمنظمة  �لعام  �لأمــن  وقال 
من  “تقرتب  �لأك�شجن  �إمــــد�د�ت  �إن  كلوغه  هانز  لأوروبـــا  �لإقليمي 
نقطة خطرة للغاية” و�إن معظم �مل�شت�شفيات قد ت�شتنفد �حتياطياتها 
يف غ�شون �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين �لقادمة، ما يعر�س حياة �لآلف 
تو�شيل  عــلــى  تــعــمــل  �لــعــاملــيــة  �لــ�ــشــحــة  �أن منظمة  و�أ�ــشــافــا  لــلــخــطــر. 
�لإمد�د�ت  �أن  موؤكدين  �لإقليمية،  �شبكاتها  من  �لأك�شجن  �أ�شطو�نات 
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•• عوا�صم-رويرتز

��ـــشـــتـــخـــدمـــت رو�ـــشـــيـــا مــــئــــات من 
�لهائلة  �لـــقـــوة  ذ�ت  �لـــ�ـــشـــو�ريـــخ 
دقيقة  �لــبــالــيــ�ــشــتــيــة  و�لــ�ــشــو�ريــخ 
من  �لأوىل  �لأيـــــــام  يف  �لــتــوجــيــه 
هــجــومــهــا عــلــى �أوكـــر�نـــيـــا غــري �أن 
�أمريكين  ــوؤولــن  ومــ�ــش حمــلــلــن 
�لدفاعات  من  �لكثري  �إن  يقولون 
�لأوكر�نية ل تز�ل بحالها .. وتلك 
خمتلف  يف  دول  تــتــابــعــهــا  نــتــائــج 

�أنحاء �لعامل عن كثب.
فعلى �لأرجح تتابع �ل�شن وكوريا 
عمدت  �أخــــــرى  ودول  �لــ�ــشــمــالــيــة 
لتطوير  �لأخـــــــرية  �لـــ�ـــشـــنـــو�ت  يف 
تــر�ــشــانــاتــهــا �ملـــتـــقـــدمـــة مــــن هذه 
�ل�شو�ريخ  ��ــشــتــخــد�م  ــلــحــة  �لأ�ــش
�لبالي�شتية ق�شرية �ملدى عن كثب 
�أر�س  على  حالة  در��شة  باعتبارها 
�لو�قع. كما �أن �حلكومات �لغربية 
لها  رو�ــشــيــا خ�شما  تـــرى يف  �لــتــي 
عن  معلومات  جمع  على  حتر�س 
نــتــائــج ��ـــشـــتـــخـــد�م �لـــ�ـــشـــو�ريـــخ يف 
�أمريكي  مــ�ــشــوؤول  وقــــال  �لــقــتــال. 
لل�شحفين �إن رو�شيا �أطلقت �أكرث 
�شباح  حــتــى  �ــشــاروخــا   320 مــن 
�ل�شو�ريخ  من  �أغلبها  �لأحــد  يــوم 
�لبالي�شتية ق�شرية �ملدى وبع�شها 
�شو�ريخ  �أو  كــــروز  �ــشــو�ريــخ  مـــن 

�شطح-جو.
�أنكيت باند� �لباحث �لزميل  وقال 
مبوؤ�ش�شة كارنيجي لل�شالم �لدويل 
ومقرها يف �لوليات �ملتحدة �إن هذ� 
يجعل �حلملة �حلالية �أ�شد ق�شف 
ق�شرية  �لبالي�شتية  بــالــ�ــشــو�ريــخ 
متجاورتن  دولـــتـــن  بـــن  �ملـــــدى 

متحاربتن.

* �ضواريخ دقيقة
�لباحث  �ملحلل  ر�يــت  تيموثي  قال 
للدر��شات  �لـــــدويل  �ملــعــهــد  لــــدى 
رو�ــــشــــيــــا  �إن  ــــجــــيــــة  ــــي ــــرت�ت ــــش �ل�
�ل�شاروخ  �لأرجــح  على  ��شتخدمت 

•• الفجر -تون�س:
باملحكمة  �لتـــ�ـــشـــال  مــكــتــب  �أفـــــاد 
�لق�شية  بـــاأن  بتون�س  �لبــتــد�ئــيــة 
بالقطب  �ملـــنـــ�ـــشـــورة  �لــتــحــقــيــقــيــة 
�شّد  و�ملايل  �لقت�شادي  �لق�شائي 
رئــيــ�ــس �حلـــكـــومـــة �لأ�ـــشـــبـــق، “يف 
قد  �لفخفاخ”،  �إليا�س  �إىل  �إ�ــشــارة 
�نتهت باإحالته على د�ئرة �لتهام.

�أم�س �لثنن  وجاء يف بالغ �شادر 
باملحكمة،  �لتـــ�ـــشـــال  مــكــتــب  عـــن 
�أجــل جر�ئم  �أن �لإحــالــة متت من 
وتقدمي  �ملــ�ــشــروع  غــري  “�لإثر�ء 
تكليف  وعـــــدم  مــغــلــوط  تــ�ــشــريــح 
�لــغــري بـــــاإد�رة �ملــكــا�ــشــب يف �لآجـــال 

�لقانونية.«
وكان �لقطب �لق�شائي �لقت�شادي 
�أكتوبر   9 بـــتـــاريـــخ  قـــــّرر  و�ملــــــايل 
بــحــث حتــقــيــقــي يف  فــتــح   2020
ت�شارب  ب�شبهة  تعّلقت  ملّفات   3
�لأ�شبق  �حلكومة  لرئي�س  م�شالح 
�مللف  تعلق  حيث  �لفخفاخ،  �إليا�س 
�شده  �ملــفــتــوح  �لأول  �لــتــحــقــيــقــي 

مغلوط  ت�شريح  تــقــدمي  “بتعّمد 
باإخفاء حقيقة مكا�شب له ولقرينه، 
يف  بالت�شّرف  �لغري  تكليف  وعــدم 
�حل�ش�س و�لأ�شهم، و�لإثــر�ء غري 
�شابق  تــ�ــشــريــح  وفــــق  �مل�شروع”، 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  با�شم  للناطق 
لوكالة  �لـــــد�يل  حمــ�ــشــن  بــتــونــ�ــس 

تون�س �أفريقيا لالأنباء.
و�أو�شح �لد�يل �أن �مللف �لتحقيقي 
متهمن   10 ـــمـــل  �ـــش �لــــــثــــــاين، 
مـــن بــيــنــهــم �لــفــخــفــاخ، مـــن �أجـــل 
“��شتغالل موّظف عمومي �شفته 
ل�شتخال�س فائدة لنف�شه �أو لغريه 
و�لإ�شر�ر بالإد�رة، وقبول موّظف 
�لغري  ملنح  عمومي منافع وعطايا 
�إىل جانب  فيه،  له  حــّق  �متياز� ل 
لن�شاط  عمومي  موّظف  ممار�شة 

مبقابل دون ترخي�س«.
كما تعّلق �مللف �لتحقيقي �لثالث، 
وفـــق �لــــــد�يل، بــــ 13 مــّتــهــمــا من 
نف�س  �أجـــل  مــن  �لــفــخــفــاخ،  بينهم 
بامللف  عــلــيــهــا  �ملــنــ�ــشــو�ــس  �لــتــهــم 
عـــلـــى معنى  �لــــثــــاين  �لــتــحــقــيــقــي 

و�شو�ريخ كروز �ملتنوعة يف �لعامل 
�لدر��شات  مــركــز  يــقــولــه  ملــا  وفــقــا 
�ل�شرت�تيجية و�لدولية باعتبارها 
�ل�شوفيتي  �لحتــاد  تر�شانة  وريثة 
من �ل�شو�ريخ. غري �أن دول �أخرى 
تــ�ــشــرتي �ـــشـــو�ريـــخ وتــعــمــل على 
�أمنية  بدو�فع  �شو�ريخها  تطوير 
ورغـــبـــة يف تــقــلــيــل �لعـــتـــمـــاد على 
�لآخرين. وتعمل �ل�شن على �إنتاج 
�ل�شاروخ دي.�إف-26 بكميات وهو 
�شالح متعدد �لأغر��س ي�شل مد�ه 
�إىل 4000 كيلومرت بينما تطور 
�لـــوليـــات �ملــتــحــدة �أ�ــشــلــحــة تهدف 
�ملحيط  يف  لــبــكــن  �لــتــ�ــشــدي  �إىل 

�لهادي.
و�لــيــابــان على  تــايــو�ن  كــمــا تعمل 
�ل�شاروخية  قـــدر�تـــهـــمـــا  تــعــزيــز 
�مل�شممة  �لــــدفــــاعــــيــــة  و�لــــنــــظــــم 
للت�شدي للتهديد�ت �ل�شاروخية.

وقال وزير �لدفاع �لكوري �جلنوبي 
�شتعجل  بـــالده  �إن  �لثــنــن  �أمــ�ــس 
بالي�شتية  �ــــشــــو�ريــــخ  بـــتـــطـــويـــر 
خمتلفة بعيدة �ملدى عالية �لدقة 
للت�شدي لرت�شانة  �لقوة  و�شديدة 

كوريا �ل�شمالية �ملتنامية.
�لــ�ــشــمــالــيــة مل  كــــوريــــا  �أن  ورغــــــم 
�لبالي�شتية  �ــشــو�ريــخــهــا  تــخــتــر 
�لعابرة للقار�ت منذ 2017 فقد 
�ل�شو�ريخ  مـــن  �ــشــلــ�ــشــلــة  �أطــلــقــت 
يبدو  �ملـــدى  قــ�ــشــرية  �لبالي�شتية 
من  م�شتلهم  �أحــدهــا  ت�شميم  �أن 

�ل�شاروخ �إ�شكندر.
ويــــقــــول �ملـــحـــلـــلـــون �إنــــــه رغـــــم �أن 
ق�شرية  �لــبــالــيــ�ــشــتــيــة  �لــ�ــشــو�ريــخ 
�إىل  �لـــو�ـــشـــول  �ملـــــدى ل ميــكــنــهــا 
�لوليات �ملتحدة فاإنها �شت�شتخدم 
�لأوىل  �ملـــوجـــة  يف  �لأرجـــــــح  عــلــى 
يف حـــالـــة نــ�ــشــوب حــــرب وذلـــــك يف 
�شرب �لدفاعات �جلوية و�لقو�عد 
�جلــــويــــة �لـــقـــريـــبـــة وغــــريهــــا من 
�لأهد�ف مبا مياثل �لطريقة �لتي 
�شو�ريخها  رو�شيا  بها  ��شتخدمت 

يف �لغزو �حلايل لأوكر�نيا.

�لوحيد  طــر�زهــا  وهــو  �إ�شكندر-�إم 
من �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية ق�شرية 
�ملـــ�ـــشـــتـــخـــدم يف �خلـــدمـــة  �ملــــــــدى 

�لع�شكرية �لفعلية.
ويـــــــقـــــــول مــــــركــــــز �لـــــــدر��ـــــــشـــــــات 
هذ�  �إن  و�لــدولــيــة  �ل�شرت�تيجية 
�ل�شاروخ ��شتخدم يف �لقتال للمرة 
جورجيا.  يف   2008 عــام  �لأوىل 
�لدفاعات  لإربــــــاك  مــ�ــشــمــم  وهـــو 
�رتفاع  على  بطري�نه  �ل�شاروخية 
�لطري�ن  �أثناء  و�ملناورة  منخف�س 
 500 تـــبـــعـــد  �أهـــــــــــد�ف  لــــ�ــــشــــرب 
كيلومرت بدقة �إ�شابة من مرتين 

�إىل خم�شة �أمتار.
وقال ر�يت “�لأرجح �أنه قادر على 
��ــشــتــهــد�ف مــا ُيــطــلــق عــلــيــه بدقة 
رو�شيا  �أن  مــ�ــشــيــفــا  وتدمريه” 

متــلــك فــيــمــا يــبــدو حــــو�يل 150 
من�شة �إطالق ميكنها �أي�شا �إطالق 
�ــشــو�ريــخ كـــروز. و�أ�ــشــاف �أن ثمة 
��شتخدمت  رو�شيا  �أن  على  دلئــل 
تو�شكا  �آر-21  تـــي  �أو  �لـــ�ـــشـــاروخ 
�لبالي�شتي ق�شري �ملدى �لذي كان 

من �ملعتقد �أنه خرج من �خلدمة.
يــكــتــنــف ما  �لــغــمــو�ــس  يـــــز�ل  ول 
ما  ومـــدى  �لــ�ــشــو�ريــخ  ��شتهدفته 
ت�شببت فيه من دمار و�شط �لبلبلة 
�لـــتـــي خــلــقــتــهــا �حلــــــرب غــــري �أن 
�ملحللن يقولون �إن ثمة ما ي�شري 
��شتهدفت  �ل�شربات  �أن بع�س  �إىل 

قو�عد جوية �أوكر�نية.
�لباحث  وقــــال جــوزيــف دميــبــ�ــشــي 
�لـــــــدويل  �ملــــعــــهــــد  �لـــــدفـــــاعـــــي يف 
للدر��شات �ل�شرت�تيجية �إن بع�س 

معروفة  غــري  باأ�شلحة  �ل�شربات 
كـــان نطاقها  عــلــى قـــو�عـــد جــويــة 
حمدود� ن�شبيا فيما يبدو ورمبا مل 
�حلالت  بع�س  يف  �أهد�فها  ت�شب 
مثل �إ�شابة طائر�ت خمزونة بدل 

من �لطائر�ت �لعاملة.
متلك  �أوكـــر�نـــيـــا  �إن  ر�يـــــت  وقـــــال 
مـــــنـــــظـــــومـــــة �لـــــــــدفـــــــــاع �جلــــــــوي 
�لرو�شي  �إ�س-300  و�ل�شاروخي 
فرتة  �إىل  تـــرجـــع  �لـــتـــي  ــنــع  �لــ�ــش
�لت�شدي  وميكنها  �لباردة  �حلــرب 
�لبالي�شتية.  �ل�شاروخية  للقدر�ت 
و�أ�ــشــاف �أنــه مــن غــري �لو��شح ما 
�إذ� كان هذ� �لنظام ت�شدى بالفعل 
بع�س  �أن  كما  �لرو�شية  لل�شو�ريخ 
تعر�شت  �ملــنــظــومــة  هـــذه  عـــربـــات 

للتدمري فيما يبدو يف �حلرب.

وقال �مل�شوؤول �لأمريكي يوم �لأحد 
�إطالق  �أن  على  مــوؤ�ــشــر�ت  ثمة  �إن 
بــعــ�ــس �لــ�ــشــو�ريــخ �لــرو�ــشــيــة كان 

ماآله �لف�شل.
وقــــــال مــعــهــد در��ــــشــــة �حلــــــرب يف 
تقرير �إن رو�شيا مل تظهر قدر�تها 
�لكاملة  و�لـــ�ـــشـــاروخـــيـــة  �جلـــويـــة 
و�إنها �شتزيد على �لأرجح موجات 
�ل�شربات يف �لأيام �ملقبلة لإ�شعاف 
مبا  �لباقية  �لأوكر�نية  �لدفاعات 
للطائر�ت  �مل�شادة  �لوحد�ت  فيها 
�لطائر�ت  �أ�شقطت عدد� من  �لتي 

�لرو�شية.

تداعيات عاملية
تـــفـــخـــر رو�ـــشـــيـــا بـــامـــتـــالك �أكــــر 
خمزون من �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 

من  مـــكـــّرر  و87   96 �لــفــ�ــشــلــن 
�ملجّلة �جلز�ئّية.

�لوطنية  �لــهــيــئــة  �أن  �ىل  يــ�ــشــار 
عن  �أعلنت  كانت  �لف�شاد،  ملكافحة 

يف  م�شالح  تــ�ــشــارب  �شبهة  وجـــود 
حق رئي�س �حلكومة �لأ�شبق �إليا�س 
�لــفــخــفــاخ مبــا دفــعــه �إىل �لإعـــالن 
م�شاهماته  عــن  طوعا  تخليه  عــن 

بت�شارب  �تــهــامــه  بعد  �ل�شركة  يف 
��شتقالته  يقدم  �أن  قبل  �مل�شالح، 
 15 لرئي�س �جلمهورية يف  لحقا 

يوليو 2020. 

