
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س التون�سي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
التون�شية  اجلمهورية  رئي�س  �شعيد  قي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

ال�شقيقه وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س قي�س �شعيد.
ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وبعث �شاحب 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جنالء 

بودن رم�شان رئي�شة احلكومة التون�شية.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل 
جمل�س اإدارة جمل�س دبي الريا�سي

•• دبي - وام:
اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
املر�شوم رقم  لإم��ارة دبي  ال��وزراء، رع��اه اهلل، ب�شفته حاكماً  رئي�س جمل�س 
13 ل�شنة 2022 بت�شكيل جمل�س اإدارة جمل�س دبي الريا�شي برئا�شة �شمو 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم. وي�شم املجل�س يف ع�شويته: 
الفريق  وم��ع��ايل  للرئي�س،  ن��ائ��ب��اً  ال��ط��اي��ر،  حممد  مطر  املهند�س  م��ع��ايل 
عبداهلل خليفة املري، قائد عام �شرطة دبي، وهالة يو�شف بدري، مدير عام 
هيئة الثقافة والفنون يف دبي، و�شعيد حممد حارب، اأمني عام جمل�س دبي 
ومرمي  الكمايل،  علي  وحممد  القمزي،  �شاعن  اأحمد  و�شامي  الريا�شي، 
اأحمد احلمادي، وموزة �شعيد املّري، وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد. 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. وُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

لجئون من اأوكرانيا يح�شلون على تذاكر قطار جمانية يف برزميي�شل ، جنوب �شرق بولندا.  )ا ف ب( 

قد يدفع ترامب ثمن ارتباطه ببوتني عام 2024

هناأت الأم الإماراتية واأمهات ال�شهداء وجميع الأمهات يف العامل 
ال�سيخة فاطمة : الأمهات هن بناة الأوطان.. 
فبداخل كل اأم وطن ناب�س باحلب و الأ�سالة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ه��ن��اأت 
الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
ملوؤ�ش�شة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الإماراتية  الأم  الإم�����ارات(،  )اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
العامل  الأم����ه����ات يف  ال�����ش��ه��داء وج��م��ي��ع  واأم����ه����ات 

مبنا�شبة يوم الأم.
امل��ن��ا���ش��ب��ة ع����ن فخرها  ب���ه���ذه  ���ش��م��وه��ا  واأع�����رب�����ت 
مب�����ش��اه��م��ات الأم���ه���ات اجل��ل��ي��ل��ة وع��ط��ائ��ه��ن الويف 
اأ�شرهن  ���ش��ع��ادة  اأج���ل  م��ن  املخل�شة  وت�شحياتهن 
اأروع  ليقدمن  جمتمعاتهن  وبناء  اأبنائهن  وتربية 
الأمثلة ال�شامية يف تاأدية الواجب الوطني والأ�شري 

بكل كفاءة واقتدار.
و قالت �شموها: لط����املا اآمن�����ت اأن الأمهات هن بن�����اة 
و  باحلب  ناب�س  وط��ن  اأم  كل  فبداخل  الأوط�����ان.. 
ل  اإن�شاين  وعطاء  وابتكار  اإب��داع  وواح��ة  الأ�شالة.. 
الغالية مبا يهدي  ين�شب، يعم بخريه على دولتنا 
ه���ذه الأر������س ال��ط��ب��ي��ة اأب���ن���اء خم��ل�����ش��ني.. ملتفني 
تك������ون  لأن  متطلعني  الر�شيدة..  القي�����ادة  ح������ول 
واأجم��ل  اأعظم  م�شتقب��ل  نحو  املقدم������ة  يف  بالدنا 
و  ع��ام  ك��ل  الأم..  ي��وم  ت��ع��اىل.. مبنا�شبة  اهلل  ب���اإذن 
اأم��ه��ات الإم����ارات وال��ع��امل واأم��ه��ات �شهداء الوطن 
باألف خري.. نفخر بتفانيكن وت�شحياتكن،  الأبرار 
اأرجاء  والإن�����ش��ان��ي��ة يف  والأم����ل  املحبة  زرع���ت  ال��ت��ي 

املعمورة.

العميد املالكي يوؤكد ا�شتخدام امللي�شيات احلوثية ل�شواريخ كروز اإيرانية

الإمارات تدين ا�شتهداف احلوثيني من�شاآت مدنية يف ال�شعودية ب�شواريخ بالي�شتية وطائرات مفخخة

التحالف يعلن تدمري �ساروخ بالي�ستي 
و9 طائرات مفخخة اأطلقتها امليلي�سيا احلوثية

رو�شيا تق�شف من�شاأة اأوكرانية ب�شواريخ فرط �شوتية

تركيا: كييف ومو�سكو تقرتبان من التفاق ب�ساأن ق�سايا مهمة
•• عوا�صم-وكاالت:

الرتكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
م��ول��ود ج��اوي�����س اأوغ���ل���و، الأح���د، 
اإن رو�شيا واأوكرانيا تقرتبان من 
التو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن الق�شايا 
املهمة، واأو�شكتا على التفاق على 

بع�س املو�شوعات.
وع��ر ج��اوي�����س اأوغ��ل��و، ع��ن اأمله 
يف اإع��الن وقف لإط��الق النار اإذا 
مل يرتاجع اجلانبان عن التقدم 
اإىل  التو�شل  نحو  حققاه  ال���ذي 

اتفاق.
الع�شكرية  العملية  ودخ��ل��ت  ه��ذا 
يومها  اأوك����ران����ي����ا  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
ال�25، اأم�س الأحد، حيث يوا�شل 
اجلي�س الرو�شي تدمري الأهداف 
الع�شكرية الأوكرانية، فيما ك�شف 
القومي  الأم���ن  جمل�س  �شكرتري 
اأوكرانيا  اأن  الأوك���راين،  وال��دف��اع 
���ش��ت��ت�����ش��ل��م ���ش��ح��ن��ة ج����دي����دة من 
الأ���ش��ل��ح��ة الأم��ريك��ي��ة يف غ�شون 
جافلني  ���ش��واري��خ  تت�شمن  اأي����ام 

و�شتينغر.
م���ن ج��ه��ت��ه، رف����ع رئ��ي�����س اأرك�����ان 
اجلي�س الأوك��راين من احتمالية 
����ش���ن ه���ج���وم م����ن ق���ب���ل ال���ق���وات 

حوايل  اإن  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
و�شلوا  اأوك��راين  لجئ  األف   11
اإىل �شبه جزيرة القرم خالل ال�4 
وزارة  اأعلنت  فيما  املا�شية،  اأي���ام 
ال����دف����اع ال���رو����ش���ي���ة ت���دم���ري 62 
خالل  اأوكرانية  ع�شكرية  من�شاأة 
الدفاعات  اأن  واحد، م�شيفة  يوم 
اجل���وي���ة اأ���ش��ق��ط��ت م��روح��ي��ة و6 

م�شريات اأوكرانية.
 207 اأ����ش���ق���ط���ن���ا  واأ�������ش������اف������ت: 
دبابة   1467 ودمرنا  م�شرّيات، 
العملية  ب�����دء  م���ن���ذ  اأوك����ران����ي����ة 
الدفاع  ق���ال���ت  ك��م��ا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 
الرو�شية: ق�شفنا من�شاأة ع�شكرية 
اأوك������ران������ي������ة ب���������ش����واري����خ ف����رط 
كما  كينجال.  ط��راز  م��ن  �شوتية 
القوات  م��ن   100 مقتل  اأك����دت 
الأوكرانية واملرتزقة بق�شف على 

مركز تدريب يف جيتومري.
الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  وك���ان���ت 
قالت اإن قواتها اخرتقت دفاعات 
وقتلت  الأوك��ران��ي��ة  اأي����دار  كتيبة 
اأعلن  وقبلها،  اأفرادها.  من   30
من�شاآت  تدمري  الرو�شي  اجلي�س 
واأنظمة  ع�شكرية  وم�����ش��ت��ودع��ات 
با�شتخدام  اأوك��ران��ي��ة  دف��اع ج��وي 

�شواريخ حديثة ودقيقة.

ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة ع��ل��ى ب����الده، وهو 
الرئا�شة  الأم��ر الذي حذرت منه 
الأوكرانية اأي�شاً. ويف وقت لحق، 
الأوكراين  الرئي�س  م�شت�شار  قال 
اإن رو�شيا لي�س لديها قوات كافية 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اأك������ر،  ل��ل��ت��ق��دم 
املعارك يف اخلطوط الأمامية مع 

رو�شيا جممدة جزئيا.

اأوكرانيون  واأعلن م�شوؤولون  هذا 
اأكر م�شانع ال�شلب  اأحد  ت�شرر 
فيما  م���اري���وب���ول،  الأوروب����ي����ة يف 
اأع����ل����ن جم��ل�����س امل���دي���ن���ة اأن������ه مت 
من  الأ����ش���خ���ا����س  اآلف  ت��رح��ي��ل 
الأ�شبوع  رو���ش��ي��ا،  اإىل  م��اري��وب��ول 
املا�شي. كما اأعلن جمل�س مدينة 
الرو�شية  ال��ق��وات  اأن  م��اري��وب��ول 

ق�شفت مدر�شة للفنون يف املدينة 
جلاأ  ح��ي��ث  امل��ح��ا���ش��رة  ال�شاحلية 
ال�������ش���ك���ان. ومل  م���ن   400 ن��ح��و 
ف���وري���ة ع���ن �شقوط  اأن����ب����اء  ت����رد 
���ش��ح��اي��ا يف ال��ه��ج��وم، ال����ذي وقع 
اإن  ق��ال  املجل�س  اأن  رغ��م  ال�شبت، 
�شحايا  ه��ن��اك  واإن  دم���ر،  امل��ب��ن��ى 
وقالت  ه�����ذا  الأن����ق����ا�����س.  حت����ت 

الدبيبة يعلن ت�سكيل جلنة لقيادة 
حوار وطني حول قانون النتخابات

اإ�سرائيل: توقيف خاليا تعمل مع 
حزب اهلل لتهريب خمدرات واأ�سلحة

•• القد�س-وكاالت:

اأع��ل��ن اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، اأم�����س الأح�����د، توقيف 
وبتهريب  تخريبية  اأعمال  بتنفيذ  تهم  كانت  خاليا 
واإحباط  لبنان  م��ع  احل���دود  ع��ر  وخم���درات  اأ�شلحة 

خمططاتها.
وبح�شب بيان اجلي�س الإ�شرائيلي قام املحور الإيراين 
يف ال�شنة الأخرية مبحاولت لتنفيذ عمليات تخريبية 
واأعمال تهريب اأ�شلحة وخمدرات اإىل داخل الأرا�شي 

الإ�شرائيلية.
واأ�شاف اأنه مت ت�شكيل طاقم خا�س ي�شم اأع�شاء من 
جهاز الأمن العام الإ�شرائيلي ال�شاباك ومن اجلي�س 
وال�����ش��رط��ة وج���ه���ات اأخ�����رى مل��ت��اب��ع��ة ق�����ش��ي��ة تهريب 

الأ�شلحة واملخدرات.
ال�شنة  الأم���ن يف  ق��وات  ال��ب��ي��ان: لقد تابعت  واأ���ش��اف 
املا�شية ق�شايا ك�شفت العالقة بني تهريب املخدرات 
اإحباط  الأ�شلحة. كما مت  من لبنان وحماور تهريب 
وع�شرات  امل�شد�شات  ع�شرات  �شملت  تهريب  اأع��م��ال 

الكيلوغرامات من املخدرات.