الدفاعات الأوكرانية ل تزال بحالها 

نتائج متفاوتة ل�شواريخ رو�شيا يف حرب اأوكرانيا

هذه الُتهم تالحقه

تون�س: اإحالة رئي�س وزراء �شابق على دائرة التهام

�ليا�س �لفخفاخ رئي�س �لوزر�ء �ل�شبق

الربازيل على »احلياد« ب�شاأن النزاع بني رو�شيا واأوكرانيا 
•• برازيليا-اأ ف ب

مع  حديثه  بعد  بول�شونارو  جايري  �لر�زيلي  �لرئي�س  �أعلن 
نظريه �لرو�شي فالدميري بوتن، �أن بالده �شتو��شل �حلفاظ 
يتعلق  مــا  يف  طــرف  �أي  �إىل  “تنحاز”  ولــن  “�حلياد”  على 

بالغزو �لرو�شي لأوكر�نيا.
وقال بول�شونارو “لن ننحاز �إىل �أي طرف، �شن�شتمر يف �حلياد 

ون�شاعد، بح�شب �إمكاناتنا، يف �لبحث عن حل«.
“نريد �ل�شالم، لكننا ل نريد �جتذ�ب �لعو�قب هنا”،  �أ�شاف 

مذّكر� باأن �لر�زيل “تعتمد كثري�” على �لأ�شمدة �لرو�شية.
�شاو  بولية  غــاروجــا  يف  �شحفي  موؤمتر  يف  بول�شونارو  وتابع 
�لرئي�س  مــع  �شابق  وقــت  “حتدثت يف  �ــشــرق(  بــاولــو )جــنــوب 
�لأ�شياء  مــن  كثري  عــن  حتدثنا  �شاعتن.  مــن  لأكـــرث  بــوتــن، 

بالطبع قال �شيئا عن �أوكر�نيا �أحتفظ به لنف�شي«.
وجتنب �لرئي�س �لر�زيلي �نتقاد رو�شيا لغزوها �أوكر�نيا.
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر:

مبدينة  �لأول  �أمــ�ــس  م�شاء  �ختتمت 
�لدهماء  بــطــولــة  مناف�شات   ، �لــعــن 
نظمها  �لـــتـــي  لــلــ�ــشــطــرجن  �لـــدولـــيـــة 
نـــــادي �لـــعـــن لــلــ�ــشــطــرجن و�لألـــعـــاب 
لعبي  من  كبرية  مب�شاركة  �لذهنية 
�جلاليات و�لدول �لعربية و�خلليجية 
و�لآ�ــشــيــويــة ولعــبــي ولعــبــات نادي 

�لعن 

 ، �لفائزين  ح�شر حفل �خلتام وتــوج 
�ملدير  �لبلو�شي  �شهد�د  ح�شن  �شعيد 
لنادي  �لإد�ريـــــة  لــلــ�ــشــوؤون  �لتنفيذي 

�لعن لل�شطرجن و�لألعاب �لذهنية
وقـــد �أ�ـــشـــاد �لــبــلــو�ــشــي بــدعــم جمل�س 
وبر�مج  لأن�شطة  �لريا�شي  �أبوظبي 
�ل�شطرجن  ريـــا�ـــشـــة  لــنــ�ــشــر  �لــــنــــادي 
بــــن خمتلف  �لـــذهـــنـــيـــة  و�لألــــــعــــــاب 
�ــشــر�ئــح �ملــجــتــمــع �لــعــيــنــاوي يف ظل 
خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  توجيهات 

نهيان  �آل  �شخبوط  بــن  �شلطان  بــن 
تنظيم  بــــ�ــــشــــرورة  �لـــــنـــــادي  رئـــيـــ�ـــس 
�لدولية  و�لـــبـــطـــولت  �ملـــهـــرجـــانـــات 
�لكال�شيكي  لــلــ�ــشــطــرجن  �ملـــتـــنـــوعـــة 
زيادة  �أجــل  مــن  و�خلــاطــف  و�ل�شريع 
�لت�شنيفات �لدولية وتطوير �مل�شتوى 
�لـــفـــنـــي لـــالعـــبـــات ولعــــبــــي �لـــنـــادي 
�خلارجية  لــلــمــ�ــشــاركــات  ��ـــشـــتـــعـــد�د� 
�لبلو�شي  وثمن   . �لــقــادمــة  و�ملحلية 
�لأمن  �لعو�ين  حمد  عــارف  متابعة 

�لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي   
تــــــــوج بـــلـــقـــب �لــــبــــطــــولــــة �لــــالعــــب 
�لذي  و�ئــل جماهد  �مل�شري  �لــدويل 
و�مليد�لية  �لــبــطــولــة  كـــاأ�ـــس  حــ�ــشــد 
نــقــطــة من   7.5 بــر�ــشــيــد  �لــذهــبــيــة 
�لفل�شطيني  جــاء  بينما  جـــولت   9
�لثاين  �ملـــركـــز  �لـــتـــكـــروري يف  حــ�ــشــام 
معه  وتــ�ــشــاوى  نقطة   6.5 بر�شيد 
�لإمار�تي   ، �لــنــقــاط  ر�ــشــيــد  بنف�س 
�ملركز  �لـــذي حــل يف  �لرميثي  �أحــمــد 

�لتعادل  ك�شر  لأنظمة  طبقا  �لثالث 
زيــنــب دروي�س  �لــالعــبــة  . وحــ�ــشــدت 
�ملعمري جائزة �أف�شل لعبة �إمار�تية 
6.5 نقطة وفاز هز�ع �شالح بجائزة 

�أف�شل لعب �إمار�تي 6 نقاط
�ملنظم  بـــاإ�ـــشـــر�ف  �لــبــطــولــة  �أقــيــمــت 
�لدويل مدير �لبطولة �ملهند�س طارق 
لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملــديــر  �لــطــاهــر 
للنظام  طبقا  وذلــك  بالنادي  �لفنية 
�ل�شوي�شري من 9 جولت وح�شل كل 

دقائق   3 تــفــكــري  زمــــن  عــلــى  لعــــب 
للمبار�ة مع �إ�شافة ثانيتن لكل نقلة 

�ملبار�ة طبقا لنظام في�شر  بد�ية  من 
مل�شابقات �ل�شطرجن �خلاطف. وتوىل 

رئا�شة حكام �لبطولة �حلكم �لدويل 
�لإمار�تي �أحمد �لنعيمي.

•• اأبوظبي –الفجر:

بــرعــايــة �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حــمــد�ن بن 
ز�يــــد �آل نــهــيــان ممــثــل �حلـــاكـــم يف 
مــنــطــقــة �لـــظـــفـــرة، يــنــطــلــق ر�يل 
ن�شخته  يف  �لــ�ــشــحــر�وي  �أبــوظــبــي 
�حلــاديــة و�لــثــالثــن خــالل �لفرتة 

من 5 – 10 مار�س �ملقبل.
مع و�شول بطولة �لعامل للر�ليات 
�ل�شحر�وية �لطويلة �إىل �لعا�شمة 
عملية  �أو�شكت  �أبوظبي،  �لإمار�تية 
�لكتمال  عــلــى  �شخمة  لوج�شتية 
�لن�شخة  ل�ــشــتــ�ــشــافــة  ��ـــشـــتـــعـــد�د�ً 
ـــــة و�لــــثــــالثــــن مـــــن ر�يل  �حلـــــادي

�أبوظبي �ل�شحر�وي.
وبـــــد�أ �ملــتــ�ــشــابــقــون �لـــقـــادمـــون من 
بعملية  �لـــــعـــــامل  �أنـــــحـــــاء  جـــمـــيـــع 
�لــتــ�ــشــجــيــل يف حــلــبــة مــر�ــشــى يا�س 
مــقــر �لـــــر�يل �ــشــبــاح �جلــمــعــة قبل 
يوم  لــلــر�يل  �لر�شمية  �لنــطــالقــة 
�لــ�ــشــبــت، و�ملــــغــــادرة �لــتــقــلــيــديــة يف 
�لتايل �لأحد باجتاه منطقة  �ليوم 
�لظفرة �لز�خرة باملناظر �لطبيعية 

جتري  حيث  �خلالبة  �ل�شحر�وية 
�أحد�ث �لر�يل �لرئي�شية.

�ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  وي�شتهر 
بـــكـــونـــه �أكــــــــرث �لـــــر�لـــــيـــــات �إثــــــــارة 
�لعامل  بطولة  �شل�شلة  يف  وت�شويقاً 
�أف�شل  يختر  حيث  �ل�شحر�وية، 
�لعامل  يف  و�لــــدر�جــــن  �لــ�ــشــائــقــن 
�أق�شى ما لديهم من خرة ومهارة 
وقدرة على �لتحمل خالل �جيازهم 
تبلغ  �لتي  �خلم�س  �لــر�يل  مر�حل 
و  كــم   318 و  كــم   264 م�شافتها 
كم  و217  كم   257 و  كم   270

على �لتو�يل.
و�ل�شاحنات  �لــ�ــشــيــار�ت  و�شتم�شي 
و�لكو�د�س  �لـــنـــاريـــة  و�لـــــدر�جـــــات 
ـــة مــلــحــمــيــة مـــذهـــلـــة عر  يف رحـــل
�ل�شهرية،  �خلـــايل  �لــربــع  �ــشــحــر�ء 
�لـــــــر�يل نقطة  و�ــشــيــ�ــشــكــل خمـــيـــم 
�نـــطـــالق وو�ـــشـــول �ملــتــ�ــشــابــقــن يف 
�أكرث  �لر�يل، و�شي�شت�شيف  مر�حل 
وم�شوؤول  وفني  مناف�س   800 من 
و�ملتطوعن  �لـــطـــبـــي  و�لــــطــــاقــــم 

وممثلي و�شائل �لعالم.

وفــنــي على  مــتــطــوع   200 وعــمــل 
لتحويل  �أ�شابيع  عدة  �ل�شاعة  مد�ر 
موقع �شحر�وي خايل متاماً و�شط 
جتّمع  خميم  �إىل  �لرملية  �لكثبان 
ُي�شتخدم  متــامــاً،  وجمهز  متكامل 
كــقــاعــدة �ــشــحــر�ويــة لـــلـــر�يل ملدة 

خم�س لياٍل.
�أر�شية  �أعــمــاًل  �لعملية  وت�شمنت 
�لآليات  ��شتخد�م  فيها  مت  و��شعة 
�لثقيلة لتهيئة �لت�شاري�س و�لبنية 
�لتحتية �لتي مت ت�شييدها خ�شي�شاً 
فتح طرق  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  لــلــر�يل، 
د�خـــلـــيـــة جــــديــــدة لــتــتــمــكــن �أ�ـــشـــرة 
�أنحاء �ملخيم  �لر�يل من �لتنقل يف 

�مل�شمم ح�شب �لطلب.
كـــمـــا مت جتــــديــــد بـــعـــ�ـــس �لـــطـــرق 
�لقدمية �ملوجودة �أ�شاًل يف �ملنطقة 
لت�شهيل مرور 600 مركبة خالل 

�حلدث.
�لر�ليات  عــامل  �أحـــد يف  يــوجــد  ول 
طبيعة  يـــــقـــــدر  �لـــــ�ـــــشـــــحـــــر�ويـــــة 
كما  �لــر�يل  وت�شهيالت  ومتطلبات 
�شتيفان  �لفرن�شي  �لــ�ــشــائــق  يفعل 

بــيــرتهــانــ�ــشــيــل، �لـــطـــامـــح لحــــر�ز 
�أبوظبي  ر�يل  �ــشــجــالت  يف  مــكــان 
�لأ�شبوع  �لــقــيــا�ــشــيــة  �لــ�ــشــحــر�وي 

�ملقبل.
�شيقود  �لـــذي  بيرتهان�شيل  وقـــال 
�شيارة  بولجنر  �دو�رد  مالحه  مع 
ترون"  �إي-  كــيــو  �أ�ــــس  �آر  "�أودي 
يكون لدينا مثل هذ�  �أن  �ملهم  "من 
�حلدث يف �لبطولة �جلديدة، لأنه 
يج�شد روح �لر�ليات �ل�شحر�وية ل 

�شيما كثبانه �لرملية �لعمالقة".
بلقب  فـــاز  قــد  بيرتهان�شيل  وكـــان 
م�شاركة  �أول  يف  �لنارية  �لــدر�جــات 
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �لمــــــار�ت  لـــه يف 
�أن  قـــبـــل  وذلــــــك  عــــامــــاً   26 قـــبـــل 
يــنــتــقــل لـــقـــيـــادة �ـــشـــيـــار�ت �لـــــر�يل 
ويــتــّوج 6 مـــر�ت بلقب �لـــر�يل بن 
ما  و�ذ�  و2019،   2002 عــامــي 
�لر�يل  بلقب  بالفوز  �حلظ  حالفه 
على  يتفّوق  �شوف  �ملقبل  �لأ�ــشــبــوع 
�لفرن�شي جان لوي�س �شلي�شر كاأول 
�شائق يحقق 7 �نت�شار�ت، وبالتايل 
�نت�شار�ت  رقـــم  �أيــ�ــشــاً  �شي�شاهي 

�لدر�ج �ل�شباين مارك كوما �لذي 
حقق �للقب �لجمايل 8 مر�ت.

وعـــلـــى مـــر �لأعــــــــو�م، �ــشــهــد خميم 
�ل�شائقن  �آمـــــــال  �إحــــيــــاء  �لـــــــر�يل 
بف�شل  بـــــالـــــفـــــوز  و�لـــــــــدر�جـــــــــن 
�لإ�شالحات �مليكانيكية �لتي جتري 
ل�شيار�تهم  �ملخيم  يف  �لليل  طــو�ل 
وقت  يف  ت�شررت  �لتي  ودر�جــاتــهــم 
�شابق من �أم�س ، وجتهيزها ملتابعة 
�ملناف�شة مبكر�ً �شباح �ليوم �لتايل.

�لر�يل  خميم  بــنــاء  عملية  وتــوؤكــد 
وتــ�ــشــغــيــلــه �أثـــنـــاء �حلــــدث ومـــن ثم 
تفكيكه لحقاً يف نهاية �لر�يل، على 
لل�شيار�ت  �لإمـــار�ت  منظمة  تفاين 
و�لدر�جات �لنارية، �لهيئة �ملنظمة 
للر�يل، وعلى دعم حكومة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�ل�شلطات �ملحلية 
حلــمــايــة �لــبــيــئــة �لــ�ــشــحــر�ويــة يف 
ق�شر  �لقريبة من منتجع  �ملنطقة 

�ل�شر�ب.
وقال خالد بن �شليم، رئي�س منظمة 
�لإمـــــــار�ت لــلــ�ــشــيــار�ت و�لـــدر�جـــات 
" نحن  �لــنــاريــة، �ملــنــتــخــب حــديــثــاً 

�حلكومية  لــلــ�ــشــلــطــات  مـــديـــنـــون 
بالقيادة  ممــثــلــة  �لــــدفــــاع  ووز�رة 
لدولة  �ملــ�ــشــلــحــة  لــلــقــو�ت  �لــعــامــة 
لدعمها  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت 
�لـــهـــائـــل لإنـــ�ـــشـــاء وجتــهــيــز خميم 
�لبيئية  �شيا�شاتنا  وجــعــل  �لــــر�يل، 

تعمل بفعالية". 
وقــد مت ت�شليم �جلـــزء �لأكـــر من 
�لــبــنــيــة �لــتــحــتــيــة ملــخــيــم �لـــــر�يل 
�لــطــاقــة مــن قبل وز�رة  ومــولــد�ت 
�لر�يل  �لدفاع، وبــد�أ يت�شكل خميم 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  مب�شاعدة 

و�لرت�ثية  �لــثــقــافــيــة  و�لــــر�مــــج 
- �أبــوظــبــي بــانــتــظــار و�ـــشـــول فرق 

�ملت�شابقن.
�ــشــيــكــون لدى  نــفــ�ــشــه،  �لـــوقـــت  ويف 
�أنظمة  لــلــتــوزيــع  �أبــوظــبــي  �ــشــركــة 
قــائــمــة يف خمــيــم �لــــــر�يل لإعـــــادة 
تــدويــر حــــو�يل 90 �ألــــف لــرت من 
لتلبية  يــومــيــاً  �ملــ�ــشــتــخــدمــة  �ملـــيـــاه 
�حتياجات �ملوقع. مما يتيح للموقع 
�لعمل على مد�ر �ل�شاعة طو�ل �أيام 

�لأ�شبوع.
�ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  ويحظى 

بـــدعـــم ديــــــــو�ن ممـــثـــل �حلــــاكــــم يف 
�لدفاع،  ووز�رة  �لــظــفــرة،  منطقة 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي، و�شركة 
�أدنوك للتوزيع، وحلبة مر�شى يا�س، 
�أبوظبي،  يــا�ــس، وطـــري�ن  وجــزيــرة 
ــــعــــاف �لــــوطــــنــــي، وتـــويـــوتـــا  ــــش و�ل�
وبلدية  �أبوظبي،  و�شرطة  �لفطيم، 
للتوزيع،  �أبوظبي  و�شركة  �أبوظبي، 
�لـــظـــفـــرة، ومياه  مــنــطــقــة  وبــلــديــة 
�لريا�شية،  �أبــوظــبــي  وقــنــاة  �لــعــن، 
و�لــدفــاع �ملـــدين، و)تــدويــر( مركز 

�أبوظبي لإد�رة �لنفايات.

العامل  اأنحاء  جميع  من  املت�ضابقني  • و�ضول 
الظفرة يف  احلقيقي  الختبار  قبل  الرايل  خميم  لتجهيز  مكثفة  • جهود 

•• ال�صارقة-وام: 

للكار�تيه  �مل�شتقبل  لنجوم  �لدولة  بطولة  مناف�شات  �ختتمت 
بن�شختها �ل�شاد�شة، و�ملخ�ش�شة لالعبن �لإمار�تين يف �ملر�حل 
نادي  �أقيمت على �شالة  و�لتي  �شنة،   19 �إىل   12 �ل�شنية من 
ومركز  ناديا   11 من  ولعبة  لعبا   145 مب�شاركة  �ل�شارقة 

تدريب تناف�شو� يف 17 م�شابقة للكاتا و�لكوميتيه.
و�لالعبات  �لالعبن  من  كبري  عــدد  تاألق  �ملناف�شات  و�شهدت 
�ملنتخبات  لــدعــم  لــهــم،  كــبــري  مب�شتقبل  يــبــ�ــشــر  �لــــذي  �لأمـــــر 

�لوطنية، وت�شريف �لإمار�ت يف خمتلف �ملحافل �لدولية.
وتوج �لفائزين كل من �شعادة �للو�ء نا�شر عبد �لرز�ق �لرزوقي 
رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي - �لنائب �لأول لرئي�س 
�لحتاد �لدويل للكار�تيه، و�أع�شاء جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 

للكار�تيه، و�ملهند�س �شليمان �لهاجري ع�شو جمل�س �إد�رة نادي 
�ل�شارقة �لريا�شي.

�أبرز  �لتايل  �لتقرير  وتر�شد " وكالة �أنباء �لإمار�ت" " و�م" يف 
يف  �لأهلي  �شباب  نــادي  نتائجها  ت�شدر  �لتي  �لبطولة  مكا�شب 
م�شابقتي �لكاتا و�لكوميتيه ، وذلك بعد �أن ح�شد 35 ميد�لية 
برونزية،  و12  ف�شيات  و9  ذهبية   14 بن  ما  تنوعت  ملونة 
 5 فيما حل نادي �ل�شارقة ثانيا بـ 9 ميد�ليات تنوعت ما بن 
ثالثا  كلباء  نــادي �حتــاد  ذهبيات وف�شيتن وبرونزيتن، وجــاء 
3 ذهــبــيــات و6 ف�شيات و5  تــنــوعــت مــا بــن  14 مــيــد�لــيــة  بـــ 

برونزيات.
و��شتطاعت �لبطولة �أن تك�شف عن �لعديد من �ملو�هب �لنا�شئة 
من �لالعبن و�لالعبات �لذين �شيكونو� ر�فد� كبري� للمنتخبات 
�لوطنية خالل �لفرتة �لقليلة �ملقبلة، خا�شة و�أننا مقبلون على 

�لعديد من �لبطولت �ملحلية، و�لعربية و�لعاملية.
�ل�شارقة  �أن �لبطولة مت تنظيمها يف نادي  �أي�شا  �ملكا�شب  ومن 
�لإجر�ء�ت  كافة  تطبيق  مع  �لالعبن،  من  كبري  �إقبال  و�شط 
مبا  �لوقائية  �لتد�بري  بكل  �جلميع  من  و�لــتــز�م  �لحــرت�زيــة، 
�مل�شابقات  وعــودة  كامل،  ب�شكل  �لريا�شي  �لن�شاط  تعايف  يوؤكد 
�ملنتخبات  على  بالإيجاب  �شينعك�س  مبا  عهدها  ل�شابق  �ملحلية 

�لوطنية يف خمتلف �ملر�حل �ل�شنية.
�لأ�شبال  �لإمـــار�تـــيـــن  لــالعــبــن  بــطــولــة  تخ�شي�س  �أن  كــمــا 
بالك�شف  �لحتـــاد  �هتمام  مــدى  يعك�س   ، و�ل�شباب  و�لنا�شئن 
تدريب  بــر�مــج  �شقلها  على  و�لــعــمــل  مبكرة  �شن  يف  �ملــو�هــب 
�لختيار  قاعدة  وتو�شيع  �لأجــيــال  مو��شلة  ل�شمان  متطورة، 
عدد �أكر من �لالعبن �ملوهوبن يب�شر مب�شتقبل �أكر للعبة 

يف �لإمار�ت.

•• دبي -وام: 

مبار�تن   2022 للبولو  �لذهبية  دبــي  كــاأ�ــس  ت�شهد 
�لنهائي، حيث جتمع �لأوىل  �لــدور ن�شف  مهمتن يف 
بن  �ليوم  ظهر  بعد  من  و�لربع  �لثانية  �ل�شاعة  عند 
فريقي بنجا�س وزيد�ن، فيما يلتقي يف �ملو�جهة �لثانية 
عند �ل�شاعة �لر�بعة و�لن�شف فريقي "�يه �م"، وغنتوت 
بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  وذلــك 
رئي�س جمل�س  نائب  دبي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر��شد 

�لوزر�ء وزير �ملالية .
دفعة معنوية  كونهما متثالن  �ملبار�تن  �أهمية  وتاأتي 
لــلــفــريــقــن �لــفــائــزيــن لــلــتــو�جــد عــلــى مــ�ــشــرح �خلتام 
بن  �ملرتقبة  �لنهائية  �ملــبــار�ة  ت�شبق  �لــتــي  �ملــبــار�ة  يف 

�لذهبية  دبــي  كــاأ�ــس  لقب  على  �ملتناف�شن  �لفريقن 
.2022

بنجا�س  فــريــق  فـــاإن   .. �لــفــرق  ت�شكيل  وبــا�ــشــتــعــر��ــس 
كـــل مـــن حـــيـــدر بنجا�س،  يــ�ــشــم  دود�ــــشــــون وهــــوريــــل 
مدينا،  كورتي  ونيكول�س  بوتوب�شكي،  فون  وفيدريكو 
وبنيامن بانيلو، �أما فريق زيد�ن في�شم كل من عمرو 
وتوما�س  بــالز�  ومانويل  فـــري�ري،  وجونز�لو  زيـــد�ن، 

بانيلو جول.
تقوده  �إم"  "�إيه  فــريــق  فـــان  �لأخـــــرى  �ملــو�جــهــة  ويف 
�أوركويز�،  بابلو  معها  وي�شم  مكتوم  �آل  عليا  �ل�شيخة 
ي�شم  بينما  موزيو،  و�ليخاندرو  �أوركــويــز�،  وبنيامن 
يقود فريق غنتوت يو�شف بن د�شمال وي�شم معه كل 

من كيان هول، وبابلو يورينتي، وماركو�س �أر�يا.

برعاية حمدان بن زايد ..

اكتمال جتهيزات م�شرح املناف�شة لرايل اأبوظبي ال�شحراوي

»الإمارات لنجوم امل�شتقبل« .. مكا�شب عديدة للكاراتيه تعزز اإجنازاته الدولية

اليوم.. مواجهتان من العيار الثقيل 
يف كاأ�س دبي الذهبية للبولو

•• الفجرية-وام:

��ــشــتــقــبــل �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حــمــد بــن حممد 
�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية يف ق�شر 
�لفرو�شية  و  للرماية  �لفجرية  نادي  فريق  �لرميلة 
�حلائز على �ملركز �لأول يف بطولة م�شابقات �لرماية 
�لبندقية  2022 يف فئة �شحون  �لعا�شرة  �ل�شنوية 
باأبوظبي. و  �لريف  ميد�ن  يف  �أقيمت  �لتي   M16
�لنادي  فــريــق  �لــفــجــرية  حــاكــم  �ل�شمو  �شاحب  هــنــاأ 
بحر�س  م�شيد�  �مل�شابقة  يف  �لأول  �ملركز  بتحقيقه 

لالأع�شاء  �لفردية  �ملهار�ت  تنمية  على  �لنادي  �إد�رة 
�ملناف�شات  يف  �مل�شاركة  على  ت�شجيعهم  و  و�ملنت�شبن 
قدم  و  فيها.  متقدمة  مــر�كــز  وحتقيق  �لريا�شية 
�ل�شكر  �لفرو�شية  و  للرماية  �لفجرية  نادي  �أع�شاء 
على  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتقدير 
�لريا�شات  �أنــــو�ع  جلميع  �ــشــمــوه  ودعـــم  �ل�ــشــتــقــبــال 
يف  �ملتقدمة  �ملر�كز  حتقيق  على  �أ�شحابها  وت�شجيع 

�لبطولت كافة.
ح�شر �للقاء �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير 

�لديو�ن �لأمريي بالفجرية.

حمد ال�شرقي ي�شتقبل فريق نادي الفجرية للرماية 
والفرو�شية مبنا�شبة تتويجه ب� »بطولة الرماية ال�شنوية«

امل�ضري جماهد توج باللقب

ختام ناجح لبطولة الدهماءالدولية لل�شطرجن اخلاطف يف العني 

مرمي الزرعوين حتلق بذهبية 
»�شيد الأ�شماك لل�شيدات«

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدل �ل�شتار م�شاء �أم�س �لأول على �جلولة �لأوىل من بطولة �شيد �لأ�شماك 
لل�شيد�ت و�لتي نظمها نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية يف �لعا�شمة �أبوظبي 
�ملت�شابقة  �لأول  �ملركز  وح�شدت  م�شاركة.   100 �إىل  و�شلت  كبرية  مب�شاركة 
مرمي �لزرعوين على �لقارب رقم 24 بعد �أن ح�شلت على �لوزن �لأكر وهو 
18،60 كجم، يف حن حلت يف �ملركز �لثاين جو�ن ديال بوزن 16،70 كجم، 
9،85 كجم. وكانت �مل�شابقة قد  وحلت يف �ملركز �لثالث �شهيلة �ملهريي بوزن 
�نطلقت يف �ل�شباح �لباكر و��شتمرت لـ 6 �شاعات كاملة حيث مت تق�شيم �مل�شاركات 
�إىل جمموعات خمتلفة يف 23 قاربا ، �نت�شرت يف موقع �حلدث �ملحدد من قبل 
�لنادي، و��شتمرت �ملناف�شة حتى �لو�حدة ظهر�. وقام �أحمد ثاين �لرميثي نائب 
�للجنة  بح�شور  �لفائز�ت  بتكرمي  �ملنتدب  �لع�شو  �لنادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�لذي  �لفني  للم�شتوى  �لكبرية  �شعادته  عــن  معر�  للم�شابقة..  �لتنظيمية 
فرتة  طيلة  �مل�شاركات  بن  د�رت  �لتي  �لقوية  و�ملناف�شة  �لبطولة،  به  ظهرت 
�مل�شابقة. وقال : "�شعدنا �ليوم مبتابعة �ملناف�شة بن �لفتيات و�لتحدي �لذي 
ظهر طيلة فرتة �مل�شابقة، مثل هذه �مل�شابقات مطلوبة من �أجل تعزيز ح�شور 
�ملر�أة يف �لريا�شة �لبحرية، ومن �ل�شروري تعزيزها باأفكار �أف�شل يف �مل�شتقبل، 
�ل�شكر للجنة �ملنظمة على �لدور  �ملناف�شة يف �جلولت �ملقبلة، ووجه  وتطوير 

�لكبري �لذي قامت به لإخر�ج �حلدث باأبهى �شورة".

»ال�شدراين« يت�شدر املواطنني و »جريفا�س« اأول 
الرتتيب العام يف بطولة الإمارات لل�شطرجن

•• ال�صارقة-وام:

بطولة  ختام  يف  �ملو�طنن  �لالعبن  و�لثقافة  لل�شطرجن  �لفجرية  نــادي  لعــب  �ل�شدر�ين  عمار  ت�شدر 
�لإمار�ت �ملفتوحة لل�شطرجن و�لتي �أقيمت مب�شاركة 88 لعبا من خمتلف �أندية �لدولة يف نادي �ل�شارقة 

لل�شطرجن، بتنظيم من �حتاد �للعبة، حتت �شعار " 50 عاما يف حب �شلطان".
لل�شطرجن  �ل�شارقة  نــادي  من  جريفا�س  �لكبري  �لــدويل  �لأ�شتاذ  �لأول  �ملركز  حقق  �لعام  �لرتتيب  يف  و 
مبجموع 8 نقاط، فيما جاء باملركز �لثاين لعب نادي �لفجرية و�ملنتخب �لوطني ��شتاذ �لحتاد �لدويل 
نادي  من  �لعدناين  خمل�س  �لــدويل  �لأ�شتاذ  �لثالث  باملركز  وحــل  نقطة،   7.5 بر�شيد  �ل�شدر�ين  عمار 
�ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن. وعر �لالعب عمار �ل�شدر�ين عن �شعادته مبا حققه يف �لبطولة، موؤكد� �أنه 

ي�شعى د�ئما ليكون �لأف�شل يف م�شو�ره باللعبة.
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•• اأبوظبي-وام:

و��شل �لفار�س حممد �شايف �لرميثي تاألقه �لالفت ب�شحبة �لفر�س "كار�مبا" 
ثنائية يف م�شتهل عودة مناف�شات  و�أحــرز معها  للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  من 
�جلزء �لثاين من دوري �لإمار�ت لوجنن لقفز �حلو�جز، �لذي �نطلق �لأ�شبوع 
�حلايل من نادي �أبوظبي للفرو�شية، ويختتم يف نهاية �ملو�شم بنادي �ل�شارقة 

للفرو�شية يوم �لأحد �ملو�فق 10 �أبريل �لقادم.
بــاإ�ــشــر�ف �حتـــاد �لإمــــار�ت  �لــقــفــز،  لـــدوري  �لـ12  �أقــيــمــت مناف�شات �لأ�ــشــبــوع 
�لــدوري، وم�شاندة ودعم جمل�س  �لفرو�شية و�ل�شباق، ورعاية لوجنن، ر�عية 
�أبوظبي  نـــادي  �شهدها  مناف�شات   10 عــلــى  و��شتملت  �لــريــا�ــشــي،  �أبــوظــبــي 
�لأحد  �لأول  �أم�س  �إىل  �ملا�شي  �أيــام، من �جلمعة  للفرو�شية على مدى ثالثة 
فيها فر�شان �لقفز �ملنت�شبون �إىل �أندية  و�شارك  �حلايل،  27" فر�ير  ـ   25"

ومر�كز �لفرو�شية بالدولة، ومن جميع فئات �لفر�شان.
�أبوظبي للفرو�شية،  �إيليوت، مدير نادي  �لفائزين كيم  �ملناف�شات وتّوج  ح�شر 

وح�شام زميت، ممثل �حتاد �لفرو�شية و�ل�شباق.
�ملعتاد  �ملتقدم  �مل�شتوى  تقدمي  �لرميثي  �شايف  حممد  �لفار�س  و��شل  وكعادته 
عليه على مد�ر �ملو�شم، وعلى ميد�ن نادي �أبوظبي للفرو�شية حقق مع �لفر�س 
�لأول، مبو��شفات �جلولة  �مل�شتوى  �لفوز يف مناف�شة  �شنو�ت"،  "كار�مبا" "9 
�لو�حدة، على حو�جز بلغ �رتفاعها "140"�شم، و�لتي تناف�س فيها 29 فار�شاً، 
جنح منهم 14 فار�شاً يف �إكمال �جلولة دن خطاأ، وبفارق �لتوقيت نال جائزة 
وتبعه  "54.23" ثانية،  بلغ  �شريع  �إكماله �جلولة يف زمن  بعد  �لأول  �ملركز 
فر�شان �لقفز من نادي �ل�شارقة يف �ل�شيطرة على �ملر�كز �ملتقدمة من �لثاين 

�لفر�س  �لهاجري مع  �لفار�س حممد  �لثاين  �ملركز  �أحرز  �لر�بع، حيث  وحتى 
"�أوليفيا" بزمن قدره "56.85" ثانية، و�لثالث �لفار�س �ل�شاب �شيف عوي�شة 