حت�شريهما  يف  م�شتبه  �شخ�شني  اع��ت��ق��ال  مت  ك��م��ا 
لأع��م��ال اإره����اب وت��ه��ري��ب.. ب��رع��اي��ة م��ن ح���زب اهلل. 
بتوجيهات  ع��م��ل��وا  امل���وق���وف���ني  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ�����ش����اف 
ُك�شف  ال��ذي  املدعو احل��اج خليل ح��رب  �شخ�شية من 
ال��ن��ق��اب يف الأ���ش��ه��ر الأخ����رية ع��ن ت��ورط��ه يف اأعمال 
تهريب املخدرات والأ�شلحة اإىل داخل اإ�شرائيل. و�شدد 
بيان اجلي�س على اأن اجلهات التي تقف وراء عمليات 

التهريب هي حزب اهلل واإيران.
فيهما  امل�����ش��ت��ب��ه  اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأو�����ش����ح����ت  ك���م���ا 
ح�شني  املدعوين  مع  تركيا  يف  اجتمعا  الإ�شرائيليني 
بتهريب  لبنانيان معروفان  �شيت، وهما  واأك��رم  �شيت 
وذلك  لبنان،  �شكان كفركال يف جنوب  امل��خ��درات من 
الجتماع،  ويف  الأخ������ري.  ن��وف��م��ر  ���ش��ه��ر  اأواخ������ر  يف 
اإىل  اأ�شلحة  تهريب  عملية  تنفيذ  الثنني  من  ُطلب 
امليدان  يف  خفية  منطقة  يف  زرع��ه��ا  بهدف  اإ�شرائيل 
حتى يتم جمعها لحقاً من قبل م�شتبه فيهم اآخرين 
ل�شتخدامها يف اأعمال اإرهابية. كما ُطلب من الثنني 
داخل  تخريبية  عمليات  لتنفيذ  ق��درات��ه��م��ا  فح�س 

اإ�شرائيل ب�شكل م�شتقل.

الأمريكية  القوات  ماكنزي: 
باقية يف العراق لفرتة طويلة

•• وا�صنطن-وكاالت:

اإنهاء  اأ���ش��ه��ر م���ن  ب��ع��د ن��ح��و ���ش��ت��ة 
الوليات املتحدة لأطول حرب لها 
املنتهية  القائد  اأمل��ح  اأفغان�شتان،  يف 
وليته للقيادة املركزية الأمريكية، 
التدخل  اأن  اإىل  م��اك��ن��زي،  ف��ران��ك 
الأمريكي يف العراق �شي�شتمر على 

الأرجح لفرتة اأطول.
التا�شعة  ال���ذك���رى  اق�����رتاب  وم����ع 
ل  ال��ع��راق،  حت��ري��ر  لعملية  ع�شرة 
 2500 ي��زال هناك ما يقرب من 
دوًرا  ي��ل��ع��ب��ون  ال���ع���راق  يف  ج���ن���دي 
�شارًما يف تقدمي امل�شورة وامل�شاعدة 
احلكومة  م����ن  دع������وة  ع���ل���ى  ب����ن����اًء 

العراقية.
البحرية  م�شاة  يف  اجل���رال  وق���ال 
 Military ملجلة  ماكنزي  فرانك 
امل�شتقبل  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع   :Times
القوة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل  واأي 
نتيجة  اإج������راوؤه  �شيتم  ال���ع���راق  يف 
للم�شاورات مع احلكومة العراقية. 
وق������د ان���ت���ه���ي���ن���ا ل���ل���ت���و م�����ن ح�����وار 
اأ�شهر  ب�����ش��ع��ة  ق��ب��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 

ونعتقد اأنه �شي�شتمر.
ال���ق���وات لن  وق����ال م��اك��ن��زي: دور 
احلكومة  ت���ع���م���ل  ح���ي���ث  ي���ت���غ���ري، 
العراقية لتحقيق خطوة اأخرى يف 
تعزيز الدفاع عن �شيادتها. واأ�شاف 
باهتمام  ذلك  نراقب  نحن  »لذلك 

كبري ونتمنى لهم التوفيق«

•• طرابل�س-وكاالت:

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ع��ب��د احلميد 
الدبيبة، عن ت�شكيل جلنة وطنية مو�شعة تتوىل قيادة 
ح���وار وط��ن��ي ح��ول ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات واإع����داد قاعدة 

د�شتورية.
واأو�شح الدبيبة يف كلمته خالل اجتماع جمل�س الوزراء، 
اأم�س الأحد، اأنه اأمر بت�شكيل جلنة وطنية مو�شعة ت�شم 
تتوىل  ليبيا  مناطق  خمتلف  م��ن  م�شتقلة  �شخ�شيات 
ق��ي��ادة ح���وار وط��ن��ي ح���ول م�����ش��روع ق��ان��ون النتخابات 
والقاعدة الد�شتورية وجمع املالحظات عليه ل�شياغته 

ب�شكل نهائي قبل اإحالته ملن يقرره ويعتمده.
ط��ري��ق اخلال�س  ه��ي  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  الدبيبة  واع��ت��ر 
لليبيني ول بد من اإجنازها، م�شريا اإىل اأن هذا احللم 
اأ�شبح قريبا، بينما بداأت اأ�شوات الداعني اإىل التمديد 
اأقوى،  اأ�شبح  ال�شعب  �شوت  لأن  ف�شيئا،  �شيئا  تخفت 
وذلك يف اإ�شارة اإىل الرملان واحلكومة اجلديدة برئا�شة 
�شفقة  بعقد  يقبل  لن  اأن��ه  على  م�شددا  با�شاغا،  فتحي 
لأ�شحاب ال�شلطة حتت �شتار التوافق، لأن التوافق يتم 

من خالل الليبيني وعن طريق النتخابات.

منها �شقوط حمطة الف�شاء الدولية
الأزمات الأوروبية والعاملية ال�سبع القادمة!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

وانقالبات  لتطورات  تقريًبا،  يوم  كل  الأ�شا�س،  هي  اأوكرانيا  يف  احلرب 
توّلد ا�شطرابات عنيفة اأخرى قادمة.

الف�شائية؟ املحطة  -�شقوط   1
يف غ�شون اأ�شبوعني تقريبا، يف 30 مار�س، �شيعود رائدا ف�شاء رو�شيان 
ورائد الف�شاء الأمريكي مارك فاندي هي اإىل الأر�س يف مركبة ف�شائية 
هو  م��ا  احل��ني،  ذل��ك  ال��دول��ي��ة. حتى  الف�شاء  را�شية يف حمطة  �شويوز 
ال�شغط الذي ميكن لرو�شيا اأن متار�شه على �شركائها الغربيني الذين 

كان التعاون معهم دائًما منوذجًيا؟           )التفا�شيل �س12(

واأ�����ش����ار ال��دب��ي��ب��ة اإىل اأن����ه اأج�����رى ات�������ش���الت ع����دة مع 
واأجمعت  امل��ا���ش��ي��ة،  الأي����ام  يف  خمتلفة  دول��ي��ة  اأط����راف 
ميكن  ول  ليبيا  يف  احل��ل  هي  النتخابات  اأن  على  كلها 
الليبيني  اإرادة  اليوم هو  التوافق  اأن  جتاوزها، مو�شحا 
خالل  من  الدميقراطية  وتر�شيخ  ال�شرعية  تعزيز  يف 

النتخابات.
وا�شعا  ح��راك��ا  �شيبداأ  اأن���ه  الدبيبة  اأع��ل��ن  الول  واأم�����س 
لدعوة كل الليبيني لالحتجاج وال�شغط من اأجل اإجراء 
الذهاب  الليبيني جميعا  اأن مطلب  النتخابات، موؤكدا 
لالنتخابات، وجزء من مهمة حكومة الوحدة اإجراوؤها 

ولن تتخلى عنها.
اإج����راء  ح��ني  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ة  ت�شليم  ال��دب��ي��ب��ة  وي��رف�����س 
انتخابات يف البالد، بينما ي�شّر رئي�س احلكومة املكلف 
ومبا�شرة  ا���ش��ت��الم  ع��ل��ى  ب��ا���ش��اغ��ا،  ال��رمل��ان فتحي  م��ن 

مهامه من العا�شمة طرابل�س.
يف الأثناء، تتوا�شل ال�شغوط الأممية والأمريكية من 
اأجل دفع الرملان واملجل�س الأعلى للدولة، لت�شكيل جلنة 
م�شرتكة لو�شع القاعدة الد�شتورية لالنتخابات، وحث 
لتفاق  التو�شل  على  الرئي�شية  ال�شيا�شية  الأط����راف 

�شيا�شي يبعد �شبح عودة النزاع امل�شّلح اإىل البالد.

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

مواقــيت ال�صالة
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املكتب الإعالمي حلكومة الإمارات يح�صد 
16 من جوائز دبي لينك�ص الإبداعية

اأخبار الإمارات

احلرب يف اأوكرانيا: لدى دول 
البلطيق اأ�صباب قوية للقلق...!

عربي ودويل

ثالث بطولت لـ“حماربي 
الإمارات” يف “الحتاد اأرينا” 

الفجر الريا�صي

بينيت: رفع احلر�س الثوري من قائمة 
الإرهاب ثمن اأغلى مما ميكن حتمله

•• القد�س-وكاالت

برفع  املتحدة  الوليات  قيام  اإمكانية  بينيت  نفتايل  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  و�شف 
احلر�س الثوري الإيراين من قائمة الإرهاب، من اأجل متهيد الطريق للتو�شل لتفاق 
نووي، باأنه ثمن اأغلى مما ميكن حتمله. وقال يف م�شتهل الجتماع الأ�شبوعي حلكومته 
الإيراين  املتحدة ال�شتجابة للمطلب  الوليات  اإزاء نية  :اإننا قلقون جداً  اأم�س الأحد 
اأن احلر�س  الوقح باإخراج احلر�س الثوري من قائمة املنظمات الإرهابية، م�شدداً على 
اأو  داع�����س،  ال��ع��امل. وعلى عك�س  الإرهابية ح��ول  املنظمات  اأك��ر  ال��ث��وري هو عبارة عن 
غريها من املنظمات الإرهابية، تقف وراءه دولة، وهي اإيران. ونقلت �شفحته الر�شمية 
على موقع في�شبوك عنه القول :اإنها لي�شت م�شكلة اإ�شرائيلية بحتة، وهناك دول اأخرى، 
من الدول احلليفة للوليات املتحدة يف هذه املنطقة، تتعامل يوما بعد يوم و�شاعة بعد 
�شاعة مع هذه املنظمة الإرهابية. واأ�شاف :يف هذا الوقت بالذات، نالحظ عزما على 
اإبرام اتفاق نووي مع اإيران باأي ثمن تقريبا، مبا يف ذلك الإعالن عن اأن اأكر منظمة 

اإرهابية يف العامل لي�شت منظمة اإرهابية. لكن هذا الثمن اأغلى مما ميكن حتمله.