�لكربي مع �جلو�د "دينكي توي زد"، و�لزمن "58.16" ثانية.
"كار�مبا" وفاز بجائزة مناف�شة  �لفر�س  �لأ�شبوع مع  �لرميثي ثنائية  �أكمل  و 
�خلتام، من جولة و�حدة مع جولة للتمايز على حو�جز "140" �شم، وتناف�س 
�لــتــمــايــز، وعرها  �إىل جــولــة  �لنــتــقــال  7 منهم يف  فــار�ــشــاً، وجنــح   37 فيها 
زمن  يف  �لتمايز  و�أكمل  �لرميثي  �لفار�س  �أولهم  �أي�شاً،  خطاأ  دون  فر�شان   4
بلغ"39.93" ثانية، وحاز جائزة �ملركز �لثاين �لفار�س �ل�شاب حميد عبد �هلل 
�ملهريي و�أكمل �لتمايز مع �لفر�س "�شالينا 9" من ��شطبالت �ل�شر�ع يف زمن 
"42.00" ثانية، وحافظ �لفار�س �شيف عوي�شة �لكربي على �ملركز �لثالث، 
 "47.47" �لتمايز  "دينكي تــوي زد" بزمن  و�أحـــرزه جمــدد�ً هنا مع �جلــو�د 

ثانية.
و مت تخ�شي�س مناف�شتن لفر�شان �مل�شتوى �لأول، مبو��شفات �جلولة �لو�حدة 
"130" �شم، �لأوىل من جولة و�حدة وتناف�س فيها  و�ملرحلتن على حو�جز 
30 فار�شاً، جنح منهم 16 فار�شاً يف �لجتياز دون خطاأ، و�أولهم �لفار�س ر��شد 
ويف  للفرو�شية،  �أبوظبي  نــادي  من  "فالنتاين"  �لفر�س  مع  �لرميثي  حممد 
مناف�شة �ملرحلتن تناف�س 24 فار�شاً، �أكمل فار�شان منهم �ملرحلتن دون خطاأ، 
�أولهما �لفار�س علي �أحمد �جلنيبي، �لذي �نتقل من �ملركز �لثاين يف �ل�شوط 
�لأول �إىل �شد�رة �ملناف�شة �لثانية مع �لفر�س "كو�شيت" من منتجع �لفر�شان 

�لريا�شي.
و حظيت �ملناف�شات مبو��شفات �جلولة �لو�حدة، و�ملرحلتن على حو�جز �لـ" 
120 ـ 125" �شم، مب�شاركة و��شعة مع فر�شان �لقفز من فئة �مل�شتوى �لثاين، 

�ملناف�شة  ويف  �شنو�ت.   "6 ـ   5" عمر  �ل�شغرية  �لقفز  وخيول  و"�جلونيورز"، 
�لأوىل للفئات �لثالث، تناف�س 32 فار�شاً وفار�شة من �مل�شتوى �لثاين، و�أكمل 
�أكر  �أحمد  �لفار�س  �لأول  �ملركز  جائزة  وحــاز  فر�شان،   5 خطاأ  دون  �جلولة 

�شفار علي مع �لفر�س "عال فان" من نادي "فرو�شية" للفرو�شية.
و من �لفر�شان من فئة "�جلونيورز" تناف�س 15 فار�شاً، و�أكمل �جلولة نظيفة 
دون خطاأ 3 فر�شان، �أحرز �ملركز �لأول فيها فار�س عّزوين باجلو�د "تور�نو" 
من نادي دبي للبولو و�لفرو�شية. ومن �خليول �ل�شغرية عمر "5 ـ 6" �شنو�ت، 
�لأول  باملركز  9 خيول، وفــازت  و�أكملت �جلولة دون خطاأ  22 خياًل،  �شاركت 
�لعن  نــادي  من  م�شاوى،  ح�شن  حممد  �لفار�س  بقيادة  "كري�شينا"،  �لفر�س 

للفرو�شية و�لرماية و�جلولف.
�خلا�شة  �ملرحلتن  مبو��شفات  �لثالث  �لفئات  لفر�شان  �لثانية  �ملناف�شة  �أمــا 
دون  �ملرحلتن  �إكمال  يف  فار�شاً   11 جنح  فقد  �لثاين،  �مل�شتوى  فر�شان  ومن 
خطاأ، ونال جائزة �ملركز �لأول �لفار�س نا�شر علي �جلنيبي باجلو�د "باتون"، 
"�جلونيورز"، و�أولهم خالد  3 فر�شان من  �أبوظبي، وجنح  من خيالة �شرطة 
ومن  �لريا�شي.  �لفر�شان  منتجع  من  "غا�شي�س"  باجلو�د  �حلمادي  �أحمد 
دون خطاأ  �ملرحلتن  و�أنهت  16 خياًل،  �شاركت  �خليول عمر "5 ـ 6" �شنو�ت، 
خيول، وفازت �لفر�س "فهرنهايت" بقيادة �لفار�س �شامل �أحمد �ل�شويدي،   9

من نادي �ل�شارقة للفرو�شية.
وللفر�شان من فئة �ملبتدئن، �أقيم �ل�شوط �لأول مبو��شفات �جلولة �لو�حدة 
على حو�جز "95 ـ 100" �شم، و�شارك فيه 80 فار�شاً وفار�شة، وجنح منهم 
�جلولة دون خطاأ، و�أحرز �ملركز �لأول �لفار�س �أنور جنم  �إكمال  يف  فار�شاً   25

بالفر�س "لي�شار� ��س" من نادي �أبوظبي للفرو�شية.

ـ 115"  و جاء �ل�شوط �لثاين مبو��شفات جولة ومتايز على حو�جز "105 
 7 خطاأ  دون  �لرئي�شة  �جلولة  و�أكمل  وفار�شة،  فار�شاً   72 فيه  وتناف�س  �شم، 
3 فر�شان دون خطاأ، وحاز جائزة �ملركز  فر�شان �نتقلو� �إىل �لتمايز.. و�أكمله 
��شطبالت ناين فايل،  "د�ميوند ليغ" من  �لفار�س عادل بر�د� باجلو�د  �لأول 
�شوزوكي مع  روريكا  �لفار�س  ثانيا  "34.35" ثانية، وحل  �لتمايز يف  و�أكمل 
�لتمايز  بزمن  �لريا�شي،  �لفر�شان  منتجع  من  غرو�س"  دو  "�ديون  �جلــو�د 
�لفار�شة مهر� �ل�شويلحي مع  �لثالث  �ملركز  جائزة  وحازت  "38.21" ثانية، 
يف  �لتمايز  جولة  و�أنهت  للفرو�شية،  �ل�شارقة  نــادي  "بورغيو�س" من  �جلــو�د 

زمن بلغ "41.52" ثانية.
100" �شم، لفئة  ـ   90" �ملناف�شة �لأوىل من جولة و�حــدة على حو�جز  و يف 
للفر�شان  �شم   "110 ـ  و"100  �ــشــنــو�ت،   "4" عمر  �ل�شغرية  �لقفز  خــيــول 
و�أكمل  فار�شاً،   20 �لأ�شبال  من  �شارك  "5" �شنو�ت،  عمر  وللخيول  �لأ�شبال 
بالفر�س  بادنكي  �ــشــري  �لــفــار�ــس  ت�شدرهم  فــار�ــشــاً،   13 خــطــاأ  دون  �جلــولــة 
نيتا" من نادي مندرة للفرو�شية، ومن �خليول �ل�شغرية �شاركت 18  ـ  "فيول 
حممد  �شعيد  �لفار�س  بقيادة  �شنو�ت"   6" "لومون"  �لفر�س  وفــازت  خياًل، 

�ملازمي من نادي �ل�شارقة للفرو�شية باملركز �لأول.
ويف �ملناف�شة �لثانية للفئتن، مبو��شفات �جلولة �لو�حدة �أي�شاً، �أكمل �جلولة 
دون خطاأ 4 فر�شان من �لأ�شبال من بن 20 فار�شاً، و�كت�شح �لفر�شان �لأ�شبال 
من نادي �ل�شارقة للفرو�شية �ملر�كز من �لأول وحتى �لثامن، و�أولهم �لفار�س 
�أحمد �ل�شريف بالفر�س "بايي�س هوتيري"، ومن جملة 18 خياًل عمر "4 ـ 5" 
�شنو�ت، �أكملت �جلولة 13 خياًل دون خطاأ، وتقدمتهم �لفر�س "بر�شا" بقيادة 

�لفار�س �ل�شيخ ماجد �لقا�شمي، من نادي �ل�شارقة للفرو�شية.

•• دبي-الفجر:

�ملالكم  �أ�شطرلبيو  فين�شينت  فجر   
�لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة  �لفلبيني 
"�آل  ريجونديو  غيريمو  على  بفوزه 
�لكوبية  �ملــالكــمــة  �أ�ــشــطــورة  ت�شاكا" 
)�شيدين  �أوملـــبـــيـــاد  بــذهــبــيــتــي  �ملـــتـــوج 
2000( و)�أثينا 2004( يف �لنز�ل 
�لعاملي يف وزن  �للقب  �لتاريخي على 
بنادي  دبي  ��شت�شافته  �لذي  �لبانتام 
بح�شور  دبــي  يف  للجولف  �لإمـــــار�ت 

جماهريي غفري.
كبرية  ب�شورة  متجه  �لأنظار  وكانت 
لكونه  ت�شاكا"  "�آل  �ل�ــشــطــورة  على 
�لأوفر حظاً �إذ �شبق و�أن فاز بذهبيتي 
و)�أثينا   )2000 )�شيدين  �أوملــبــيــاد 
2004( بجانب �لعديد من �لألقاب 
�لعاملية، كما �أنه �لأكرث خرة �إذ يبلغ 
باملباريات  حــافــلــة  كــانــت  عــامــا   41

�لقوية، بينما دخل �أ�شطرلبيو �لنز�ل 
�لــنــز�لت كما  بــدون تاريخ كبري من 
لكنه جنح  26 عاما فقط،  يبلغ  �أنــه 
�لنز�ل  بــفــوزه يف  �لــتــاريــخ  يف دخـــول 

�لذي ��شتمر لـ 10 جولت.
وقال �ملالكم �لفلبيني عقب تتويجه 
يــ�ــشــكــر كـــل �لأ�ـــشـــخـــا�ـــس �لذين  �إنـــــه 
�لنز�ل  هــــذ�  وقـــفـــو� خــلــفــه خلـــو�ـــس 

جونري،  د�فــاو  و��شدقائي  �لتاريخي 
جون �شيغيال، غيريمو و�ل�شيد ماين 
�أن  كــذلــك  "�أود  مــ�ــشــيــفــاً:  بــاكــويــاو، 
�أ�شكر مديري نريي كما �أ�شكر عائلتي 

وزوجتي و�أبنائي ب�شكل خا�س".
وتــــخــــطــــت �لـــنـــ�ـــشـــخـــة �لــــثــــانــــيــــة كل 
�أكر  حــ�ــشــور�ً  �شهدت  �إذ  �لــتــوقــعــات، 
كانت  �لتي  �لأوىل  بالن�شخة  مقارنة 

قــد �أقــيــمــت يف �أكــتــوبــر �ملــا�ــشــي، وهو 
�جلماهري  رقــة  �ت�شاع  �إىل  ي�شري  مــا 
�ملـــحـــبـــة لـــلـــمـــالكـــمـــن �لــــكــــوبــــن يف 
نادي  تد�شن  بعد  خا�شة  �لإمـــــار�ت 

منطقة  يف  �لكوبية  للمالكمة  خا�س 
�لقوز بدبي.

ويف بقية �لنز�لت، فاز جادير هريير� 
خي�شو�س  يــــــاب،  جـــــون  مــــــارك  عـــلـــى 

يان  �أهـــــالو�ت،  ماني�س  �أمــــام  جــامــبــا 
ماركو�س يف مو�جهة مردوخ كوفي�س 
كاتيمبو، �أرماندو مارتينيز ر�بي على 
ديان غونز�لي�س  مالينينج،  جاك�شون 
�أليك�شز  �لهامي،  م�شطفى  مقابل  يف 
فــيــالــون عــلــى حــ�ــشــاب حــبــيــب بنجو 
وجـــــان جـــونـــيـــور مــيــ�ــشــي �أمــــــام علي 

�شريونكوما.
وكان لفتاً �أن كل �ملالكمن �لكوبين 
حتقيق  يف  جنــحــو�  ت�شاكا"  "�آل  عــد 
�لفوز يف �لنز�لت �لتي خا�شوها، رغم 
مناف�شيهم  وبــن  بينهم  �ل�شن  فــارق 
تر�وحت  �إذ  �لأخــرى،  �جلن�شيات  من 
�أعـــمـــار �لــكــوبــيــن مــا بــن 18 و21 
�أظـــهـــرو� تكتيكات  �أنــهــم  كــمــا  عـــامـــاً، 
خالل  و�لــدفــاع،  �لهجوم  يف  خمتلفة 
بحما�س،  خــا�ــشــوهــا  �لــتــي  �لـــنـــز�لت 
مع حتركات �شبيهة برق�شة �ل�شال�شا 

�مل�شهورة يف منطقة �لكاريبي.

•• العني-الفجر

�ملهريي  �ــشــهــيــل   �لـــر�مـــي يحيى  تـــوج 
 " �لأطباق من �حلفرة  لرماية  بطال 
�لبطولة  مناف�شات  �شمن   " �لـــرت�ب 
 2022 لــرمــايــة �لأطــــبــــاق  �لــثــالــثــة 
و�لــتــي نظمها �حتــاد �لإمــــار�ت خالل 
نادي  و27 مبــيــاديــن  و26   25 �أيـــام 
و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعن 
�لبطولة  كـــا�ـــس  �ملـــهـــريي  وحــ�ــشــد   .
�لــذهــبــيــة و�حــتــل �لر�مي  و�ملــيــد�لــيــة 
حــمــد بـــن �أحـــمـــد بـــن جمـــــرن  �ملركز 
وجاء  �لف�شية  �مليد�لية  ونــال  �لثاين 
يف  �ل�شام�شي  مانع  بن  �شيف  �لــر�مــي 
�ملركز �لثالث ونال �مليد�لية �لرونزية 
�لبناي  م�شعل  �لر�بع  �ملركز  وتبعه يف 
�أحمد  ثم  خام�شا  �لعرياين  وليد  ثم 

يحيى �حلمادي �شاد�شا .
 20 م�شاركة  �شهدت  �لتي  و�لبطولة 
ر�ميا ور�مية  جاءت �رقامها متو��شعة 

حيث ت�شدر �لدور �لتاأهيلي يف نهاية 
�أحمد  �لــــر�مــــي  �خلـــمـــ�ـــس  �جلـــــــولت 
طبقا   116 بر�شيد  �حلمادي  يحيى 

ونال جائزة �ملركز �لول �ملالية وتاله 
�لر�مي حمد بن بن �أحمد بن جمرن 
ونال   114 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  يف 

يف  وتــاله  �ملالية  �لثاين  �ملركز  جائزة 
�لعرياين  وليد  �لر�مي  �لثالث  �ملركز 
"�ي�شا"و�حتل  طبقا   114 بر�شيد 

�ملركز  �ملــهــريي  �شهيل  يحيى  �لــر�مــي 
�شيف  ثم  112 طبقا  بر�شيد  �لر�بع 
بر�شيد  خام�شا  �ل�شام�شي  مــانــع  بــن 
�لبناي �شاد�شا  م�شعل  ثم  111 طبقا 

بر�شيد 108 طبقا .
لقانون  وفــــقــــا  مــــعــــروف  هــــو  وكــــمــــا 
�للعبة  يحق للر�مي �إطــالق طلقتن 
�لو�حد  �لطبق  ل�شطياد  خــرطــو�ــس 
�أمـــا يف �لــنــهــائــيــات فــلــلــر�مــي �حلـــق يف 
�إطــالق طلقة خرطو�س و�حــدة فقط 
ولذلك فالنهائيات تت�شم بال�شعوبة .

�أمــــا نــتــائــج بــاقــي �لـــرمـــاة فــقــد حقق 
وحقق  106 طبقا  �لــعــريــاين  ظــاهــر 
عمر عبد �هلل �لور�شو 100 طبقا ثم 
مبارك  ثم  طبقا   99 حرقو�س  خالد 
�ملن�شوري 94 طبقا ثم �ل�شيخ حممد 
94 طــبــقــا ثم  �آل مــكــتــوم  دملــــوك  بـــن 
زهري  ثــم  طــبــقــا   89 �لــكــعــبــي  �شهيل 
�لنعيمي  عــو�د  ثــم  طبقا   87 �لكعبي 

. طبقا   77

ت�شدر  فـــقـــد  �لـــ�ـــشـــبـــاب  فـــئـــة  يف  �أمــــــا 
�لبطولة �لر�مي �لو�عد حممد �شعيد 
97 طبقا ونال كا�س  بن حم بر�شيد 
�لبطولة و�مليد�لية �لذهبية وتاله يف 
حمد  بن  �أحمد  �لر�مي  �لثاين  �ملركز 
ونال  طبقا   97 بر�شيد  جمـــرن  بــن 
�لر�مي  ثالثا  وجاء  �لف�شية  �مليد�لية 
 95 بر�شيد  �لنعيمي  قحطان  �أحمد 
طبقا ونـــال �ملــيــد�لــيــة �لــرونــزيــة ثم 
حمد �لكعبي ر�بعا بر�شيد 68 طبقا 
فــقــد حققت  �لــ�ــشــيــد�ت  �شعيد  وعــلــى 
فاطمة مبارك 94 طبقا ونالت كاأ�س 
�لبطولة و �مليد�لية �لذهبية وحققت 
ونالت  طــبــقــا   92 حمـــمـــد  عــائــ�ــشــة 

�مليد�لية �لف�شية .
�ل�شيخ  �ــشــعــادة  قــام  �لنهائيات  وعــقــب 
مكتوم  �آل  بن ح�شر  بن حممد  �أحمد 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت للرماية وخالد 
بتتويج  �لفني   �ملــديــر  �لكعبي  �شعيد 

�لأبطال �لثالثة .

»حممد الرميثي« يوا�شل ح�شد الثنائيات بدوري الإمارات لوجنني لقفز احلواجز و نا�شر اجلنيبي يحلق بلقب الفئات ال� 3 

املالكم الفلبيني ا�شطرلبيو يفوز بنزال دبي التاريخي على ح�شاب الأ�شطورة الكوبية »اآل ت�شاكا«

 بطولة رماية الأطباق الثالثة

الذهب للمهريي والف�شة لبن جمرن والربونز لل�شام�شي 

الواجهة اإىل  عي�شى  را�شد  تعيد  الأوىل«  »الدرجة  يف  اأهداف   10
•• دبي-الفجر:

قـــدم ر��ـــشـــد عــيــ�ــشــى، لعـــب �لــو�ــشــل و�لـــعـــن و�لــ�ــشــبــاب و�لن�شر 
�لدرجة  دوري  يف  �لعربي،  فريق  مــع  نف�شه  �ل�شابق،  وخــورفــكــان 
�لأوىل، خالل �ملو�شم �حلايل -2021 2022، بعدما برز لعب 
�لتي  �لنتائج  يف  بفعالية  و�شاهم  لفتة،  ب�شورة  �ملهاجم  �لو�شط 
رئي�س  كاأ�س  ت�شفيات  يف  قبلها  ومــن  �لـــدوري،  يف  �لعربي  حققها 
�لدولة، �لتي �شهدت مر�حلها �لأوىل تاأهل �لعربي �إىل دور �ل�شتة 
ع�شر، ليعود ويناف�س حالياً بقوة يف �شباق �ل�شعود لـ"دوري �أدنوك 

نقطة.  53 بر�شيد  �لدوري  ترتيب  للمحرتفن" ب�شد�رته 
دقائق،   1810 بو�قع  �لعربي،  23 مبار�ة مع  و�شارك عي�شى يف 

�شجل 10 �أهد�ف، �إ�شافة �ىل �إ�شهامه �ملبا�شر يف �شناعة �أكرث من 
هدف، ورغم �بتعاده عن �ملالعب لفرتة طويلة، فاإنه مثل �إ�شافة 
كبرية، وحاز ثقة مدربه حممد �جلالبوت، �لذي يعتمد على ر��شد 

عي�شى �أ�شا�شياً يف كل �ملباريات، حيث يعتر �أحد �لعنا�شر �ملهمة.
بعد  �لــقــدم،  كــرة  مــع  تتوقف م�شريته  �أن  ر��ــشــد عي�شى  ورفــ�ــس   
جتربة ق�شرية مع خورفكان، وقرر قبول عر�س �لعربي وخو�س 
على  عي�شى  وحــر�ــس  �لأوىل،  �لــدرجــة  دوري  يف  جــديــدة  جتــربــة 
تدريبي  لــرنــامــج  نف�شه  فاأخ�شع  �جلــديــدة،  وجهته  يف  �لــنــجــاح 
لإنقا�س وزنه، و�جتهد وتدرب بجدية و�إ�شر�ر مع �لفريق ليظهر 

باأف�شل �شورة.
�لتاأكيد على  �لـــذ�ت و�لرغبة يف  �إثــبــات   ودفــع �لإ�ــشــر�ر وحتــدي 

�لعطاء، ر��شد عي�شى �إىل �لتاألق يف كل مباريات فريقه، م�شتفيد�ً 
مــن �لأجــــو�ء �جلــيــدة و�ملــحــفــزة، و�لــدعــم �لكبري �لـــذي وجـــده يف 
�لــنــادي �لــعــربــي، و�هــتــمــام �ملــــدرب بــه ومــ�ــشــاعــدتــه عــلــى ��شتعادة 

م�شتو�ه.
�أف�شل �لالعبن يف دوري �لأوىل حالياً،  �أحد   ويعد ر��شد عي�شى 
ويرجح �أن يدخل �شمن قائمة �ملر�شحن لنيل جائزة جنم �ملو�شم 
ر��شد  بوجود  �شعد�ء  �لعربي  نادي  كان م�شوؤولو  و�إذ�  �لــدوري،  يف 
فالالعب  يقدمها،  �لتي  وبالإ�شافة  �لفريق،  �شفوف  يف  عي�شى 
باملقابل يدين بالف�شل يف عودته �إىل �لو�جهة من جديد للعربي، 
�لذي �أتاح له فر�شة �إعادة �كت�شاف نف�شه، فعاد ��شمه للظهور من 

جديد بقوة يف �ملالعب �ملحلية.

ماجد املن�شوري يتوج بلقب اجلولة 
اخلتامية »للدراج ري�س« يف �شويحان 

•• اأبوظبي - وام:

�أحرز ماجد �ملن�شوري لقب �شباق �جلولة �لر�بعة و �خلتامية من بطولة 
�لرملي" وذلك بعدما �شجل 4 ثو�ن عر  ري�س  للدر�ج  �شويحان  "تالل 
عن  �لثانية  من  �أجــز�ء  وبفارق  �لأول  �ملركز  يف  ليتو�جد  �ل�شباق  م�شار 

�شاحب �ملركز �لثاين �ملت�شابق نا�شر �حلاي و�لذي حقق 4،1 ثانية.
كانت فعاليات �جلولة �لر�بعة للبطولة قد �شهدت مناف�شة قوية وح�شور� 
تنظيمها  مت  حيث  �شويحان  منطقة  يف  �ل�شيار�ت  وع�شاق  حمبي  مــن 
وفئة  �ل�شيار�ت  لفئة  مناف�شات  �أقيمت  فيما  مرحلتن  على  كامل  ليوم 

�لدر�جات مب�شاركة قوية للنخبة عر �شباقات �لدر�ج ري�س �لرملي.
و��شتطاع �شاحب �ملركز �لأول ماجد �ملن�شوري �لو�شول للزمن �لأ�شرع 
بــعــد �أن متــكــن مــن قــطــع 91 مـــرت� يف 4 ثـــو�ن ومــنــذ �ملــرحــلــة �لأوىل 

�ملخ�ش�شة له ليبقى �لرقم ثابتا وبدون حتطيمه من �أي مت�شابق �آخر.
�جلولة  يف  �لأول  �ملــركــز  بتحقيق  �شعادته  عــن  �ملن�شوري  ماجد  عــر  و 
�لر�بعة و�خلتامية وو�شوله لهذ� �لرقم �لقيا�شي، خا�شة يف ظل �مل�شاركة 

�لكبرية �لتي �شهدتها �ملناف�شة.
و ي�شتعد " �ملن�شوري " نهاية �لأ�شبوع �جلاري للم�شاركة باجلولة �لأوىل 
بطولة �لعامل لزو�رق �لإك�س كات و�لتي تنطلق يف �لفجرية حيث ي�شارك 

على زورق �أبوظبي 5 .
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 199 ح�شيم  �ل�شفينة  طــاقــم  تـــوج   
ملالكها �ل�شيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد 
وبقيادة �لنوخذة �ل�شاب ح�شن عبد�هلل 
�ملرزوقي بطال ل�شباق �جلولة �لأوىل 
�ل�شر�عية  لل�شفن  دبـــي  بــطــولــة  مــن 

�ملحلية 60 قدما.
�لكبري و�لـــذي نظمه  وحــقــق �حلـــدث 
نادي دبي �لدويل لريا�شات �لبحرية 
�ملو�شم  يف  �لفعاليات  روزنــامــة  �شمن 
جناحا   2022-2021 �لــريــا�ــشــي 
�مل�شاركة  يف  متــثــال  وتــنــظــيــمــيــا  فــنــيــا 
�لـــكـــبـــرية و�لـــتـــنـــافـــ�ـــس �ملـــثـــري طــــو�ل 
مـــر�حـــل �لــ�ــشــبــاق �لــــذي يــعــد فاحتة 
�لــتــي تت�شمن  دبــــي  بــطــولــة  جــــولت 
�شباق �جلولة �لثانية و�حلدث �لكبري 
�لقفال  �شباق  مــن   31 رقــم  �لن�شخة 
�ل�شفن  ور�ــشــمــت  �ملــقــبــل.  مــايــو  �شهر 
�ملــ�ــشــاركــة لــوحــة ر�ئــعــة عــلــى �شفحة 
مــيــاه �خلــلــيــج �لــعــربــي �لـــزرقـــاء على 
�متدت  حيث  و��شعة  م�شاحة  �مــتــد�د 
ميال   16 مـــن  �أكـــــرث  �إىل  مــ�ــشــافــتــه 
بحريا و�نطلق من عمق مياه �خلليج 
�شو�طئ  قبالة  �لنهاية  خــط  بــاجتــاه 
مع  مــعــرة  �حتفالية  ليكون  جــمــري� 
عاما   30 �لفئة  هــذه  �شباقات  �إكــمــال 
منذ تاأ�شي�شها �شمن �ن�شطة وفعاليات 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�ل�شفينة  طاقم  وقطع   .1993 عــام 
مدة  يف  �ل�شباق  م�شافة   199 ح�شيم 
ت�شل �ىل �شاعة و�حدة م�شتفيد� من 
�لبحر  وحالة  �لرياح  و�جتــاه  �شرعات 
حــيــث �حــ�ــشــنــت �لــلــجــنــة �ملــنــظــمــة يف 
مما  �لنطالقة  ومكان  �ملوعد  �إختيار 

��شهم يف و�شول �مل�شاركن ب�شالم �ىل 
خط �لنهاية. و��شتفاد �لنوخذة �ل�شاب 
خر�ته  من  �ملــرزوقــي  عبد�هلل  ح�شن 
وجهود �أفر�د �لطاقم يف �إختيار �مل�شار 
�ل�شد�رة  حمــتــال  بــ�ــشــرعــة  لــيــتــقــدم 
�ل�شباق  مر�حل  طــو�ل  بها  ومتم�شكا 
�أقرب  مــن  قوية  مناف�شة  وجــد  حيث 
زيوريخ  �لــ�ــشــفــيــنــة  طــاقــم  مــالحــقــيــه 
120 ملالكها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
عهد  مكتوم ويل  �آل  ر��شد  بن  حممد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي وبقيادة 
�لنوخذة �ل�شاب خليفة مهري �ملزروعي 

لينهي �ل�شباق حمتال �ملركز �لثاين.
�أكرث من مناف�س على �شد�رة  وظهر 
�لــ�ــشــبــاق يف �ملــرحــلــة �حلــا�ــشــمــة حيث 
جنح طاقم �ل�شفينة برق 183 ملالكها 
�لنوخذة جابر حممد جابر �حلمادي 
�لتتويج  مــنــ�ــشــة  �إىل  �لـــ�ـــشـــعـــود  يف 
حمتال �ملركز �لثالث بينما جاء طاقم 
�شمو  ملالكها    103 غـــازي  �ل�شفينة 

ر��شد  بــن  حممد  بــن  حــمــد�ن  �ل�شيخ 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لــنــوخــذة �أحمد  �لــتــنــفــيــذي وبــقــيــادة 

�شعيد �لرميثي يف �ملركز �لر�بع.
ويف باقي �ملر�كز ، تقدم طاقم �ل�شفينة 
ر��شد  حممد  ر��شد  ملالكها   55 �لتر 
بــن غــديــر وبــقــيــادة �لــنــوخــذة حممد 
�خلام�س  �ملــركــز  �إىل  �ملــهــريي  �شهيل 
وذهب �ملركزين �ل�شاد�س و�ل�شابع �إىل 
و)�لقفاي   )7 )�حلــظــاي  �ل�شفينتن 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكهما   )4
عهد  مكتوم ويل  �آل  ر��شد  بن  حممد 
حيث  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبــي 
قاد طاقم �حلظاي 7 �لنوخذة �شعيد 
حممد �شعيد �لطاير وتوىل �لنوخذة 
قيادة  �لطاير  �شعيد  عبيد  �ملخ�شرم 
�ل�شفينة  طـــاقـــم  وحــــل   .4 �لـــقـــفـــاي 
�ــشــعــيــد حممد  ملــالــكــهــا   15 �ــشــمــردل 
�شلطان  �لنوخذة  �أبنه  وبقيادة  حــارب 
طاقم  وحـــ�ـــشـــل  �لـــثـــامـــن  �ملــــركــــز  يف 

�شمو  ملالكها   87 �لــو�ــشــف  �ل�شفينة 
ر��شد  بــن  حممد  بــن  حــمــد�ن  �ل�شيخ 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
حممد  �لــنــوخــذة  وبــقــيــادة  �لتنفيذي 
حــمــد مــ�ــشــبــح �لــغــ�ــشــيــ�ــس �ملــــري على 
�ل�شفينة  طــاقــم  ونـــال  �لتا�شع  �ملــركــز 
�أحمد  �إ�شماعيل  ملالكها   119 �لعايل 
�لنوخذة  �بـــنـــه  وبـــقـــيـــادة  �ملـــــرزوقـــــي 

�إبر�هيم �ملركز �لعا�شر.

التتويج
وعـــقـــب نــهــايــة �لــ�ــشــبــاق قــــام حممد 
عبد�هلل حارب �ملدير �لتنفيذي لنادي 
�لبحرية  لــلــريــا�ــشــات  �لــــــدويل  دبــــي 
�لثالثة  �ملــــر�كــــز  �أ�ـــشـــحـــاب  بــتــتــويــج 
�ل�شفن  نـــو�خـــذة  �لــ�ــشــبــاق  يف  �ُلول 
ح�شيم 119 )�لأول( وزيوريخ 120 
)�لـــثـــاين( وبـــرق 183 )�لــثــالــث( يف 
�آند  )بــي  مر��شي  يف  �لأبــطــال  من�شة 
�لبحارة  فــرحــة  و�ــشــط  مــاريــنــاز  �أو( 

�مل�شاركن يف �حلدث.

النتائج:
-1 ح�شيم 199 ، -2 زيوريخ 120 
 ،  103 غازي   4-، ، -3 برق 183  
-5 �لتر 55 ، -6 �حلظاي 7 ، -7 
  9-  ،  15 �ــشــمــردل   8-  ،  4 �لــقــفــاي 
 ،  119 �لــعــايل   10-  ،  87 �لو�شف 
 12 �أطل�س   12- ،  96 �ل�شقي   11-
جمري�   14-  ، ، -13 �لزعيم 110 
 16-  ،  133 �لــفــتــان   15-  ،  68
 ،  25 زلــــــز�ل   17-  ،  64 مـــز�حـــم 
 16 23 ، -19 �لزير  -18 �ل�شاعي 

، -20هد�د 116.

حمدان  بن  لزايد  )النامو�ص( 
مالك )ح�ضيم(

�أهـــــــــدى �لــــنــــوخــــذة حـــ�ـــشـــن عـــبـــد�هلل 
 199 �ل�شفينة ح�شيم  فــوز  �ملــرزوقــي 
�ىل مـــالـــك �لــ�ــشــفــيــنــة �لــ�ــشــيــخ ز�يــــد 
دعمه  عــلــى  نــهــيــان  �آل  حـــمـــد�ن  بـــن 
وباقي  للطاقم  �مل�شتمرين  وت�شجيعه 
�أع�شاء �لفريق �لأمر �لذي �شكل دفعة 
قــويــة لإ�ــشــتــمــر�ر �لــتــمــيــز يف خمتلف 

�لبطولت و�ل�شباقات �لبحرية.
�شباق  �لــتــفــوق يف  �إن  �ملـــرزوقـــي  وقـــال 
دبي  بـــطـــولـــة  مــــن  �لأوىل  �جلــــولــــة 
�لتاألق  يف  �ل�شتمر�ر  نحو  وقية  دفعة 
و�لنجاح من خالل �لفعاليات �لقادمة 
يف  �لثانية  �جلــولــة  �شباق  بينها  ومــن 
دبي و�أي�شا ت�شجيل �لتميز و�حل�شور 
 31 �لن�شخة رقم  �لبطولت  �أغلى  يف 
للم�شافات  �ل�شنوي  �لقفال  �شباق  من 
�لــطــويــلــة مــن جــزيــرة �ــشــري بونعري 

وحتى �شو�طئ دبي.