•• اأبوظبي-الريا�س -وام:

اإدانتها  ع����ن  الإم����������ارات  دول������ة  اأع����رب����ت 
ل�شتهداف  ال�����ش��دي��دي��ن  وا���ش��ت��ن��ك��اره��ا 
بطريقة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
املدنية  الأع����ي����ان  وم��ت��ع��م��دة  مم��ن��ه��ج��ة 
عدد  يف  احليوية  القت�شادية  وامل�شالح 
من املواقع يف اململكة العربية ال�شعودية، 
وطائرات  بالي�شتية  �شواريخ  خ��الل  من 
ب������دون ط���ي���ار م��ف��خ��خ��ة، مت��ك��ن��ت ق����وات 
التحالف والدفاع اجلوي امللكي والقوات 
اعرتا�س  من  ال�شعودية  امللكية  اجلوية 
ع�����دد منها  ع����ن  م����ا جن����م  ب��ع�����ش��ه��ا، يف 
واملنازل  املن�شاآت  بع�س  يف  مادية  اأ���ش��رار 

واملمتلكات املدنية.
واأكدت الإمارات يف بيان �شادر عن وزارة 
ا�شتمرار  اأن  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
مليلي�شيات  الإره���اب���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات  ه����ذه 
احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر للمجتمع 
لإنهاء  امل���ب���ذول���ة  ول��ل��م�����ش��اع��ي  ال������دويل، 
بجميع  وا�شتخفافها  اليمنية،  الأزم����ة 
القوانني والأعراف الدولية، مما يتطلب 
اأم���ن و�شالمة  ي��ه��دد  ل��ك��ل م��ا  رادع����ا  رداً 

وحياة املدنيني.         )التفا�شيل �س2(
ويف الريا�س �شرح املتحدث الر�شمي با�شم 

قوات التحالف حتالف دعم ال�شرعية يف 
باأن  املالكي  تركي  الركن  العميد  اليمن 
امليلي�شيا احلوثية الإرهابية �شعدت م�شاء 
ام�����س م��ن هجماتها  الأول وف��ج��ر  اأم�����س 
اململكة  باجتاه  للحدود  العابرة  العدائية 
الأعيان  ل�شتهداف  ال�شعودية  العربية 
بطريقة  القت�شادية  وامل��ن�����ش��اآت  املدنية 

ممنهجة ومتعمدة.
الدفاع  ق��وات  اأن  املالكي  العميد  واأو���ش��ح 
اجلوي امللكي ال�شعودي والقوات اجلوية 
امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة اع��رت���ش��ت ودم����رت 
ل�شتهداف  اأط���ل���ق  ب��ال�����ش��ت��ي��ا  ����ش���اروخ���ا 
 9 واأ�شقطت  دم��رت  كما   ، مدينة جيزان 
اأط��ل��ق��ت نحو  ط��ائ��رات م�����ش��رّية مفخخة 
وينبع  والطائف  جازان وخمي�س م�شيط 

وظهران اجلنوب.
الهجمات  ب���اأن  امل��ال��ك��ي  العميد  واأ���ش��اف 
الإرهابية  احلوثية  للملي�شيا  العدائية 
املدنية  الأع�����ي�����ان  ا����ش���ت���ه���داف  ت��ت��ع��م��د 
القانون  واملحمية مبوجب  والقت�شادية 
ال���دويل الإن�����ش��اين وق��واع��ده العرفية و 
وطائرات  بال�شتية  �شواريخ  با�شتخدام 
الأولية  التحقيقات  ت�شري  كما   ، م�شرّية 
ا�شتخدام امللي�شيا ل�شواريخ كروز اإيرانية 
املاحلة  امل��ي��اه  حتلية  حم��ط��ة  ا�شتهدفت 

التابعة  ال���ت���وزي���ع  وحم���ط���ة  ب��ال�����ش��ق��ي��ق 
املواقع  و�شملت   ، بجازان  اأرامكو  ل�شركة 
الكهرباء  نقل  حمطة  كذلك  امل�شتهدفة 
التابعة  الغاز  وحمطة  اجلنوب  بظهران 
ل�شركة الغاز والت�شنيع الأهلية بخمي�س 
التابع  امل�����ش��ال  ال���غ���از  ، وم��ع��م��ل  م�����ش��ي��ط 
وقد   ، بينبع  ال�شعودية  اأرام��ك��و  ل�شركة 
ببع�س  العدائية  الهجمات  هذه  ت�شببت 
مركبات  و  ب��امل��ن�����ش��اآت  امل���ادي���ة  الأ�����ش����رار 
مدنية ومنازل �شكنية جراء ال�شتهداف 

يوجد  ول   ، الع��رتا���س  �شظايا  تناثر  و 
خ�شائر يف الأرواح .

الهجمات  ه��ذه  اأن  املالكي  العميد  وب��نّي 
كما   ، خ��ط��ريا  ت�شعيدا  متثل  ال��رب��ري��ة 
احلوثية  امللي�شيا  موقف  ع��ن  تعر  اأن��ه��ا 
الإرهابية من الدعوة املُقدمة من معايل 
الأم������ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
م�شاورات  ل�شت�شافة  العربية  اخلليج 
مي��ن��ي��ة - مي��ن��ي��ة ب���ني ج��م��ي��ع الأط�����راف 

اليمنية.

جميعهم من جناح ترامب:
احلزب اجلمهوري منزعج 
من موؤيدي بوتني داخله!

•• الفجر -هيلني في�صيار –ترجمة خرية ال�صيباين

تاكر كارل�شون هو مقدم برنامج �شيا�شي يحظى ب�شعبية كبرية على قناة 
اأنه يح�شب  فوك�س نيوز الأمريكية املحافظة. ومن بني معجبيه، يبدو 
اأر�شلت  اأوكرانيا،  اأ�شبوع بقليل من غزو  اأكر من  ا الكرملني. بعد  اأي�شً
ال�شلطات الرو�شية مذكرة اإىل التلفزيون احلكومي ت�شّربت اىل جملة 
اأمريكية مذر جونز. وجاء فيها اإنه من ال�شروري ا�شتخدام اأكر عدد 
ممكن من املقتطفات من برنامج كارل�شون الذي ينتقد ب�شدة ت�شرفات 
الوليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�شي. قبل بدء احلرب، مل يتوقف هذا 

الرتامبي املتحم�س ذو وجه الر�شيع عن الإ�شادة بالرئي�س الرو�شي.
يف  الدميقراطيون  لكم  ق��ال  ال�شلطة،  اإىل  ترامب  دونالد  و�شول  منذ 
ولكن  بوتني،  تكرهوا فالدميري  اأن  الوطني  واجبكم  اأنه من  وا�شنطن 
ملاذا تكرهون بوتني؟ �شاأل ماليني م�شاهديه، م�شيًفا اأن اأوكرانيا لي�شت 

دميقراطية ولكن دمية لوزارة اخلارجية.    )التفا�شيل �س10(

هل �شت�شقط املحطة الف�شائية على الروؤو�س؟
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اأخبـار الإمـارات

فعاليات متنوعة لنادي تراث الإمارات يف مهرجان الرتاث البحري

واأ�شار املهريي اإىل اأن ال�شباق يعد 
بحرية،  تراثية  ريا�شية  تظاهرة 
امل�شاركون  يقدم  اأن  املنتظر  وم��ن 
حما�شيا  وتناف�شاً  مثرية  اأ�شواطا 
للتاأهل للم�شاركة يف �شوط اللقب 

والنامو�س )�شوط الدانة(.
ال�شعبية  الأل��ع��اب  بطولة  و�شمن 
ك��ج��زء من  ال��ن��ادي  ال��ت��ي ينظمها 

النوخذة علي احمد خمي�س النون، 
وال�شكوين �شعود علي احمد خمي�س 
النون، اأما املركز الرابع فكان من 
ملالكه  »ال��ف��ج��رية«  ال��ق��ارب  ن�شيب 
حممد  بن  حمد  بن  را�شد  ال�شيخ 
�شيف  النوخذة  وبقيادة  ال�شرقي، 
وال�شكوين  امل��ط��ري،  �شالح  خلف 

احمد �شامل بخيت.

وال����ل����وؤل����وؤ وال�����ش��م��ال��ي��ة وال���ن���وف 
ومروح، والعالية.

امليت  لعبة  ت�شفيات  ج���رت  فيما 
تناف�شت  ال�شبت حيث  اأم�س  م�شاء 
دمل�����ا،  ف������رق  الأوىل  اجل�����ول�����ة  يف 
وتاأهل  وال�شعديات،  واأبوالأبي�س، 
اأما  اأب��والأب��ي�����س،  ف��ري��ق  للنهائي 
الت�شفيات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 

وح�شل على املركز الثاين القارب 
»�شرطة دبي« ملالكه القيادة العامة 
النوخذة  وب��ق��ي��ادة  دب���ي،  ل�شرطة 
حم����م����د اإ�����ش����م����اع����ي����ل م�������ش���م���وم، 
وال�����ش��ك��وين ط���ارق حم��م��د يو�شف 
الثالث  املركز  يف  وجاء  املن�شوري، 
ال�شيخ  ملالكه  دب��ا«  »�شاطئ  القارب 
�شالح بن حممد ال�شرقي، وبقيادة 

املهرجان،  فعاليات  يف  م�شاركته 
فاز فريق جزيرة م�شنوعة باملركز 
الكرابي،  لعبة  مناف�شات  يف  الأول 
ال��ث��اين فريق  امل��رك��ز  وح�شل على 
ج���زي���رة ال���ن���وف، وال���ث���ال���ث فريق 
املناف�شة  وك��ان��ت  ال��ل��وؤل��وؤ.  ج��زي��رة 
ج���ول���ت���ني  يف  اجل�����م�����ع�����ة  ج���������رت 
م�شنوعة  ف���رق  ب���ني  ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات 

املهريي  ع����ب����داهلل  اأح����م����د  ون�������وه 
والأن�شطة  ال�شباقات  اإدارة  مدير 
الإمارات  ت��راث  ن��ادي  البحرية يف 
اأربعة  م��ن  يتكون  ال�شباق  اأن  اىل 
اأ������ش�����واط ب�����األ�����وان ع���ل���م ال����دول����ة، 
الأربعة  باملراكز  الفائزون  ويتاأهل 
الوىل من كل �شوط للم�شاركة يف 

ال�شوط اخلام�س النهائي.