بنزميا،  كرمي  �لفرن�شي  مدريد،  ريــال  مهاجم  حقق 
ر�يو  عــلــى  �لــفــوز  بــعــد  "�مللكي"،  مــع  قــيــا�ــشــيــاً  رقــمــاً 
فاليكانو 1-0، يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما �أم�س �لأول، 
�لدوري  م�شابقة  مــن   26 �جلــولــة  مناف�شات  �شمن 

�لإ�شباين، على ملعب "ترييز� ريفريو".
�أحرز بنزميا هدف �لفوز ل�شالح ريال مدريد د�خل 
�ــشــبــاك ر�يــــو فــالــيــكــانــو، يف �لــدقــيــقــة 83 مــن عمر 

�ملبار�ة.
و�شل بنزميا للفوز �لـ400 بقمي�س ريال مدريد 

بكافة �مل�شابقات، بعد قيادة "�مللكي" لالنت�شار 
على ر�يو فايكانو.

ريال  مــع  مــبــار�ة   590 بنزميا  وخــا�ــس 
ما  مق�شمن  �لبطولت،  بجميع  مدريد 
و91  تــعــادل،  و99  �نت�شار�ً،   400 بن 

خ�شارة بالرتتيب.
وحقق ريال مدريد فوز�ً �شعباً على م�شيفه 

فريق ر�يو 1-0، فى �ملبار�ة �لتي جمعتهما 
على ملعب "ترييز� ريفريو"، 

مناف�شات  �ـــشـــمـــن 

للمو�شم �حلايل  �لإ�شباين  �لــدوري  26 من  �جلولة 
.2022-2021

�لدقيقة  ريــال مدريد يف  لفريق  "فار" هدفاً  و�ألغت 
40 من زمن �للقاء، �شجله لعب �لو�شط �لر�زيلى 
45 دقيقة  �أول  كا�شيمريو، يف �للقطة �لأبــرز خالل 

من �ملبار�ة.
هدف  ت�شجيل  يف  بنزميا  جنــح  �لــثــاين،  �ل�شوط  ويف 
�لدقيقة  فى  باملبار�ة  "�مللكي"  �لفريق  فــوز 
متابعته  بعد  �للقاء،  عمر  من   83
فيني�شيو�س  �لــر�زيــلــى  لعر�شية 

جونيور.
تعزيز  مـــدريـــد يف  ريــــال  وجنــــح 
�لدوري  ترتيب  جــدول  �شد�رة 
نقطة،   60 بر�شيد  �لإ�شباين، 
مــتــفــوقــا بـــفـــارق 9 نــقــاط عن 
�أقرب مالحقيه فريق �إ�شبيلية، 
بينما توقف ر�شيد ر�يو فايكانو 
�ملركز  يف  نقطة   31 عند 
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�لأول  �لثالثاء  �لــيــوم  م�شاء  تختتم 
نادي  �أكادميية  مبالعب  مار�س  من 
�أبو ظبي �لريا�شي مبنطقة �مل�شرف 
يف �أبو ظبي بطولة كاأ�س �ل�شيخ ز�يد 
�لثانية  �آل نهيان،  بن هــز�ع بن ز�يــد 
ع�شرة لأكادمييات �لأ�شبال حتت 14 
�أبو  نــادي  نظمها  و�لــتــي  �شنة،  و12 
ــاإ�ــشــر�ف جمل�س  ظــبــي �لــريــا�ــشــي وب
�أبــــو ظــبــي �لــريــا�ــشــي و�لــتــي �شهدت 
م�شتوى  عــلــى  فــريــقــا   16 مــ�ــشــاركــة 
�لفئتن، وكانت �لبطولة قد �شهدت 
�لدور  مــبــاريــات  �إقــامــة  �أمــ�ــس  م�شاء 
�لذهبي  �ملــربــع  لــفــرق  �لنهائي  قبل 
لــكــل فــئــة و�لــتــي �خــتــتــمــت يف �شاعة 
متاأخرة لتحديد �شكل �لنهائي �لذي 
يــقــام مــ�ــشــاء �لـــيـــوم لــرتتــيــب �لفرق 

وتتويجها.
وكانت فئة حتت 12�شنة قد �شهدت 
�أبــو ظبي  نــادي  �كادميية  لقاء فريق 
�لأوىل  �ملجموعة  مت�شدر  �لريا�شي 
�لقدم  كـــــرة  �كــــادميــــيــــة  فـــريـــق  مــــع 
�لثانية،  �ملجموعة  و�شيف  للجميع 
لنف�س  �لثانية  �ملبار�ة  �لتقي يف  فيما 

مت�شدر  با�س  �كادميية  فريق  �لفئة 
�ملجموعة �لثانية، مع فريق �كادميية 
�لأوىل  �ملــجــمــوعــة  و�ــشــيــف  �شلي�شاو 
�لفئة  تـــلـــك  بـــطـــل  �لــــيــــوم  ويـــتـــحـــدد 

وو�شيفه و�ملركز �لثالث �لرونزي.
�شهدت  فقد  �شنة   14 فئة حتت  �مــا 
مــ�ــشــاء �أمـــ�ـــس لــقــاء فــريــق نــــادي �أبو 
�ملجموعة  مت�شدر  �لــريــا�ــشــي  ظبي 
فريق  مـــــع  ـــة  ـــفـــئ �ل لـــتـــلـــك  �لأوىل 
�لثانية  �ملــبــار�ة  تـــر�ك ويف  �كــادميــيــة 

�شامبيون  �كـــادميـــيـــة  فــريــق  تــقــابــل 
فريق  مع  �لثانية  �ملجموعة  مت�شدر 
�لو�شيف،  �لــريــا�ــشــي  �لــدعــم  نــــادي 
�لنهائي  �لرتتيب  �لــيــوم  و�شيتحدد 
لتلك �لفئة وتتويج �لفائزين وجنوم 
�ــشــعــادة حم�شن  �لــبــطــولــة. و�أ�ــــشــــاد 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  حمــفــوظ 
�أبو ظبي �لريا�شي مدير عام �لنادي 
برعاية �شمو �ل�شيخ ز�يد بن هز�ع بن 
�ل�شنوية،  للبطولة  نهيان  �آل  ز�يـــد 

ودعـــــم و�هـــتـــمـــام جمــلــ�ــس �أبـــــو ظبي 
��شتمر�ر  يف  �ــشــاهــم  ممـــا  �لــريــا�ــشــي 
بجهود  م�شيد�  �ل�شنوية،  �لبطولة 
بتطبيق  وحر�شها  �مل�شاركة  �لــفــرق 
و�لتباعد  �لـــ�ـــشـــحـــيـــة  �لـــ�ـــشـــو�بـــط 
�لجتماعي .. وجدد حمفوظ ��شادته 
بجهود �للجنة �ملنظمة للبطولة مما 
�لذي  �لــفــنــي  �ملــ�ــشــتــوى  عــلــى  �نعك�س 
�لعائالت  مــن  �لعديد  متابعة  وجــد 

و�لريا�شين و�لأندية.

خطف �شر�ع �ل�شعود لدوري �أدنوك للمحرتفن، يف �أمتاره �لأخرية، �لأ�شو�ء، 
�ملحتدم  و�لتناف�س  �لإثـــارة  �لأنــظــار، يف ظل  �لأوىل حمط  �لدرجة  وبــات دوري 
بـ53 نقطة،  �ملت�شدر  �لعربي،  �ملتقدمة من جولة لأخــرى، ويبدو  �ملر�كز  على 
ودبا "�لو�شيف" بـ 52 نقطة، �لأقرب خلطف بطاقتي �ل�شعود، لكن �لبطائح، 
�لثالث بر�شيد 43 نقطة، ودبا �حل�شن �لر�بع بـ 41 نقطة، يتم�شكان باآمالهما، 
ويرف�س �حلمرية، �خلام�س بـ 40 نقطة، من جهته �ل�شت�شالم، وكان �لنت�شار 
�لكبري �لذي حققه على �لذيد، برباعية نظيفة، ر�شالة �أكد من خاللها �إ�شر�ره 

على �ملناف�شة حتى �آخر حلظة.
ومع �قرت�ب �نتهاء �ملناف�شة، دخل دوري �لدرجة �لأوىل منعطفاً مهماً، �عتبار�ً 
من �جلولة 21، �لتي �أ�شدل �ل�شتار عليها �لأحد، باإقامة �شبع مو�جهات، تكرر 
بهدفن  �شيتي  يف �أربع منها �لفوز بنتيجة 2-1، بتغلب �لعربي "�ملت�شدر" على 
�لتعاون، و�لرم�س  لهدف، كما فاز حتا على �جلزيرة �حلمر�ء، وم�شفوت على 

�أمام م�شايف بالنتيجة ذ�تها.
وربح دبا "�لو�شيف" مو�جهة "�لديربي" �أمام �لفجرية بثالثية نظيفة، فيما 
تغلب �لبطائح على جلف �إف �شي باأربعة �أهد�ف لثنن، و�شعد للمركز �لثالث 
على ح�شاب دبا �حل�شن، �لغائب عن �جلولة، وفاز �حلمرية على �لذيد باأربعة 

�أهد�ف نظيفة، حمققاً �أكر �نت�شار يف �جلولة.
�إف  �لبطائح وجلف  �شتة منها يف مبار�ة  25 هدفاً يف �جلولة،  �لفرق  و�شجلت 

�شي، ويت�شدر دياجو، لعب دبا، قائمة هد�يف �ملناف�شة، بر�شيد 18هدفاً، مقابل 
ليما  وفرنكيفالدو  17 هدفاً،   وله  �حلمرية،  لعب  لفيني�شيو�س  هدفاً   17
�لعربي،  لعــب  و�أليك�شاندر  هدفاً،   14 ولــه  �لثالث،  �ملركز  يف  �لرم�س  مهاجم 
وو�ندر�شون كو�شتا لعب �لبطائح، يف �ملركزين �لر�بع و�خلام�س، ولكل منهما 
لعب دبا �حل�شن، يف �ملركز �ل�شاد�س وله  �ملربوعي،  حممد  وياأتي  هدفاً،   11

ع�شرة �أهد�ف.
جتمع  مباريات،  بثالث  مار�س"،   5" �ملقبل  �ل�شبت  يــوم   22 �جلولة  وتنطلق 
دبا  فــرق  �إىل جانب طرفيها  تهم  منتظرة،  مبار�ة  وهــي  و�لعربي،  دبــا �حل�شن 
وي�شتقبل  �حلمر�ء،  �جلزيرة  على  �شيفاً  �لبطائح  ويحل  و�حلمرية،  و�لبطائح 
�شيتي حتا، وتختتم �جلولة �لأحد "6 مار�س" باإقامة �أربع مباريات جتمع �لذيد 

ودبا، وم�شفوت و�حلمرية، وم�شايف و�لتعاون، وجلف �إف �شي و�لرم�س.

ترتيب فرق ال�ضدارة بنهاية اجلولة 21
53 نقطة �لعربي   1-

نقطة  52 دبا   2-
نقطة  43 �لبطائح   3-

-4 دبا �حل�شن 41 نقطة
نقطة  40 �حلمرية   5-

نهائي بطولة كاأ�س زايد بن هزاع بن زايد 
لأكادمييات اأ�شبال الكرة اليوم

»�شراع الأمتار الأخرية« يخطف الأ�شواء يف دوري »الأوىل«

بنزميا يحقق رقمًا قيا�شيًا 
جديدًا مع »امللكي«

لوحة تراثية رائعة يف اأوىل جولت بطولة دبي

»ح�شيم 199« لزايد بن حمدان بطل ال�شراعية 60 قدما
»زيوريخ 120« يحل ثانيا و»برق 183« يف املركز الثالث

•• اأبوظبي - وام:

�أبوظبي  دوري  �لأحــد  مناف�شات  �لأول   �أم�س  يــوم  �ختتمت 
على  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  نظمه  �لــذي  تن�س  للبادل 
للكريكت.  �أبوظبي  نــادي  يف  هب"  بــادل  "�أبوظبي  مالعب 
كانت �ملناف�شات قد �نطلقت يف �شهر نوفمر �ملا�شي مب�شاركة 
جمتمعية كبرية ومميزة و�شلت �إىل �أكرث من 300 لعب 
�ملتو��شل  �لريا�شي  �أبوظبي  �شعي جمل�س  �إطــار  يف  ولعبة، 
�لتي  �ملجتمعية  و�لفعاليات  و�لأنــ�ــشــطــة  �ملــبــادر�ت  لتقدمي 
ب�شكل  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملجتمع  فئات  عموم  ت�شجع 
عام، ومو�كبة تطور ريا�شة �لبادل تن�س و�لإقبال �ملجتمعي 
�لو��شع �لذي ت�شهده يف �لفرتة �لأخرية. وتوج �شعادة طالل 

يف  �لريا�شي  �لتطوير  لقطاع  �لتنفيذي  �ملــديــر  �لها�شمي 
�لفئات.  خمتلف  يف  �لفائزين  �لريا�شي،  ظبي  �أبــو  جمل�س 
�لدوري  بطولة  وخافيري"  "فر�ن�شي�شكو  فريق  حقق  فقد 
�ملبار�ة  يف  وجاكوب"  "روبريتو  على  فـــوزه  بعد   A للفئة 
 ،6/3  6/3  2/6 وبــو�قــع  لــو�حــدة  مبجموعتن  �لنهائية 
فيما حل فريق "كارلو�س وجورج" يف �ملركز �لثالث يف �لفئة 
وفليد" �ملركز  "جوناثان  فريق  حقق   B �لفئة  ويف  نف�شها. 
�ملركز  �أمـــا  و�أوريول"،  "خافيري  فــريــق  ثــانــيــاً  وجـــاء  �لأول، 
�لثالث فكان من ن�شيب "غريبن وجيم�س". ويف مناف�شات 
�لفئة C فاز باملركز �لأول فريق "�أحمد وعمر"، وجاء فريق 
و�أحمد" ثالثاً.  "و�ئل  وحل فريق  ثانياً،  وحمد"  "من�شور 
ومارتا"  "�شفاء  فــريــق  حقق  �لــ�ــشــيــد�ت  مناف�شات  و�شمن 

"�ميا وفالرييا" يف �ملركز �لثاين،  �ملركز �لأول، وجاء فريق 
ويف �ملركز �لثالث جاء فريق نورة وجودي. من جهته �أعرب 
�أبوظبي  دوري  بتحقيق  �شعادته  �لها�شمي عن  �شعادة طالل 
�لكبري  �ملجتمعي  �لإقــبــال  مــن خــالل  �أهــد�فــه  تن�س  للبادل 
من  نــوفــمــر  يف  �نــطــالقــتــه  مــنــذ  مناف�شاته  �شهدته  �لـــذي 
�لــعــام �ملــا�ــشــي وجــذبــه لأكـــرث مــن 300 لعــب ولعــبــة، ما 
م�شاركتهم  لت�شجيل  �ملجتمع  فــئــات  جلميع  �لفر�شة  �أتـــاح 
و�لتناف�س مبختلف م�شتوياتهم وقدر�تهم �لبدينة و�لفنية. 
ترجم  تن�س  للبادل  �أبوظبي  دوري  �أن  �إىل  �لها�شمي  �أ�شار  و 
�ملجتمع على  �أفــر�د  للمجل�س يف حتفيز  �لطموحة  �خلطط 
ممار�شة خمتلف �أنو�ع �لريا�شات، وجعل �لريا�شة ب�شكل عام 

منطاً للحياة �ليومية.

ختام ناجح لدوري اأبوظبي للبادل تن�س مب�شاركة 300 لعب ولعبة 

حقق �حلمرية فوز�ً كبري�ً على �شيفه �لذيد، باأربعة �أهد�ف نظيفة، فيما تغلب 
21 من دوري  2-1، يف ختام مباريات �جلولة  م�شفوت على م�شيفه �لتعاون 
�أمام  �لرباعية  بف�شل  �حلــمــريــة،  ورفـــع  �لأحـــد.  �لأول  �أمــ�ــس  �لأوىل،  �لــدرجــة 
 15 بر�شيد  �لــذيــد  وبقي  �خلام�س،  �ملــركــز  يف  نقطة   40 �إىل  ر�شيده  �لــذيــد، 
نقطة، يف �ملركز �لثاين ع�شر، و�شجل للحمرية جلمار د� �شيلفا يف �لدقيقة 70، 
�لأخري  ورفــع   ،"61  ،43  ،5" �لدقائق  يف  "هاتريك"  �شيلفا  وفيني�شيو�س 
دبا،  مهاجم  دياجو  �لهد�فن، خلف  بقائمة  �لثاين  �ملركز  يف   ،17 �إىل  ر�شيده 
18 هدفاً. بدوره، عاد م�شفوت بالعالمة �لكاملة من خارج �أر�شه، بفوزه  وله 

�لدقيقة  �أكانوه يف  �أوزور  �ل�شيوف  ثنائية  �شجل  لهدف،  بهدفن  �لتعاون  على 
49، فيما �شجل للتعاون جيل�شون يف �لدقيقة  �ألرتو يف �لدقيقة  7، وكارلو�س 
عبد�هلل نا�شر من �لتعاون، يف �لدقيقة 75،  طرد  �شهدت  �ملبار�ة  وكانت   ،81
بهذه �لنتيجة �أ�شبح مل�شفوت 20 نقطة يف �ملركز �لتا�شع، وللتعاون 13 يف �ملركز 
�أم�س، و�شهدت فوز �لعربي على  �أول  �أول  �لر�بع ع�شر. وكانت �جلولة �نطلقت 
�شيتي بهدفن لهدف، وفوز دبا على �لفجرية بثالثية نظيفة، وتغلب �لبطائح 
�حلمر�ء  �جلــزيــرة  على  حتا  وفــاز  لهدفن،  �أهـــد�ف  باأربعة  �شي  �إف  جلف  على 

بهدفن لهدف، وتخطى �لرم�س م�شايف بهدفن لهدف.

احلمرية وم�شفوت يختتمان اجلولة 21 بالفوز على الذيد والتعاون

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل رئي�س الحتاد الدويل لل�شباحة 
و يطلع على خطط الحتاد و م�شاريعه امل�شتقبلية

•• الفجرية-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية مبكتبه يف �لديو�ن �لأمريي �شعادة ح�شن 
م�شلم رئي�س �لحتاد �لدويل لل�شباحة و �شعادة �شلطان �ل�شماحي رئي�س �لحتاد �لإمار�تي لل�شباحة.

و �طلع �شموه خالل �للقاء على خطط �لحتاد �لدويل لل�شباحة و �مل�شاريع �ملقبلة مبا فيها ��شت�شافة �لإمار�ت لبطولت 
�ملياه �ملفتوحة .. و �أكد �شرورة �لإفادة من �خلر�ت �لوطنية �لكبرية يف هذ� �ملجال للخروج باأف�شل �لنتائج.

بدورهما تقدم م�شلم و �ل�شماحي بال�شكر و �لتقدير ل�شمو ويل عهد �لفجرية على دعمه لريا�شة �ل�شباحة و خمتلف 
�أنو�ع �لريا�شات �لآخرى ما جعل �لفجرية و�حدة من عو��شم �لريا�شة �لإقليمية.

ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل �لعهد بالفجرية .



تظن اإ�شابتها بح�شى الكلى فتكت�شف اأنها حامل
حتدثت �إحدى م�شتخدمات تيك توك عن جتربتها �لغريبة عندما 
ر�جعت �مل�شت�شفى لال�شتباه باإ�شابتها بح�شى يف �لكلى، فاكت�شفت 

�نها يف �ل�شهر �لأخري من �حلمل.
وهي  �شروم�شكي،  غابي  قالت  تــوك،  تيك  على  فيديو  مقطع  ويف 
من �لوليات �ملتحدة "ذهبت �إىل �مل�شت�شفى معتقدة �أن لدّي ح�شوة 
يف �لكلى، فتبن �أنني كنت حاماًل يف �لأ�شبوع 36 و�أجنبت مالكي 

�ل�شغري يف تلك �لليلة".
وتــعــر�ــشــت غــابــي حلــمــل خــفــي، وهـــو يــحــدث عــنــدمــا تف�شل طرق 
�لفح�س �لطبي يف �لك�شف عن �حلمل ول حتدث �لأعر��س �ملعتادة 

مثل �لقيء و�لدورة �ل�شهرية و�نتفاخ �لبطن.
�أو�شحت غابي، �لتي كانت ل تز�ل تعاين  ويف مقطع فيديو �آخر، 
��شتيقظت  �لأول،  -كانون  دي�شمر   17 "يف  �ل�شهرية  �لــدورة  من 
يف حو�يل �ل�شاعة �خلام�شة �شباًحا مع تقل�شات �لدورة �ل�شهرية 
�ل�شيئة، فذهبت �إىل �حلمام وتناولت حبة م�شكن، و�عتقدت �أنني 
�شاأكون بخري بحلول �لوقت �لذي يجب �أن �أذهب فيه �إىل �لعمل يف 
�ل�شاعة 8 �شباًحا، ولكن عندما ��شتيقظت يف �ل�شباح كنت �أعاين 
ومع  �لعمل،  �إىل  "ذهبت  غابي  و�أ�شافت  �لتقل�شات".  نف�س  من 
مرور �لوقت �زد�د �لأمل �شوء�ً، ومع حلول �لظهرية مل �أعد قادرة 
على �لتحمل، وبالكاد كنت قادرة على �لوقوف، فطلب مني رئي�شي 

يف �لعمل �لعودة �إىل �ملنزل و�ل�شرت�حة".

يدخل جيني�س ب�18 بي�شة 
��شتطاع �شاب عر�قي دخول مو�شوعة "جيني�س" لالأرقام �لقيا�شية، 

من خالل حمله 18 بي�شة على �أ�شابع يد و�حدة.
�إبــر�هــيــم �ــشــادق يف حتطيم رقــم قيا�شي م�شجل  �لــعــر�قــي  وجنــح 
�شابقا با�شم �لريطاين جاك هاري�س منذ مايو- �أيار 2020، وهو 
�لقيا�شي، وفقا لوكالة  �لرقم  ما جعله �شريكاً يف �ل�شتحو�ذ على 
"يو بي �آي" �لأمريكية. وقال �إبر�هيم �شادق �لذي قام مبحاولته 
ب�شدة  مهتماً  "�أ�شبح  �إنــه  للوكالة  �لنا�شرية،  مدينة  يف  �لناجحة 
مبـــهـــار�ت �لـــتـــو�زن بــعــدمــا �ــشــاهــد مــقــطــع فــيــديــو لــرجــل يكد�س 

�ل�شخور فوق بع�شها �لبع�س".
بالن�شبة  ر�ئــعــاً  �أمــــر�ً  كــان  ذلــك  "م�شاهدة  �أن  �إىل  �ــشــادق  و�أ�ــشــار 
ذلك،  مــاهــر يف  �أنـــه  و�كت�شف  �لأ�ــشــيــاء  مــو�زنــة  "بد�أ يف  لــه، حيث 
بالأ�شخا�س  مقارنة  �لأ�شياء  مو�زنة  يف  �أ�شرع  �أ�شبح  فــرتة،  وبعد 
�أيام   4 يتدرب  كان  �أنه  و�أ�شاف  �لإنرتنت".  �شاهدهم على  �لذين 
�لقيا�شي،  �لــرقــم  حتقيق  ملحاولته  �لتح�شري  خــالل  �أ�ــشــبــوع،  كــل 
متابعا: "يجب �أن تتمتع مب�شتوى عال من �لرتكيز عند حماولة 
حتقيق هذ� �لرقم �لقيا�شي". وبح�شب �لوكالة، فاإن قو�عد عمل 
 5 ملدة  مكانه  يف  �لبي�س  يبقى  �أن  �شادق  من  "جيني�س" تتطلب 

ثو�ن على �لأقل من دون �أن ي�شقط �أي بي�شة.

ثروة كارينا كابور وزوجها تفوق اخليال!!
�لنجمات  �أكــرث  من  كابور   �لهندية  كارينا  �ملمثلة  �أن  �ملعروف  من 
�ملحبوبات يف هوليوود وهي من �لأكرث ثر�ًء �ذ تبلغ ثروتها ح�شب 
�حدث �لدر��شات �لتي ر�شدت ثروة �لنجوم حو�يل 15 مليون دولر 
�أمريكي، يف حن �أن ثروة زوجها �ملمثل  �شيف علي خان  ت�شل �ىل 
ملياري دولر! يذكر �أن عالقة �لثنائي �ل�شهري بد�أت يف عام 2008 
يف  �لـــزو�ج  يــقــرر�  �أن  قبل  �شنو�ت   4 حـــو�يل  عالقتهما  و��شتمرت 
�أو�خر عام 2012 و غريت ��شمها �إىل" كارينا كابور خان " �حرت�ما 

لزوجها و�لعاد�ت و�لتقاليد �لهندية ورزقت منه بولدين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فاجعة داخل بئر.. ق�شة ر�شيعة هزت م�شاعر الأردنيني
متكن عدد من �ملتنزهن يف حمافظة �إربد، �شمايل �لأردن، من �إنقاذ طفلة حديثة �لولدة جرى �إلقاوؤها د�خل بئر 

قدمية يف �ملنطقة.
وقال م�شوؤول �أردين �إنه مت �لعثور على طفلة عمرها حو�يل �شهر ون�شف �ل�شهر د�خل بئر قدمية يف �إحدى مناطق 

لو�ء �لطيبة غرب مدينة �إربد.
�إىل  بكاء، وعند توجهه  �شمع �شوت  بلدة مندح  برفقة عائلته يف  تنزهه  �أثناء  �ملو�طنن  �أحــد  فــاإن  �لتفا�شيل،  ويف 
م�شدر �ل�شوت للتاأكد من طبيعته، تبن �أن هناك طفلة تركت د�خل بئر مياه مهجورة عمقه 5 �أمتار. وعلى �لفور، 

�أبلغ �ملو�طن �لأردين �جلهات �لأمنية.
وهرعت فرق �لدفاع �ملدين و�لأمن �لعام �إىل �ملكان، حيث متكنو� من �إخر�ج �لطفلة من د�خل �لبئر.

وجرى �إ�شعاف �لطفلة ونقلها �إىل �مل�شت�شفى، حيث و�شفت حالتها باجليدة.
ويف وقت لحق، ردمت كو�در �لبلدية �لبئر بالأتربة، وقالت �ل�شلطات �لأمنية �إنها فتحت حتقيقا يف �حلادثة.

يذكر �أن عدد� من �لن�شاء يحاولن �لتخل�س من �أبنائهن �لذين مت �إجنابهم نتيجة عالقة غري �شرعية، حيث يعرث 
عليهم �ملارة يف �ل�شو�رع �أو �أمام �مل�شاجد وتقوم �جلهات �لر�شمية �لأردنية باإطالق م�شمى "جمهويل �لن�شب" عليهم 

ويتم رعايتهم يف موؤ�ش�شات خمت�شة.
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تعاين من ح�شا�شية ت�شبب لها الأمل عندما تذرف الدموع
تعاين �مر�أة بريطانية من ح�شا�شية غريبة جتاه عرقها ودموعها جتعلها 
ت�شطر حلب�س م�شاعر �حلزن و�لأمل لأن �لبكاء ميكن �أن ي�شبب لها �لكثري 
بطفح  كينت،  ميد�شتون،  من  عــامــاً(   19( بالمر  �آبــي  وت�شاب  �لأمل.  من 
جلدي موؤمل ومزعج كلما لم�س �ملاء ب�شرتها، وهذه �حلالة �لنادرة جتعلها 
بــاأي ثمن، مبــا يف ذلــك �حلــذر مــن �خلروج  �ل�شو�ئل  جمــرة على جتنب 
10 دقائق. ول  يف �لأيــام �ملمطرة، و�حلد من �ل�شتحمام ملدة ل تزيد عن 
ت�شتطيع �آبي �خلروج حتت �ملطر �إل وهي مرتدية معطف مطر �أو مظلة، 
لأنها تخاطر بالتعر�س لأعر��س موؤملة عندما تلم�س مياه �لأمطار ب�شرتها، 
ويف حالة حدوث عا�شفة، تتجنب �خلروج متاًما، وتعاين �آبي من ح�شا�شية 
جتاه دموعها، و�لتي ميكن �أن ت�شبب لها حكة و�نتفاخ يف عينيها. و�عتقد 
�لأطباء يف �لبد�ية �أنها تعاين من ح�شا�شية جتاه �ل�شامبو �أو �لبل�شم، ولكن 
�إحالتها  متت  للب�شرة،  �حل�شا�شة  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  �إىل  �لتحول  بعد 
لحًقا �إىل طبيب �لأمر��س �جللدية يف عام 2018. وبعد ت�شعة �أ�شهر، مت 
�إر�شال �آبي لإجر�ء فحو�شات يف م�شت�شفى حملي حيث قام طبيب بت�شخي�س 
�إ�شابتها مبر�س Aquagenic Urticaria وهو مر�س نادر ي�شيب �جللد 

باحل�شا�شية بعد مالم�شته للماء، بغ�س �لنظر عن درجة حر�رته.

تكد�س اأزياء ال�شبعينيات يف خزانتها
�إىل  تــعــود  �لــتــي  �لأزيــــاء  قطع  مــن  �ملــئــات  بتكدي�س  بريطانية  �شابة  تــقــوم 
�شغفها  ب�شبب  منزلها،  يف  �لع�شرين  �لقرن  من  و�ل�شبعينيات  �ل�شتينيات 

بالأزياء �لقدمية.
�لأزياء  بتوجهات  ب�شغفها  عاماً(   23( جي�شون  �إيــدن  عرفت  طفولها  منذ 
جمعت  وقــد  �ملا�شي،  �لقرن  من  و�ل�شبعينيات  �ل�شتينيات  �إىل  تعود  �لتي 

خز�نة مالب�س مليئة بقطع �أزياء ر�ئعة من �ل�شنو�ت �ملا�شية.
بد�أت �إيدن �لتي تعمل كم�شورة، مبجموعتها عندما كانت يف �شن �ملر�هقة، 
حيث كانت حتب �لأزياء �لر�ئعة ذ�ت �لألو�ن �لفاقعة و�ملطبوعات �جلريئة 

�لتي كانت حتتوي عليها تلك �لأزياء.
وحتتوي خز�نة مالب�س �إيدن �لآن على �ملئات من قطع �ملالب�س و�لف�شاتن 
�لف�شاتن  20 معطفاً، وعــدد� كبري�ً من  �أكرث من  ت�شمل  و�لتي  �لقدمية، 
و�لأو�ــشــحــة و�لإكــ�ــشــ�ــشــو�ر�ت. وتــعــاين �إيــــدن يف �لــكــثــري مــن �لأحـــيـــان من 
�نتقاد�ت لأ�شلوبها �لقدمي يف �لأزيــاء، ولكن ذلك مل يوؤثر على رغبتها يف 

�قتناء �ملزيد من �لأزياء �لقدمية و�رتد�ئها كلما �أتيحت لها �لفر�شة.
وبح�شب �إيدن فاإن قيمة جمموعة مالب�شها و�شلت �إىل حو�يل 3000 دولر 
�أمريكي، و�لتي ت�شمل �أزياء �شبيهة باأزياء جيمي هندريك�س، وديفيد بوي، 

و�آندي و�رهول، وبري�شيال بري�شلي، وبريدجيت باردو.

ع�شا م�شي ذكية مزودة 
مب�شت�شعرات للم�شنني

�بــتــكــر فــريــق مــن �لــبــاحــثــن، ع�شاً 
ذكية مل�شاعدة كبار �ل�شن و�لأ�شخا�س 
�لـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن �ــشــعــوبــات يف 
�لــتــنــقــل، عــلــى �ملــ�ــشــي بــ�ــشــكــل �أكـــرث 
“يانكو  موقع  ك�شف  و�شهولة.  �أماناً 
ع�شا  عـــن  �لإلــــكــــرتوين،  ديز�ين” 
و�لتي  �لذكية،  �شينزي”  “�شرت�يد 
�ل�شن  لــكــبــار  ذكـــيـــاً  رفـــيـــقـــاً  تــعــتــر 
و�لأ�ـــشـــخـــا�ـــس �لـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
�لــتــنــقــل. ميــكــن لهذه  حتـــديـــات يف 
�لع�شا �جلديدة، باآلية مو�زنة ذ�تية، 
عن  بب�شاطة  �لــ�ــشــالمــة  ت�شمن  �أن 
�مل�شتخدمن  حــركــات  تــوقــع  طــريــق 
ب�شكل  �ملـــ�ـــشـــي  عـــلـــى  ــاعــدتــهــم  ومــ�ــش
"�شرت�يد  ع�شا  ت�شميم  مت  مــريــح. 
وتقنية  فــرديــة  دعــامــة  مــع  �شينز" 
يف  د�ئماً  �لع�شا  ذ�تية جتعل  مو�زنة 
ذلك  �أكــان  �شو�ء  �مل�شتخدم،  متناول 
بجو�ر �ل�شرير �أو يف �حلمام. وتتميز 
��شت�شعار  بــاأجــهــزة  �لــذكــيــة  �لــعــ�ــشــا 
و�كت�شاف  �مل�شتخدم  حــركــات  لتعلم 
�خلطرة  بالأماكن  و�لتنبوؤ  �لعو�ئق 
�لتي قد توؤدي �إىل �شقوطه. وتر�شل 
�أجهزة �ل�شت�شعار �ملتعددة على �لفور 
مقدمي  �أو  �لــعــائــلــة  �إىل  �إ�ـــشـــعـــار�ت 
�لــرعــايــة، يف حــالــة وقـــوع حـــادث �أو 
تتميز  كما  لل�شقوط.  تعر�شه  عند 
�لذي ميكن  �لإ�شايف  بالدفع  �لع�شا 
بالكرة،  �ل�شبيهة  �لقاعدة  تولده  �أن 
�لنهو�س  على  �ل�شن  كبار  مل�شاعدة 
ونـــظـــر�ً  عــــنــــاء.  �لـــ�ـــشـــريـــر دون  مــــن 
لكونها �أكرث من جمرد ع�شا عادية، 
�ملناطق  �أي�شاً يف م�شح  ت�شاعد  فاإنها 
�ملــحــيــطــة ملــ�ــشــاعــدة �ملــ�ــشــتــخــدم على 
�لتنقل باأمان د�خل �ملنزل �أو �حلمام 

�أو يف ظروف �لإ�شاءة �ملنخف�شة. 