•• ابوظبي-الفجر:

وا�����ش����ل ن�������ادي ت�������راث الإم���������ارات 
م�����ش��ارك��ت��ه يف م���ه���رج���ان ال����رتاث 
ال���ب���ح���ري ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه دائ�����رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي يف 
مار�س   27 اإىل   18 م��ن  ال��ف��رتة 
اأب���وظ���ب���ي بجملة  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى 
من الفعاليات والأن�شطة املتنوعة 
والتي افتتحها يوم اجلمعة املا�شي 
ب�شباق اأبوظبي لقوارب التجديف 
40 قدماً، وبطولة  فئة  الرتاثية 
ال�شعبية، وور�س احلرف  لالألعاب 
الن�شائية ومعر�شاً ي�شم عدداً من 

اإ�شدارات النادي املهمة.
�شباق  م��ن  الأول  ال�����ش��وط  و���ش��ه��د 
التجديف  ل�����ق�����وارب  اأب����وظ����ب����ي 
البدلة  ا�شم  حمل  ال��ذي  الرتاثية 
القارب  فوز  اللوؤلوؤ(  اأ�شماء  )اأح��د 
ال�شيخ  ���ش��م��و  مل��ال��ك��ه   »2 »ال���ذه���ب 
وبقيادة  النعيمي،  عمار بن حميد 
اإب���راه���ي���م را�شد  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 
علي  ربيع  وال�شكوين  الغمال�شي، 
الياهي باملركز الأول متفوقاً على 
الأحمر،  ال�����ش��وط  يف  ق��ارب��اً   15

فجرت بني فريقي دملا وال�شعديات 
حيث تاأهل فريق دملا ملقابلة فريق 
اأبوالأبي�س يف نهائي اللعبة الذي 

�شيقام يوم 26 مار�س اجلاري.
جمعة  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  وك���������ان 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  امل����ن���������ش����وري 
تراث  ن��ادي  يف  امل�شاندة  للخدمات 
الإم�����������ارات ت���اب���ع خ�����الل زي���ارت���ه 
ملهرجان الرتاث البحري اجلمعة 
مناف�شات  اأبوظبي  كورني�س  على 
اأبوظبي  �شباق  من  الول  ال�شوط 
فئة  ال��رتاث��ي��ة  التجديف  ل��ق��وارب 
بطولة  وم��ن��اف�����ش��ات  ق�����دم،   40
على  اطلع  كما  ال�شعبية،  اللعاب 
للدرا�شات  زاي����د  م��رك��ز  م��ع��ر���س 
وال���ب���ح���وث وا���ش��ت��م��ع ل�����ش��رح من 
املركز  م��دي��رة  امل��ن�����ش��وري  فاطمة 
خا�شة  الإ��������ش�������دارات  اأه�������م  ع����ن 
ومنها  البحري  ب��ال��رتاث  املتعلقة 
لإم��������ارة  ال����ب����ح����ري  "الأطل�س 
العربية  ب��ن�����ش��خ��ت��ي��ه  اأبوظبي" 
"البحر يف  وك��ت��اب  والإجن��ل��ي��زي��ة، 
املتحدة"،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  "الأهازيج  وك���ت���اب 

الدولة".

اأعلنت تقدمي 11,799 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ�شاعات الـ24 املا�شية

ال�سحة جتري 332,605 فحو�س ك�سفت عن 347 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و1,011 حالة �سفاء
•• اأبوظبي- وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع لتو�شيع و زيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
لهم وعزلهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة اإجراء 332،605 فحو�س جديدة خالل ال�شاعات ال� 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة يف ال��ك�����ش��ف ع��ن 347 ح��ال��ة اإ���ش��اب��ة جديدة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

احلالت امل�شجلة 887،729 حالة.
   كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 

خالل ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
يف الدولة 2،302 حالة.

فيما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،011 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  اأع��را���ش��ه  م��ن  ال��ت��ام  تعافيها  و  ك��ورون��ا 
الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يبلغ جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  858،217
امل��ج��ت��م��ع تقدمي  ال�����ش��ح��ة و وق���اي���ة  اأع��ل��ن��ت وزارة  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 

 24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح  من  ج������رعة   11،799
ام�س  التي مت تقدميها حتى  يبلغ جمموع اجلرعات  وبذلك  املا�شية 
24،411،529 جرعة و معدل توزيع اللقاح 246.82 جرعة لكل 

�شخ�س.  100
ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعيا  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم و التي �شت�شاعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على الفريو�س.

�سرطة اأبوظبي تطلق منظومة جودة احلياة يف بيئة العمل تزامنا مع اليوم الدويل لل�سعادة 
•• اأبوظبي-وام:

"منظومة  اأبوظبي  اأطلقت �شرطة 
جودة احلياة يف بيئة عملها" تزامناً 
الذي  لل�شعادة  ال���دويل  ال��ي��وم  م��ع 
الأوىل  وتعد  م��ار���س   20 ي�شادف 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  نوعها  م��ن 
بح�شولها  ت��ّوج��ت  وال��ت��ي  بالدولة 
ع����ل����ى م���ل���ك���ي���ة ف����ك����رّي����ة ل����الإط����ار 
الذي  ب��ه��ا و  امل��ف��اه��ي��م��ي اخل���ا����س 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ث���الث حم���اور ت�شمل 
حمور التوازن بني العمل واحلياة 
مب�شتويات  النهو�س  خ��الل  م��ن   ،
واأثر  والبدنّية  النف�شّية  ال�شحة 
والثاين  الأم��ن��ي،  املجال  يف  العمل 
خالل  من  والتطور  التعلم  حمور 
امل�شتمر  والتعلم  ال�شامل  التمكني 
والإبداع املوّجه والتحفيز، والثالث 

مراكز اخلدمة بالإ�شافة لتطوير 
ملنت�شبي  التطوعي  العمل  ق��ان��ون 
وحدة  وت��ط��وي��ر  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
والتاأهيل  الفيزيولوجي  التقييم 
معايري  وت����ط����وي����ر  ال����وظ����ي����ف����ي، 

الت�شاميم املكتبية.
تر�شخ  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
اأ�ش�شاً  وم���ب���ادرات���ه���ا  مب���ح���اوره���ا 
لالرتقاء  �شامل  مفهوم  لتحقيق 
للعاملني  اأف�����ش��ل  وظيفّية  بحياة 
ب�شرطة اأبوظبي من خالل التمكني 
ال�شامل وتعزيز ال�شلوك الإيجابي 
واجل�شدّية  ال��ن��ف�����ش��ّي��ة  ب��ال�����ش��ح��ة 
واملوؤ�ش�شي  ال��ف��ردي  ال�شعيد  على 
مبا  ال��وظ��ي��ف��ّي��ة  لل�شعادة  حتقيًقا 
يف  الأداء  وا�شتدامة  رفع  يف  ي�شهم 

املجال الأمني.
�شاهني  ����ش���امل  ال����ل����واء  اأو�����ش����ح  و 

�شمن  والإيجابّية  امل�شاركة  حمور 
وال�شلوك  ال���ت���وا����ش���ل  م���ف���اه���ي���م 

البتكاري واملواطنة الإيجابية.
تعد " �شرطة اأبوظبي " من اأوائل 
انتهجت  التي  احلكومّية  اجلهات 
هذه املنظومة التي تاأتي ا�شتكماًل 
 2030 الوطنية  لال�شرتاتيجية 
بامل�شاركة  يت�شم  عمل  اإط��ار  �شمن 
وال�شمولية وتعتر خارطة طريق 
اإيجاد  كيفية  على  ال�شوء  ت�شّلط 
بيئة عمل اإيجابية ت�شمل اجلوانب 
والجتماعّية  والبدنّية  النف�شّية 

والذاتية.
و اأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء م��ك��ت��وم علي 
�شرطة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ش���ري���ف���ي 
 10 ت�شم  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
م�شاريع ا�شرتاتيجية داعمة حتقق 
ت�شعة اأهداف ملحاور املنظومة من 

ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ق���ط���اع امل������وارد 
ع��م��ل عند  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��ب�����ش��ري��ة 
درا����ش���ت���ه وت��ب��ن��ي��ه مل��ن��ظ��وم��ة جودة 
اأب��وظ��ب��ي على  احل���ي���اة يف ���ش��رط��ة 
تقدمي روؤية حتليلية ملفاهيم جودة 
والتعريف  العمل  بيئة  يف  احل��ي��اة 
باأبعاد وحماور املنظومة مبا يتواءم 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  بيئة  م��ع 
اأبوظبي ومن خالل الطالع على 

اأبرز املمار�شات العاملية املتقدمة.
ب���ال���ن���ت���ائ���ج الإي���ج���اب���ي���ة  اأ������ش�����اد  و 
التعاون مع  للمنظومة من خالل 
والتطوير  ال�شرتاتيجية  م��رك��ز 
املوؤ�ش�شي يف �شرطة اأبوظبي لدعم 
للقيادة  ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ة 
وهي " ال�شتخدام الأمثل للموارد 
ال�شرتاتيجي  للهدف  " وحتقيقاً 
بيئة  يف  احل��ي��اة  ج����ودة  ت��ع��زي��ز   "

خالل م�شروعات ُتركز على تفعيل 
خطط العالج لال�شطراب ما بعد 
الريا�شية  وال���رام���ج  ال�����ش��دم��ة، 
وبرامج  ال�شحية  اللياقة  لتعزيز 
مت����ك����ني امل�����وظ�����ف�����ني م������ن خ����الل 

التعليم  ومركز  املنهجي  التدريب 
دورات  وت��ق��دمي  املبتكر  ال�شرطي 
وبرامج  امل�شتمر  الإيجابي  للتعلم 
حافز الت�شجيعّية وبرامج ال�شعادة 
وال�����رف�����اه ال���وظ���ي���ف���ي م����ن خالل 

العمل".
مفاهيم  تعزيز  اأهمية  اإىل  لفت  و 
وال�شمولّية  ال���ف���ّع���ال���ة  امل�������ش���ارك���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ي��م��ة امل���ن�������ش���ودة من 
ترابط العمل املوؤ�ش�شي �شمن نهج 
موحد لتعزيز جودة احلياة يف بيئة 
العمل ال�شرطي من خالل تاأ�شي�س 

نهج وا�شح املعامل.
و اأكد العقيد حممد حمد الكعبي 

مدير اإدارة اأداء العاملني و من�شق 
" تعزيز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ه���دف 
ج�����ودة احل���ي���اة يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل " 
ترابط  مب��راع��اة  املنظومة  اهتمام 
اآل���ي���ات ع��م��ل امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات 
ل��ل��ه��دف امل��ن�����ش��ود م��ن خ���الل طرح 
املمار�شات  لأب��رز  املعنيني  ال�شركاء 
والت�شور  احل���ال���ي���ة  وامل�������ش���اري���ع 

امل�شتقبلي.

اأكادميية العلوم ال�سرطية بال�سارقة حتتفل اليوم بيوبيلها الف�سي
•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
اليوم  م�شاء  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  حتتفي  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
على  عاما   25 م��رور  و  الف�شي  بيوبيلها  بال�شارقة  اجلامعية  باملدينة  مبقرها 
ال�شارقة  �شرطة  قائد عام  ال�شام�شي  الزري  �شيف  اللواء  �شعادة  واأكد  تاأ�شي�شها. 
لتاأ�شي�س   25 ال�  الذكرى  بحلول  الحتفال  اأن  الأكادميية  جمل�س  رئي�س  نائب 
هائلة  اإجن����ازات  الأك��ادمي��ي��ة  حققت  اأن  بعد  ي��اأت��ي  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة 
و  ال�شباط  وتاأهيل  اإع���داد  م��راك��ز  اأه��م  م��ن  ك��واح��د  ومكانتها  نف�شها  ور�ّشخت 
التعليمية  الرامج واملنظومات  واملوؤهلني وفقا لأحدث  املدربني  الأمن  عنا�شر 
و براجمها  ال�شنوات حتديثا خلططها  تلك  و�شهدت خالل  املنطقة  الأمنية يف 
العريقة  الأم��ن��ي��ة  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  م��ن  ت��خ��رج   "  : وق���ال  والتدريبية.  التعليمية 
مئات من �شباط ال�شرطة املوؤهلني اإىل جانب اآلف اآخرين من �شف ال�شباط، 

وزارة  واأق�شام  اإدارات  وترفد  اأخ��رى  لبنة  لت�شيف  الن�شائية  ال�شرطة  وعنا�شر 
الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة بدماء جديدة وعنا�شر �شابة امتلكت 
الإيجابي  التفاعل  من  متكنها  التي  والعملية  العلمية  واملوؤهالت  املقومات  كل 
مع املعطيات اجلديدة التي فر�شها التغري املت�شارع يف �شتى املجالت". و اأرجع 
الإجنازات الهائلة التي حتققت و تلك التي ت�شعى الأكادميية اإىل حتقيقها اإىل 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رعاية  على  الدائم  لدعمه وحر�شه  كان  وال��ذي  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
املكانة  بها لهذه  الو�شول والرتقاء  الأثر يف  اأكر  الأمنية  املوؤ�ش�شة  وتبني هذه 
ممثال  اإدارتها  ملجل�س  الدائمة  والرعاية  املخل�شة  اجلهود  اإىل  اإ�شافة  املتميزة 
حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ب�شمو 
عن  ف�شال  والتدريبية  التعليمية  الهيئتني  واأع�شاء  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة 
اجلهود التي يبذلها العاملون يف الأكادميية مبختلف رتبهم وتخ�ش�شاتهم. من 
جانبه قال �شعادة العميد الدكتور حممد خمي�س العثمني مدير عام الأكادميية 

ال�شنوات  هذه  خالل  والتدريبية  التعليمية  ا�شرتاتيجيتها  بنت  الأكادميية  اإن 
عالية، حتى  وهمة  بعزمية  حاّثة اخلطى  الإجن���اِز  تلو  الإجن��از  ملوا�شلة  و�شعت 
م�شيئة  حمطًة  واح��د  اآن  يف  تعليمية  وموؤ�ش�شة  اأمنيا  جهازا  باعتباِرها  اأ�شحت 
وعالمة بارزة من خالل اندماجها يف املجتمع وموؤ�ش�شاته ويف تفاعلها مع العديد 
من الدوائر الحتادية واملحلية من خالل الرامج التدريبية وتبادل اخلرات 
منها  �شعيا  والدولية  والإقليمية  املحلية  والكليات  والأكادمييات  اجلامعات  مع 
واملوؤ�ش�شات  ال�شرطة  رجال  بدور  كافة  املجتمع  �شرائح  لدى  الوعي  تر�شيِخ  اإىل 
اأن  العثمني  العميد  اأ�شاف  و  والطماأنينة.  وال�شالمة  الأم��ن  حفظ  يف  الأمنية 
الأكادميية ر�شمت وعلى مدار 25 عاما طريقها بكل ثقة واقتدار ومتكنت من 
الأكادميي  ال�شعيد  على  ح�شرها  ي�شعب  التي  الإجن���ازات  من  الكثري  حتقيق 
والتدريبي واملجتمعي والفكري واآخرها كان على ال�شعيد التعليمي من خالل 
ا�شتحداث برامج ماج�شتري يف علوم ال�شرطة يف تخ�ش�شات اإدارة ال�شرطة م�شار 
القيادة املتميزة وم�شار الإدارة ال�شرتاتيجية الأمنية وتخ�ش�س البحث اجلنائي 

اجلنائي  والبحث  ال���ش��ت��دلل  وم�شار  املعلومات  تقنية  ج��رائ��م  مكافحة  م�شار 
نوعه على  الأول من  يعد  وال��ذي  الأمني  العمل  والتميز يف  اجل��ودة  وتخ�ش�س 
اإدارة  تخ�ش�س  ال�شرطة  علوم  يف  دك��ت��وراة  وبرنامج  والعربي  املحلي  امل�شتويني 
دولة  اأبناء  ال�شباط من  اإىل تخريجها مئات  ونوه  والبحث اجلنائي.  ال�شرطة 
ال�شديقة  الإ�شالمية  وال��دول  ال�شقيقة  والعربية  اخلليجية  وال��دول  الإم���ارات 
واآلف العنا�شر الأمنية املوؤهلة واملدربة وفقا لرامج وخطط وم�شاقات تدريبية 
جمتمعنا  وخ�شو�شية  الأم��ن��ي��ة  الع�شر  م�شتجدات  ت��راع��ي  وم��ت��ط��ورة  حديثة 
الإماراتي وهويته حتى غدت بحق واحدة من اأهم املوؤ�ش�شات التعليمية الأمنية 
يف املنطقة. واأ�شار العميد العثمني اإىل اأن تاأ�شي�س هذا اجلهاز الأمني كان نتيجة 
م�شرية  راع��ي  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  ا�شت�شرافية  ونظرة  ثاقبة  روؤي��ة 
العلم والعلماء وتوجيهات �شموه باإن�شاء اأكادميية العلوم ال�شرطية قبل ربع قرن 
من الزمن وكان لهذا القرار اأكر الأثر يف تر�شيخ عوامل الأمن وال�شتقرار يف 

ربوع هذا الوطن .

الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني من�ساآت مدنية يف 
ال�سعودية ب�سواريخ بالي�ستية وطائرات مفخخة

دائرة تنمية املجتمع : ارتفاع موؤ�سرات ال�سعادة و الر�سا يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

وا�شتنكارها  اإدان���ت���ه���ا  ع���ن  الإم���������ارات  دول�����ة  اأع����رب����ت   
الإرهابية  احل��وث��ي  ميلي�شيات  ل�شتهداف  ال�شديدين 
وامل�شالح  املدنية  الأع��ي��ان  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة 
الق��ت�����ش��ادي��ة احل��ي��وي��ة يف ع���دد م��ن امل��واق��ع يف اململكة 
بالي�شتية  ���ش��واري��خ  م��ن خ���الل  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
التحالف  قوات  بدون طيار مفخخة، متكنت  وطائرات 
والدفاع اجلوي امللكي والقوات اجلوية امللكية ال�شعودية 
من اعرتا�س بع�شها، يف ما جنم عن عدد منها اأ�شرار 

مادية يف بع�س املن�شاآت واملنازل واملمتلكات املدنية.
واأكدت دولة الإمارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية 
الإرهابية  الهجمات  ا�شتمرار هذه  اأن  الدويل  والتعاون 
للمجتمع  ال�شافر  حتديها  يعك�س  احل��وث��ي  مليلي�شيات 
اليمنية،  الأزم���ة  لإن��ه��اء  امل��ب��ذول��ة  وللم�شاعي  ال���دويل، 
القوانني والأع��راف الدولية، مما  وا�شتخفافها بجميع 
وحياة  و�شالمة  اأم���ن  ي��ه��دد  م��ا  لكل  رادع���ا  رداً  يتطلب 

املدنيني.
موقفا  يتخذ  اأن  على  ال���دويل  املجتمع  ال���وزارة  وحثت 
ف���وري���ا وح��ا���ش��م��ا ل��وق��ف ه���ذه الأع���م���ال امل��ت��ك��ررة التي 
اململكة،  واأم����ن  وامل��دن��ي��ة  احل��ي��وي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ت�شتهدف 
ودعم  العامليني،  القت�شاد  وا�شتقرار  الطاقة  واإم��دادات 
العربي  التحالف  يتخذها  التي  والتدابري  الإج���راءات 
ا�شتهداف  ل��وق��ف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ب��ق��ي��ادة 

امليلي�شيات الإرهابية لالأعيان املدنية.
وج����ّددت ال����وزارة ت�شامن دول���ة الإم�����ارات ال��ك��ام��ل مع 
معها  وال��وق��وف  الإرهابية،  الهجمات  ه��ذه  اإزاء  اململكة 
يف �شف واحد �شد كل تهديد يطال اأمنها وا�شتقرارها، 
اأمنها  اإج����راءات حلفظ  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  ودعمها يف 

و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأم��ن  اأن  البيان  واأك��د 
اأي تهديد  اململكة العربية ال�شعودية كل ل يتجزاأ، واأن 
اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة تهديداً ملنظومة 

الأمن وال�شتقرار فيها.

•• اأبوظبي- وام:

مع  بالتزامن  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اأعلنت 
20 مار�س من كل  يوافق  ال��ذي  لل�شعادة  العاملي  اليوم 

عام، عن ارتفاع موؤ�شرات ال�شعادة والر�شا يف الإمارة.
يعتر اليوم العاملي لل�شعادة اأحد اأهم الأيام العاملية التي 
اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اعرتافا باأهمية 
والنهو�س  املجتمع  لتطور  رئي�شي  كمحرك  ال�شعادة 
القت�شادي والتقدم على جميع امل�شتويات، ومبا ي�شهم 
يف حتقيق التنمية امل�شتدامة. وبهذه املنا�شبة اأكد معايل 
تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  اخلييلي  خمي�س  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
املجتمع يف اأبوظبي، اأن الهتمام باأفراد املجتمع وتطوير 
اأمناط حياتهم ي�شهم يف حت�شني جودة احلياة وحتقيق 
الرفاه وال�شعادة.. م�شريا اإىل اأن ال�شعادة ينبغي اأن توؤخذ 
لرفاهية  الرئي�شية  العوامل  اأحد  اأنها  على  العتبار  يف 
املجتمع اإ�شافة اإىل املوؤ�شرات القت�شادية والجتماعية. 
الر�شيدة تعمل على  الإم��ارات وقيادتها  اإن دولة  و قال 
جلميع  الجتماعي  وال��رف��اه  ال�شعادة  مفهوم  تر�شيخ 
الدولة  اأن  م��وؤك��دا   .. اأر�شها  على  واملقيمني  املواطنني 
العامل يف حتقيق  دول  اأب��رز  �شمن  تكون  اأن  يف  جنحت 

اأعلى معدلت الر�شا وال�شعادة.
اإجراء  على  حتر�س  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اأن  اأو���ش��ح  و 
التعرف  اإىل  تهدف  �شنوية  وا�شتبانات  دورية  م�شوحات 
تعزيز  على  للعمل  املجتمع  وتطلعات  احتياجات  على 
م�شرية التنمية مبا ين�شجم و روؤية الدائرة الرامية اإىل 

حتقيق حياة كرمية لأفراد املجتمع كافة.
ب��ذل��ت جهودا  الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ن���وه  و 
اأف��راد املجتمع من خالل  اأجل تعزيز �شعادة  كبرية من 
الرت���ق���اء مب���ا ي��ت��م ت��ق��دمي��ه م���ن خ���دم���ات ت�����ش��م��ل عدة 
قطاعات رئي�شية، مبا يف ذلك التعليم وال�شحة، اإ�شافة 
تقدمي  على  القادرة  القوية  التحتية  البنية  توافر  اإىل 
املزيد من اأجل ازدهار احلياة يف الإمارات. و اأكد رئي�س 
دائرة تنمية املجتمع اأن ارتفاع موؤ�شرات ال�شعادة وجودة 
احلياة يدل ب�شكل وا�شح على اهتمام الدائرة بالرتقاء 
بجودة حياة اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي مبا يتما�شى 
�شعادة  م��ع��دلت  زي���ادة  ب�����ش��اأن  احلكومية  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
ور���ش��ا امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ن ال��ع��ي�����س و احل��ي��اة يف 
اأفراد  جلميع  لئ��ق  معي�شي  م�شتوى  وت��وف��ري  الإم����ارة، 
بتنظيم  الدائرة جهة معنية  دور  انطالقا من  املجتمع 

القطاع الجتماعي وتعزيز خدماته.