قنبلة مناخية تغرق 
بلدات اأ�شرتالية

لع�شر�ت  بـــاإجـــالء  �أو�مـــــر  �ـــشـــدرت 
�لآلف من �ل�شكان عندما �جتاحت 
�ل�شرقي  �لــ�ــشــاحــل  غــزيــرة  �أمــطــار 
وتركت  بلد�ت  فاأغرقت  لأ�شرت�ليا 
�ملنازل  �أ�شطح  على  عالقن  �شكانا 
�شيول  مــــن  �لـــ�ـــشـــلـــطـــات  وحـــــــذرت 
وُقتل  �لأرو�ح.  تــهــدد  قــد  مفاجئة 
هطول  بد�ية  منذ  �أ�شخا�س  ت�شعة 
�ملا�شي  �خلــمــيــ�ــس  يــــوم  �لأمــــطــــار 
�لثنن  �أم�س  �لإنقاذ  وبحثت فرق 
عن �أربعة �آخرين �عترو� يف عد�د 
�ملــفــقــوديــن. وقـــال رئــيــ�ــس �لــــوزر�ء 
�ــشــكــوت مــوريــ�ــشــون، �لــــذي و�شف 
�لأمطار غري �مل�شبوقة باأنها "قنبلة 
قو�ت  ن�شر  �شيجري  �إنــه  مناخية"، 
�أعمال  لتوجيه  �ملنكوبة  �ملناطق  يف 
�لنــــقــــاذ. وقـــــال مــكــتــب �لأر�ــــشــــاد 
�ملفاجئة  �لــ�ــشــيــول  �إن  �ل�ـــشـــرت�يل 
ولية  يــهــدد  حقيقيا  خــطــر�  تــظــل 
نيو �شاوث ويلز مع حترك �لطق�س 
�ل�شيئ جنوبا من كوينزلند. وقال 
دومينيك بريوتيت رئي�س وزر�ء نيو 
�إفــادة �شحفية بثها  �شاوث ويلز يف 
غري  �ليوم  ن�شهده  "ما  �لتلفزيون 
تلقيناها  �لتي  و�لن�شيحة  م�شبوق 
�لأو�شاع  ت�شوء  �أن  نتوقع  �أن  هــي 
�لت�شعة  مـــن  عـــدد  وتــــويف  �أكرث". 
�لقتلى وهو يحاولون عبور �شو�رع 
�لأقـــد�م  �ــشــو�ء على  �ملــيــاه  غمرتها 
�أو يف مــركــبــات ومــنــهــم رجـــل عرث 
عليه �شباح �أم�س يف �شيارة غمرتها 
�إجالء  ومت  �لنافق.  كلبه  مع  �ملياه 
ع�شر�ت  وينتظر  �لآلف  عــ�ــشــر�ت 
حمتملة  �إجــــــالء  �أو�مـــــــر  �لآلف 
و�نقطعت  �ملــد�ر�ــس  �آلف  و�أُغــلــقــت 
على  منزل  �ألــف   50 عن  �لكهرباء 

توجهات جتميل �شتغيب يف هذا العام
�لتجميل  و�أخ�شائيو  خــر�ء  علينا  يطل  عــام  كل  يف 
ب�شيحات وتوجهات جديدة للتجميل مع �لتخلي عن 
�أخرى، وهذ� �لعام لي�س ��شتثناء  توجهات و�شيحات 
مل  �لتي  �لتجميل  �شيحات  �أهــم  يلي  فيما  بالطبع. 
تعد �شائدة يف هذ� �لعامل، بح�شب ما �أوردت �شحيفة 
�إنـــديـــان �إكــ�ــشــر�ــس:  خـــايف �لــعــيــوب: يــقــول خر�ء 
��شتخد�م  غــيــاب  �شي�شهد  �لــعــام  هـــذ�  �إن  �لتجميل، 
خايف �لعيوب يف �لوجه وحتديد عظام �خلد و�لفكن 
و�لأنـــف �حلــاد، وبــدًل من ذلــك �شيتم �لرتكيز على 
�ملانيكري  فقط.  �لعينن  حتت  �ملنطقة  عيوب  �إخفاء 
��شتخد�م  فـــاإن  �خلــــر�ء،  بح�شب  خمتلفة:  بــاألــو�ن 
ملحوظ  ب�شكل  �شيقل  �ملختلفة  �لألــو�ن  ذو  �ملانيكري 
��شتح�شار  على  �مل�شممون  يعمل  حيث  �لــعــام،  هــذ� 
�لطبيعة، بعيد�ً  �ألــو�ن هادئة ومريحة م�شتمدة من 
�ملبلل:  �ل�شعر  و�لقوية.  �لفاقعة  �لألــو�ن  �شجة  عن 
كان مظهر �ل�شعر �ملبلل �شائعاً ب�شكل كبري يف �لأعو�م 
حيث  �لــعــام،  هــذ�  يف  كذلك  يعد  مل  ولكنه  �ل�شابقة، 
��شتخد�م  عــن  �لتخلي  �إىل  �لتجميل  خـــر�ء  مييل 
مبلل،  ب�شكل  �ل�شعر  تظهر  �لــتــي  و�لــدهــون  �لــهــالم 

للحفاظ على ملم�س طبيعي وب�شيط لل�شعر.

بريطانية تتحدث بلكنة رو�شية بعد �شكتة دماغية
دماغية  �شكتة  مــن  ��شتيقظت  بريطانية  �مـــر�أة  تعلمت 
بلكنة رو�شية �أخرًي� �لتحدث باللغة �لإجنليزية بطالقة 

مرة �أخرى من خالل �لغناء.
بعد  عملها  عاماً" يف   72" غريفيث  روز  �نــهــارت  عندما 
�إ�شابتها بجلطة دماغية يف �أغ�شط�س -�آب 2014، �شعرت 
ت�شتطيع  ل  �أنها  و�كت�شفت  ��شتيقظت  عندما  بال�شدمة 
�أو تتحدث  �أنها لن مت�شي  �لأطباء من  �لكالم، وحذرها 

مرة �أخرى.
�شبق  �لتي  �ل�شابقة،  �لكاتبة  روز،  �لأخــبــار  هــذه  ودمــرت 
ب�شهولة  �ليومية  �ملتقاطعة  �لكلمات  مع  تعاملت  �أن  لها 
و�أحبت �للغة �لإجنليزية يف �ملدر�شة، لكنها عقدت �لعزم 
ق�شارى  مري�شي�شايد  وبذلت  �لأطباء،  خطاأ  �إثبات  على 
مرة  و�لتحدث  و�لكتابة  �لــقــر�ءة  نف�شها  لتعليم  جهدها 

�أخرى.
عندما  دمت  �شُ �أخــرًي�،  �لكالم  ولكن عندما متكنت من 
�كت�شفت �أنها تتحدث بلهجة رو�شية، و �شعرت بالإحباط 
من هذ� �لأمر وعدم قدرتها على قول ما تريد بلهجتها 

�ملعتادة، وقد �شعرت بالعزلة يف حميطها �لجتماعي.
"فتحت  �لريطانية  مــريور  ديلي  ل�شحيفة  روز  وقالت 
فمي لأحــاول �لتحدث ولكن مل يخرج �شيء. كان �لأمر 
�لقدرة  وعدم  �لتحدث  حماولة  �شعور  �أفظع  �إنه  فظيًعا، 
عــلــى ذلــــك. وعــنــدمــا بـــــد�أت �حلـــديـــث �أخــــــرًي�، �أخـــرين 
�لطبيب �أنني �أحتدث بلهجة رو�شية. كان �لنا�س يقولون 
يل �إنني �أبدو رو�شية �أو �أوروبية �شرقية �أو �أملانية، لكني مل 

�أ�شتطع متييز ذلك لأنني كنت �أحتدث ب�شكل طبيعي".

وظيفته متابعة عائلة �شمب�شون مقابل راتب �شنوي
يتباهى رجل بريطاين باأنه ي�شغل ما يعتقد باأنها �أف�شل 
متابعة  مقابل  ر�تــب  يتقا�شى  حيث  �لــعــامل،  يف  وظيفة 

حلقات �ل�شل�شلة �لأمريكية �ل�شهرية عائلة �شمب�شون.
يتقا�شى  نوتنغهام،  مــن  عــاًمــا(   26( تاونلي  �ألك�شاندر 
مل�شاهدة  �شنوًيا  دولر(   6700( �إ�شرتليني  جنيه   5000
كل حلقة من م�شل�شل عائلة �شمب�شون، وحتى �أنه يح�شل 

على كعكات جمانية لتناولها �أثناء م�شاهدة �حللقات.
وقت  منذ  بامل�شل�شل  مهوو�ًشا  كــان  �إنــه  �ألك�شاندر  ويقول 
للتقدم  �شارع  بالوظيفة  �شقيقه  �أخــره  وعندما  طويل، 
�إليها، وقال "�أنا من حمبي عائلة �شمب�شون وم�شاهدتها 

من �أجل �ملال �شيء لطاملا حلمت به".
كل  حتليل  مني  ُيطلب  وظيفتي،  مــن  "كجزء  و�أ�ــشــاف 
حلقة ب�شكل نقدي و�أقوم بتناول �لكعك �لنباتي �ملجاين 

�لذي ير�شلونه يل كل �أ�شبوع - من ل يحب ذلك؟".
ر�ئعة  �شمب�شون  عائلة  وجــدت  "لقد  �ألك�شاندر  ويتابع 
هو  �لــزمــن  تقلبات  �أمـــام  �شمودها  يف  و�ل�شبب  للغاية، 
�لنمطية.  �ل�شور  على  وقائمة  للمجتمع  �نعكا�س  �أنــهــا 
و�أطفال،  زوجــة  له  �شمن  �أمريكي  �أب  �ملثال،  �شبيل  على 

و�شابط �شرطة مع �أنف خنزير ومدير مدر�شة مزعج".
�أ�شهل  لديه  �ألك�شاندر  �أن  يبدو  قد  �أنه  �لرغم من  وعلى 
باأكرث  يتعلق  �لأمــر  �إن  يقول  �أنــه  �إل  �لــعــامل،  وظيفة يف 
�لتلفاز، وعندما ل يكون  من جمرد �جللو�س وم�شاهدة 

ا م�شرًفا يف مقهى. ملت�شًقا بال�شندوق، يعمل �أي�شً

ال�شينما على خط املواجهة بني رو�شيا واأوكرانيا
�لد�ئرة  �ملــو�جــهــة  خــط  عــلــى  �ل�شينما  دخــلــت 
�أكادميية  �أن نا�شدت  بن رو�شيا و�أوكر�نيا، بعد 
�لعاملي  �ل�شينما  جمتمع  �لأوكــر�نــيــة،  �ل�شينما 
�ل�شينما  �ـــشـــنـــاعـــة  عـــلـــى  عـــقـــوبـــات  لـــفـــر�ـــس 

�لرو�شية.
�أكادميية �ل�شينما �لأوكر�نية خمرجن  وت�شم 
ومنتجن وممثلن وم�شورين، ودعت �إىل عزل 
فر�س  خــالل  من  �شينمائيا  مو�شكو  ومقاطعة 

عقوبات.
�ل�شينما  �ــشــنــاع  طـــالـــب  مـــ�ـــشـــرتك،  بـــيـــان  ويف 
بـ"حرمان �لحتاد  �أع�شاء �جلمعية  �لأوكر�نية 
�لثقايف  �لدعم  �شندوق  ع�شوية  من  �لرو�شي 
لالإنتاج  �لأوروبــيــة  و�لتفاقية  �أوروبـــا،  ملجل�س 

�مل�شرتك لالأفالم".
مو�شكو  مـــهـــرجـــان  "حرمان  �إىل  دعـــــو�  كــمــا 
�ل�شينمائي �لدويل من �عتماد �لحتاد �لدويل 
"عدم  و�إىل  �لأفالم"،  مــنــتــجــي  جلــمــعــيــات 
م�شابقات  يف  �لرو�شية  �لأفـــالم  م�شاركة  قبول 

�ملهرجانات �ل�شينمائية �لدولية".

يف  �ل�شينما  ل�شناع  �مل�شرتك  �لبيان  وت�شمن 
�أوكــر�نــيــا �ملــطــالــبــة بــعــدم نــقــل حــقــوق �لأفـــالم 
�لأجــنــبــيــة �إىل �لأر��ـــشـــي �لــرو�ــشــيــة �أيــ�ــشــا، مع 
حظر عر�س �لأفالم �لرو�شية يف �خلارج، وعدم 

�لدخول يف �إنتاج م�شرتك مع رو�شيا.
�أ�شدرته  �لــذي  �لبيان  يف  �لأكــادميــيــة،  ونبهت 
�ل�شينمائين  �ملــهــنــيــن  جمــتــمــع  عـــن  نــيــابــة 
و�ل�شخ�شيات �لثقافية �لأوكر�نية، �إىل �أنه "يف 
�لوقت �لذي تفر�س فيه �لقوى �لعاملية عقوبات 
�لرو�شي،  �لحتــــاد  عــلــى  و�شيا�شية  �قــتــ�ــشــاديــة 

تو��شل مو�شكو ن�شاطها يف �ملجال �لثقايف".
وتابع: "ُتقبل �لعديد من �لأفالم �لتي �أنتجتها 
�ملهرجانات  معظم  بــر�مــج  يف  بانتظام  رو�ــشــيــا 
كبرية  مــو�رد  �إنفاق  ويتم  �لعاملية،  �ل�شينمائية 

على �لرتويج لها".
ويف �ل�شياق ذ�ته، كان �حتاد �لبث �لأوروبــي قد 
�أعلن �أول �أول �أم�س �ل�شبت ��شتبعاد رو�شيا من 
هذ�  "يوروفيجن"  �لأوروبية  �لأغنية  م�شابقة 

�لعام، بعد هجومها �لع�شكري على �أوكر�نيا.

جيميل هيل خالل ح�ضوها العر�ص ال�� 53 جلوائز NAACP لل�ضور ، يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا.   رويرتز

مادونا تدعم اأوكرانيا 
وحتمل علمها 

�شفحتها  يف  ن�شرتها  جديدة  ب�شور  �أوكر�نيا  �لعاملية  مادونا ،  �لنجمة  دعمت 
�خلا�شة على موقع �لتو��شل �لجتماعي.

على  تعليقها  يف  م�شريًة  �أوكر�نيا  علم  حتمل  وهــي  بال�شور  مادونا  وظهرت 
�ل�شورة �أنها تعطي دعمها �لكامل لأوكر�نيا.

�أنــه يعر�س  بالذكر  �لــ�ــشــورة. �جلــديــر  مــع  �ملتابعن  وتفاعل عــدد كبري مــن 
ف�شتان �لفنانة مارلن مونرو �لــوردي، �لذي �رتدته جنمة �لبوب مادونا يف 
فيديو كليب �أغنيتها "ماترييل جريل" عام 1984 وجمموعة �لطبول �لتي 
�أخرى  �أ�شياء  �شمن  �ملعروف  ب�شكله  ظهوره  قبل  �لبيتلز  فريق  ��شتخدمها 

�شيتم طرحها يف مز�د للتذكار�ت �ملو�شيقية يف كاليفورنيا.