)بالدنا اأمانة( ي�ستعر�س ا�سرتاتيجيات �سرطة اأبوظبي حلماية الطفل
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�شت �شرطة اأبوظبي يف احللقة احلادية ع�شرة من برنامج )بالدنا اأمانة( 
الطفل.  حلماية  و�شيا�شاتها  ا�شرتاتيجياتها   FM اأبوظبي  اإذاع���ة  اأث��ري  عر 
امل�شاريع  التنفيذي لقطاع  املدير  القا�شمي  را�شد  ثامر  املهند�س  �شعادة  واأو�شح 
اأن  ال��رن��ام��ج  خ��الل  املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  وال�����ش��راك��ات  اخلا�شة 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املبكرة  الطفولة  لقطاع  متكاملة  ا�شرتاتيجية  اأع��دت  الهيئة 
2035 تركز على الأطفال من فرتة احلمل وحتى ثماين �شنوات واإيجاد نظام 
البيئة  وت��وف��ري  الطفل  تنمية  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  دور  م��ن  يعزز  متكامل 
اأطلقتها الهيئة يف  اإىل مبادرة )ود( العاملية التي  املنا�شبة له ورعايته. وتطرق 
لتطوير  العامل  يف  واملبدعني  واملبتكرين  اخل��راء  كبار  وجمعت   2021 ع��ام 
اإىل  وال��و���ش��ول  واإي��ج��اد احل��ل��ول  للمناق�شة  الرئي�شة  امل��و���ش��وع��ات  ح��ل��ول ح��ول 
"BWGs" لفتا  املتطورة  املعريف  البتكار  جمموعات  خالل  من  املخرجات 
اإىل اأن الهيئة نفذت جمموعة مبادرات حلماية الطفل ووفرت دليال متكامال 
ال�شحي  ال���ش��ت��خ��دام  يف  متخ�ش�شا  ودل��ي��ال  الن��رتن��ت  على  الأط��ف��ال  حلماية 
ل�شتخدام  الراف�شة  اأو  الداعمة  الأ�شر  طبيعة  يحاكي  الإلكرتونية  لالأجهزة 
اجتماعي  باحث  الريامي  مو�شى  حمد  النقيب  وحتدث  الإلكرتونية.  الأجهزة 
من مركز الدعم الجتماعي باأبوظبي عن قانون 3 ل�شنة 2016 ب�شاأن قانون 
حقوق الطفل ودمية و الذي اعتر م�شلحة الطفل يف كفل احلقوق الأ�شا�شية له 
مثل احلقوق الأ�شرية والثقافية واحلماية والإجراءات والتدابري التي ت�شمن 
�شحته البدنية والعقلية والنف�شية والأخالقية وعدم تعمد الإ�شرار به ومراعاة 

اجلوانب النف�شية منذ ولدته وحمايته من كل مظاهر الإهمال وال�شتغالل.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة �شمن 
ال�شعرية  ب���ني  ت���راوح���ت  ال����ق����راءة،  ب�����ش��ه��ر  م�����ش��ارك��ات��ه��ا 
وتعزز  ت�شجع  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  والأف���ك���ار   والق�ش�شية، 
اجلامعي.   واملجتمع  الطلبة  ل��دى  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  م��ن 
اللغات  ق�شم  رئي�س  الطنيجي  م��وزة  واأو�شحت  الدكتورة 
الهدف  ان  الق�شم  نظمها  �شعرية  فعالية  خ��الل  والآداب 
خالل  من  القرائية  الطلبة  مهارات  تعزيز  الفعالية  من 
ت�شجيعهم على امل�شاركة يف  الأن�شطة والفعاليات املختلفة، 
�شاأنه  من  باملعرفة  وت�شليحهم  ال�شابة  الطاقات  ومتكني 

واعد  بفكر  التوا�شل  على  اأجيال  قادرة  بناء  يف  ي�شهم  اأن 
الدكتورة  او�شحت  جانبها  م��ن  و  امل�شتقبل.    ي�شت�شرف 
اللغات  ق�شم  يف  الفعاليات  جلنة  البلو�شي  رئي�شة  فاطمة 
بني  ما  الفعاليات  املو�شم  نوع  ه��ذا  يف  الق�شم  اأن  والآداب 
الطلبة  اهتمامات  لتالئم  اإبداعية  وكتابة  وق���راءة  �شعر 

تعزيزاً للوعي الفكري ل تلقني الطلبة.
قدمتها  ال�شعر  ع��ن  عمل  ور���ش��ة  على  الفعالية  ا�شتملت 
–حما�شرة بق�شم اللغات والآداب-، كما  ماري دونينورث 
الأبيات  بع�س  بتنظيم  الطالبات  م��ن  جمموعة   �شاركت 
جانب  اإىل  الطبيعة،  وح���ب  بالبيئة  املتعلقة  ال�شعرية 
اإلقائها  اأدب���ي���ة مت  ع��ر���س ف��ي��دي��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  ق�����راءات 
كالعربية  خمتلفة  بلغات  والأ���ش��ات��ذة  الطالبات  قبل  من 

والأملانية  والإ�شبانية.   والكورية  والفرن�شية  والإجنليزية 
الإن�شانية  العلوم  كلية  اأقامتها  التي  الفعاليات  وخ��الل 
الفائزين  اأ�شماء  اإعالن  القراءة مت  �شهر  والجتماعية يف 
مت  التي  الإجنليزية  باللغة  الق�شة  الق�شرية  م�شابقة  يف 
"حتدي  التي حملت مو�شوع  املا�شي،  طرحها يف فراير 
ق�شم  ط��ال��ب��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا  ال�شعاب".  
بعنوان  اإلكرتونية  من�شة  الإبداعية  وال�شناعات  الإعالم 
بالكتب لأغرا�س التعلم، والتي  لنتوا�شل"  خا�شة  "نقراأ  
امل�شاق التكاملي املدمج الذي يعنى بتطوير  جاءت �شمن 
باإ�شراف  امل��ب��ادرة  وك��ان��ت  هذه  العلمية،  الطلبة  م�شاريع 
الإعالم  بق�شم  م�شارك  اأ�شتاذ  جيانغ  �شوجنغ  ال��دك��ت��ورة 

وال�شناعات الإبداعية.

كلية العلوم الإن�سانية بجامعة الإمارات حتتفي ب�سهر القراءة

•• دبي-وام:

املكتب الإعالمي حلكومة دولة  اأحرز 
الإمارات 16 جائزة من جوائز "دبي 
الكرى  العاملية  الإب��داع��ي��ة  لينك�س" 
تر�شيحه  ب��ع��د  وذل����ك   ،2022 ل��ع��ام 
ل�32 فئة من اجلوائز �شمن القائمة 
املكتب  لإب�����داع  ت��ق��دي��ر  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، يف 
اإعالمية  حمالت  �شت  يف  واب��ت��ك��ارات��ه 
م�شاريع  مل���واك���ب���ة  اأداره���������ا  رئ��ي�����ش��ي��ة 
وم���ب���ادرات م��ن الأك����ر م��ن ن��وع��ه��ا يف 
مليون   100 "حملة  وه��ي  املنطقة، 
لإطعام  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأك�����ر  وجبة" 
الطعام يف 47 دولة، وم�شروع الإمارات 
الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
امل��رة الأوىل  ال��ذي و�شل بنجاح ومنذ 
اإىل مداره حول املريخ، وحملة "اأجمل 
بامل�شهد  للتعريف  العامل"  يف  ���ش��ت��اء 
ال�شياحي الإماراتي ال�شتثنائي داخل 
الإن�شانية  والقيم  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة 

املرتبطة مبجتمعها.
املكتب  ن��ال��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  و�شملت 
الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
ذه���ب���ي���ات   4 و  ك����ري����ني  ج����ائ����زت����ني 
ليكون  ب���رون���زي���ات،  و4  ف�����ش��ي��ات  و6 
امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي احل��ك��وم��ي الأكر 
متّيز  بعد  وذل���ك  املنطقة،  يف  اإب���داع���اً 
الأعمال  ن��اف�����ش��ت  ال��ت��ي  ت��ر���ش��ي��ح��ات��ه 
الإب��داع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة امل��ر���ش��ح��ة �شمن 
القائمة النهائية جلوائز دبي لينك�س 
لأف�شل   2022 ال��ع��امل��ي��ة  الإب��داع��ي��ة 
ال�شرق  الإبداعية يف منطقة  الأعمال 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا يف جمال 

الإعالم والت�شال.
واخ������ت������ارت جل������ان حت���ك���ي���م اجل����ائ����زة 
املوؤلفة من خراء وخمت�شني دوليني 
الأع���م���ال ال��ف��ائ��زة ال��ت��ي مت الإع����الن 
عنها خالل الحتفالية التي اأقيمت يف 
دار اأوبرا دبي يوم 16 مار�س 2022 
بعد عملية تقييم �شاملة راعت معايري 
عديدة اأهمها اأ�شالة الفكرة، والإبداع 
التنفيذ،  وك��ف��اءة  احلملة،  ت�شميم  يف 
الو�شول  وم������دى  ال����ت����اأث����ري،  و����ش���ع���ة 
واجلمهور،  امل��ت��ل��ق��ني  اإىل  ب��ر���ش��ائ��ل��ه��ا 
واإبداعية  فنية  عوامل  اإىل  بالإ�شافة 

تخ�ش�شية اأخرى.
ت��ك��رمي ل���الأف���ك���ار الإب���داع���ي���ة وف����ازت 
ب�ثالث  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 
الإبداعية  لينك�س"  "دبي  جوائز  من 
 ،2022 ل����ع����ام  ال�����ك�����رى  ال���ع���امل���ي���ة 

ب��واق��ع ج��ائ��زة ذه��ب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
حملة  وح�����ش��دت  وب���رون���زي���ة.  ف�شية 
دورتها  يف  العامل"  يف  �شتاء  "اأجمل 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل 6 م��ن جوائز 
كرى  جائزة  �شملت  لينك�س"  "دبي 
اأما  وبرونزيتني.  وف�شية  وذهبيتني 
ل�شتك�شاف  الإم���ارات  "م�شروع  حملة 
ح�شدت  املريخ – م�شبار الأمل" فقد 
 "2022 "دبي لينك�س  6 جوائز من 
ب��واق��ع ج��ائ��زة ك���رى وج��ائ��زة ذهبية 
املبادئ  اإب���راز  وبرونزية.  ف�شيات  و4 
وال��ق��ي��م ب��امل��ح��ت��وى الإب���داع���ي وقالت 
املكتب  رئي�س  نائب  احل��ّم��ادي،  عالية 
الإع��الم��ي حلكومة دول���ة الإم����ارات: 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  "يحر�س 
الإم����������ارات ع���ل���ى م���واك���ب���ة امل����ب����ادرات 
وامل�����ش��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة التي 
تنطلق من الدولة بحمالت اإعالمية 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ق��دم ب��احل��ق��ائ��ق والأرق�����ام 
وال�����ش��ه��ادات احل��ي��ة م�����ش��م��ون��اً جذاباً 
الأدوات  خم��ت��ل��ف  وت���وظ���ف  ت��ف��اع��ل��ي��اً 
م���ع كريات  ب��ال�����ش��راك��ة  الإب���داع���ي���ة 
الإبداعية ومواهب �شناعة  املوؤ�ش�شات 
اهتمامات  اأب����رز  ل��ت��خ��اط��ب  امل��ح��ت��وى 
جمتمعياً  ح����راك����اً  وحت���ق���ق  الأف��������راد 
"حمالتنا  واأ������ش�����اف�����ت:  �شاماًل." 
م�شاريع  واك���ب���ت  ال���ت���ي  الإع���الم���ي���ة 

الإم���ارات  م�شروع  مثل  ا�شرتاتيجية 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف امل����ري����خ، وح��م��ل��ة 100 
م��ل��ي��ون وج���ب���ة، وح��م��ل��ة اأج���م���ل �شتاء 
يف ال��ع��امل، اأب���رزت امل��ب��ادئ التي قامت 
التي  وال��ق��ي��م  الإم������ارات،  دول���ة  عليها 
املت�شامح  امل��ت��ن��وع  جمتمعها  يحملها 
املت�شامن مع غريه من �شعوب العامل 
امل�شاعدة  يد  مد  بفاعلية يف  وامل�شاهم 
امللّحة."  الإن�����ش��ان��ي��ة  الق�شايا  ودع���م 
دور حموري لأدوات الإع��الم الرقمي 
واجلديد من جهته، اأكد خالد ال�شحي، 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ق���ط���اع الإن����ت����اج 
والت�شال الرقمي يف املكتب الإعالمي 
حلكومة دول��ة الإم��ارات وع�شو جلنة 
الأو�شط  ل��ل�����ش��رق  ال��ك��رى  ال��ت��ح��ك��ي��م 
واأفريقيا جلوائز مهرجانات نيويورك 
اأن   ،"AME" والت�شويق  ل��الإع��الن 
فرق العمل ابتكرت و�شائل جديدة يف 
جمال ت�شميم واإنتاج واإجناز حمالت 
اإعالمية ورقمية نوعية تقدم امل�شاريع 
واملبادرات الوطنية من دولة الإمارات 
امل�����ش��ت��وى وحمتوى  ع��امل��ي��ة  ب��������اأدوات 
التقليدية  امل��ن�����ش��ات  ملختلف  م��الئ��م 

والرقمية ولكافة الفئات العمرية.
التي  احلمالت  يف  "حر�شنا  واأ�شاف: 
نفذناها على دعم املبادرات امللهمة مثل 
التعريف بجهود ن�شر دفء العطاء ملن 

ال����رد م���ن الالجئني  ���ش��دة  ي��ع��ان��ون 
والنازحني مع حملة "لنجعل �شتاءهم 
�شتاء  اأج��م��ل  حل��م��ل��ة  امل��راف��ق��ة  اأدفاأ" 
اأ���ش��ح��اب الهمم  ال���ع���امل، وراف��ق��ن��ا  يف 
لرى  والبت�شامة  وال�شورة  بال�شوت 
بب�شريتهم،  الإم������ارات  ���ش��ت��اء  ج��م��ال 
وع��ّرف��ن��ا ب��ك��ل ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة على 
الإمارات للمبدعني واملوهوبني  اأر�س 
وعملنا  "ممكن"،  حملة  يف  وال�����رواد 
ع��ل��ى اإث�����ارة ال��ف�����ش��ول امل��ع��ريف بحملة 
تطّلع  وخ��اط��ب��ن��ا  املريخ"،  "اأقمار 
امل�شاهمة  ل�شتئناف  العربي  اجلمهور 
بحملة  الإن�������ش���ان���ي���ة  احل���������ش����ارة  يف 
وا�شتجبنا  #العرب_اإىل_املريخ، 
التوا�شل  و�شائل  م�شتخدمي  لتطّلع 
الغذائي  الدعم  توفري  يف  للم�شاهمة 
"تّرع  حملة  خ��الل  من  حظاً  لالأقل 
احلمالت  ه���ذه  وجن���اح  َطَبقك"،  م��ع 
الإع��الم��ي��ة وو���ش��ول��ه��ا امل��ل��ي��وين عر 
خم��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل الت�����ش��ال ه���و اأكر 
اإجناز نعتز به ونتطلع اإىل موا�شلته." 

ع�شرات الرت�شيحات لثالث حمالت.
جلوائز  ال�32  الرت�شيحات  و�شملت 
العاملية  الإب���داع���ي���ة  لينك�س"  "دبي 
حمالت  ث��الث   2022 لعام  الكرى 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  اأداره������ا  اإع��الم��ي��ة 
حلكومة الإمارات لكٍل من حملة مئة 

يف  �شتاء  اأجمل  وحملة  وجبة،  مليون 
الإم��ارات ل�شتك�شاف  العامل وم�شروع 

املريخ – م�شبار الأمل.

لــالأقــل  ــة  ــب وج مــلــيــون   100
حظًا.

"ملبادرة  امل���واك���ب���ة  احل��م��ل��ة  وح��ظ��ي��ت 
من  الأك�����ر  وجبة"  م��ل��ي��ون   100
دولة   47 يف  ال��ط��ع��ام  لإط��ع��ام  نوعها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  والتي 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، ب� 7 تر�شيحات 
للقائمة النهائية عن حملة "تّرع مع 
التوا�شل  مبن�شات  اخلا�شة  َطَبقك" 
ب�شكل  ���ش��ج��ع��ت  وال���ت���ي  الج���ت���م���اع���ي 
اإب����داع����ي م��ب��ت��ك��ر امل�����ش��ت��خ��دم��ني على 
الترع لتقدمي الدعم الغذائي لالأقل 
اأطباقهم  ت�����ش��وي��ر  خ���الل  م���ن  ح��ظ��اً 
ال�شريع  ال�شتجابة  رم��ز  وا���ش��ت��خ��دام 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  من�شات  ع��ل��ى 
وجبات  لتوفري  حم��دد  مببلغ  للترع 
وت�شمل  ل���ل���م���ح���ت���اج���ني،  غ����ذائ����ي����ة 
الرت�شيحات ال�شبعة واحداً للمنظمات 
للم�شوؤولية  واآخ�����ر  ال��رب��ح��ي��ة،  غ���ري 
الجتماعية، وثالثاً لالت�شال الهادف، 
املجتمعي  بال�شلوك  خا�شني  واث��ن��ني 

خا�شني  واث��ن��ني  الثقافية،  وال��ن��ظ��رة 
ال����ذك����ي على  ب���ا����ش���ت���خ���دام الإع���������الم 
م�شتوى حمدد. اأجمل �شتاء يف العامل 
العامل"  يف  ���ش��ت��اء  "اأجمل  حملة  اأم���ا 
تر�شيحاً   11 ل���وح���ده���ا  ف��ج��م��ع��ت 
جلوائز  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن 
العاملية  الإب���داع���ي���ة  لينك�س"  "دبي 
وا�شتطاعت   .2022 ل��ع��ام  ال��ك��رى 
التي حتفز اجلمهور  "ممكن"،  حملة 
اإبداعية  فيديو  مقاطع  خ��الل  وم��ن 
ق�������ش���رية ح������ول ال���ل���غ���ة امل�������ش���رتك���ة، 
والفنون الإبداعية، والبتكار، والفن، 
وم���ط���اب���خ ال����ع����امل، وال���ري���ا����ش���ة على 
توفرها  التي  الفر�س  كل  ا�شتك�شاف 
واملوهوبني  للمبدعني  الإم��ارات  دولة 
خم�س  ع���ل���ى  احل���������ش����ول  وال�������������رواد، 
تر�شيحات عن فئات الأفالم الروائية 
دقيقة،   30 م���ن  اأق����ل  وال��ت�����ش��ج��ي��ل��ي��ة 
الأفالم  ومواهب  اجلمهور،  واإ���ش��راك 
وامل�شل�شالت  والإذاع�����ة،  وامل�شل�شالت 
ال���روائ���ي���ة وال��ت�����ش��ج��ي��ل��ي��ة، والأه�����داف 

وامل�شوؤولية الجتماعية.
"لنجعل  م�����ب�����ادرة  ح�������ش���دت  ف���ي���م���ا 
�شمن حملة  اأدفاأ" املن�شوية  �شتاءهم 
والهادفة  ال����ع����امل  يف  ����ش���ت���اء  اأج����م����ل 
قلوب  على  ال��ع��ط��اء  دفء  اإدخ����ال  اإىل 
يف  واملحتاجني  والنازحني  الالجئني 

املنطقة 4 تر�شيحات من دبي لينك�س 
لأيام  ا�شتمر  مبا�شر  بث  بعد   2022
بالتعاون مع �شناع املحتوى "اأبوفلة" 
جلمع امل��الي��ني م��ن ال��دراه��م لتوفري 
خميمات  يف  ال���ت���دف���ئ���ة  م�����ش��ت��ل��زم��ات 
ال�شتاء.  برد  ملواجهة  والنزوح  اللجوء 
و���ش��م��ل��ت ال���رت����ش���ي���ح���ات ف���ئ���ات جمع 
احل����ي، وتوظيف  وال��ب��ث  ال��ت��رع��ات، 
م���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي، 

واملنظمات غري الربحية.
الق�شري  الت�شجيلي  الفيلم  وح�شد 
"�شتاء يف عيوين" الذي ر�شد حمطات 
ا�شت�شافة حملة اأجمل �شتاء يف العامل 
اأ����ش���ح���اب الهمم  ط��ف��ل��ة ك��ف��ي��ف��ة م���ن 
مدى  على  رافقها  من  مع  لبنان  من 
الإمارات  ب�شتاء  لال�شتمتاع  اأي��ام  �شتة 
لينك�س  املعتدل تر�شيحني �شمن دبي 
الأبطال،  اختيار  عن  الأول   ،2022
والثاين عن توظيف املحتوى الرقمي 
الإم������ارات  م�����ش��روع  الج���ت���م���اع���ي.  اأو 
ل�شتك�شاف املريخ – م�شبار الأمل اأما 
احلملة الإعالمية التي اأطلقها املكتب 
الإعالمي حلكومة الإمارات بالتزامن 
مع م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ 
– م�شبار الأمل ف�شجلت رقماً قيا�شياً 
متّثل ب�14 تر�شيحاً، 13 منها ملبادرة 
اأقمار املريخ الإبداعية واملبتكرة والتي 

عر�شت حماكاة لأقمار املريخ يف �شماء 
املجتمع  اأف��راد  اإلهام  بهدف  الإم���ارات 
بيئة  ح���ول  العلمية  الأ���ش��ئ��ل��ة  واإث�����ارة 
ال�شتعانة  مّت��ت  حيث  امل��ري��خ،  ك��وك��ب 
 100 ت��ت��ج��اوز  عمالقتني  برافعتني 
م����رت، وع���ر����س الأق����م����ار م���ن خالل 
�شا�شة متطّورة ي�شل طولها 40 مرتاً 
ب�شكل  للروؤية  القمرين قابلني  جلعل 
واقعي من م�شافات بعيدة يف حماكاة 
للقمرين املتواجدين يف مدار الكوكب 
ملبادرة  الرت�شيحات  و�شملت  الأحمر. 
املنظمات  فئة  عن  ثالثاً  املريخ  اأقمار 
ا�شتخدام  عن  وث��الث��اً  الربحية،  غري 
الإع�����الم ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع، واثنني 
واأخرى  الفعاليات،  ا�شتخدام  عن فئة 
عن فئات التدخل الت�شويقي ال�شريع، 
وال���ت�������ش���م���ي���م اخل�����ا������س، وال���ت���ج���ارب 
والتكنولوجيا،  ال��غ��ام��رة،  التفاعلية 
ح�شدت  فيما  اخل�����ارج.  يف  والإع�����الم 
#العرب_اإىل_املريخ،  و�شم  مبادرة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي "رعاه اهلل" يف فرتة مبكرة 
الأوىل  امل��ري��خ��ي��ة  امل��ه��م��ة  ع��م��ر  م���ن 
املتكاملة  احل��م��ل��ة  ب��رت���ش��ي��ح  ع��رب��ي��اً، 
بعد   2022 لينك�س  دب��ي  جوائز  من 
للو�شم عر خمتلف  ا�شتثنائي  تداول 
امل��ن�����ش��ات ال��رق��م��ي��ة ���ش��ج��ل اأك����ر من 
ا�شتخدم  فيما  ت��ف��اع��ل،  م��ل��ي��ار   2.7
الإنكليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ن��ف�����ش��ه  ال���و����ش���م 
من  اأك���ر   ArabsToMars#

�شخ�س حول العامل. مليون   512
ت��ك��رمي الإب������داع وامل��ب��دع��ني وحتتفي 
الإبداعية  لينك�س"  "دبي  ج���وائ���ز 
ال���ع���امل���ي���ة ب����الأع����م����ال الإب����داع����ي����ة يف 
جمال الإع��الم والإع��الن��ات املطبوعة 
واإع�������الن�������ات ال�����ط�����رق والإع������الن������ات 
كما  وغ��ريه��ا.  وامل��ت��ك��ام��ل��ة  التفاعلية 
على  لينك�س"  "دبي  ج��وائ��ز  حت��ر���س 
واملوؤ�ش�شات  واملبدعني  الإب��داع  تكرمي 
الإبداعية يف جمال الإعالم والت�شال 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
ال�شنوية  احتفاليتها  وت�شكل  اأفريقيا. 
التقاء  ن��ق��ط��ة  ال���دوري���ة  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
للمبدعني يف قطاع الت�شال الإبداعي 
اجلديدة  الأف��ك��ار  لعر�س  املنطقة،  يف 
واكت�شاب اخلرات امللهمة، والحتفاء 
ا�شتجابة  وتقييم  والبتكار،  ب��الإب��داع 

اجلمهور املحلي والإقليمي والعاملي.

•• العني-الفجر: 

اأقام مركز الإم��ارات لأبحاث ال�شعادة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  يف 
والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الذي  لل�شعادة  العاملي  باليوم  احتفاًء 
يوافق 20 مار�س من كل عام، وياأتي 
وفقاً لعتماد الأمم املتحدة يف دورتها 
يوم  تخ�شي�س  وال�����ش��ت��ني  ال�����ش��اد���ش��ة 
اعرتافاً  عاملياً،  بال�شعادة  لالحتفال 
ال�شعادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ش��ع��ي  ب��اأه��م��ي��ة 
العامة  ال�شيا�شة  اأط���ر  حت��دي��د  اأث��ن��اء 
والق�شاء  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقق 
لكافة  الَرَفاهَية  وتوفري  الفقر  على 

ال�شعوب.
ن��وف اجلنيبي، م��دي��رة مركز  وق��ال��ت 
الإمارات لأبحاث ال�شعادة: "ُيعّد مركز 
الإم�����ارات لأب��ح��اث ال�����ش��ع��ادة بجامعة 

الم���ارات م��ن اأوائ���ل امل��راك��ز البحثية 
ف��ي��ه تدري�س  ي��ت��ّم  امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث  يف 
اأو  الإي��ج��اب��ي  النف�س  علم  تطبيقات 
املركز  اإن�شاء  وي�شادف  ال�شعادة،  علم 
ت��اري��خ ي���وم ال�����ش��ع��ادة ال��ع��امل��ي. روؤيتنا 
العاملية  البحثية  املراكز  من  نكون  اأن 

وم�شاهم  ال�شعادة  اأب��ح��اث  يف  ال��رائ��دة 
احلياة  ج���ودة  م�شتوى  ل��رف��ع  رئي�شي 
مع  بالعمل  وت�شرفنا  وعاملياً.   حملياً 
درا�شات  لعمل  وعاملية  حملية  جهات 
تبدو  كيف  فهم  يف  معهم  للتعاون  اأو 
ج����ودة احل���ي���اة يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل حيث 
الأكر  بالن�شيب  املو�شوع  هذا  حظي 
الثالث  الأع���������وام  يف  ال���رتك���ي���ز  م����ن 
درا�شات  ع��م��ل  ج��ان��ب  واإىل  امل��ا���ش��ي��ة. 
وب���ح���وث، ُي���ق���ّدم امل���رك���ز ال��ع��دي��د من 
املبادرات املجتمعية لتثقيف اجلمهور 
احلياة  وج��ودة  ال�شعادة  مفهوم  ح��ول 
نف�شياً  و�شحي  �شعيد  جمتمع  لبناء 

و ج�شدياً".
واأو�شحت اجلنيبي: " ن�شعى اأن يكون 
امل��ن�����ش��ات املهمة  م���ن  امل���رك���ز واح������داً 
مبفهوم  اخل��ا���ش��ة  الأع���م���ال  ملرجعية 
نحر�س  كما  احلياة.  وج��ودة  ال�شعادة 

عن  العلمية  املفاهيم  ه��ذه  ن�شر  عند 
القيام  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال��ت��دخ��الت 
و�شهلة  مفهومة  بطريقة  بعر�شها 
ل��ي��ت��م��ّك��ن الأف���������راد ل��ي�����س ف���ق���ط من 
تطبيقها يف حياتهم بل تعليمها للغري 
" يرتدد  بالقول:  واختتمت  اأي�شاً".  
يجلب  مالذي  بالقول  البع�س  علينا 
الحتفال  مي��ك��ن��ن��ا  وك���ي���ف  ال�������ش���ع���ادة 
باأنه من  اأعتقد  اليوم؟ �شخ�شياً  بهذا 
املهم الرتكيز على الأمور التي ُتغّذي 
�شتبقى  التي  واجلوانب  حياتنا  جودة 
لت�شعرنا بالر�شا وال�شتقرار. الغاية، 
اجليدة  العالقات  الأه��داف،  ال�شغف، 
يعني  ل   . وغ��ريه��ا  اللحظة  عي�س   ،
وعدم  ن�شيان  ال�شعادة  على  تركيزنا 
اأخ�����رى ميكننا  الع������رتاف مب�����ش��اع��ر 
التعلم من جميع م�شاعرنا وبناء حياة 

ذات معنى".

•• اأبوظبي -وام:

ث���م���ن م���ع���ايل ال����ل����واء ف����ار�����س خلف 
ل�شرطة  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  امل�����زروع�����ي 
القيادة  ودع�������م  اه���ت���م���ام  اأب����وظ����ب����ي 
جمتمعنا  يف  ال�شعادة  بن�شر  الر�شيدة 
واع���ت���ب���اره���ا واح�����دة م���ن الأول����وي����ات 

الرئي�شية.
ت�����ش��ري��ح مبنا�شبة  م��ع��ال��ي��ه يف  وق����ال 
اليوم الدويل لل�شعادة الذي ي�شادف 
الع�شرين من مار�س �شنوياً اإن ال�شعادة 
ل ت���ق���ا����س ف���ق���ط مب����ا ي��ح��ق��ق��ه امل����رء 
فال�شعادة  وجن��اح��ات،  مكت�شبات  م��ن 
احلقيقة ه��ي الإي��ج��اب��ي��ة وال��ع��ط��اء و 
وتطوير  نه�شة  م�شرية  يف  الإ���ش��ه��ام 
احلياة  م���ق���وم���ات  وت���وف���ري  ال���وط���ن 

الكرمية للمواطنني واملقيمني وحتى 
احلياة  موؤ�شرات  اأن  واأو���ش��ح  ال���زوار. 
ت��ت�����ش��ح جلياً  امل��ج��ت��م��ع  ال�����ش��ع��ي��دة يف 
المارات  دول��ة  ماحققته  خ��الل  م��ن 

�شاملة  اإجن��ازات  املتحدة من  العربية 
خمتلف  وع���ل���ى  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 
امل�����ش��ت��وي��ات وم���ن خ���الل ال��ع��دي��د من 
التي  واخلدمات  الرامج  و  املبادرات 
ت�����ش��ع��د امل��ج��ت��م��ع وت���وف���ر ك���اف���ة �شبل 
اأع��ل��ى م�شتويات  ل��ه يف ظ��ل  ال���راح���ة 

الأمن والأمان .
ولفت اإىل اأن قيمة ال�شعادة جتلت يف 
جانبني  يف  والأمني  ال�شرطي  العمل 
العديدة  اليجابية  باملقومات  الأول 
عمل  بيئة  للمنت�شبني  وف���رت  ال��ت��ي 
لالإرتقاء  واإيجابية  ومتميزة  مثمرة 
مب�����ش��رية ال��ع��م��ل الأم��ن��ي وال��ث��اين يف 
يف  حتققت  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  النتائج 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  لت�شبح  جمتمعنا 
من اأكر مدن العامل اأمنا واأمانا ل�6 

�شنوات متتالية.
اإىل  اأ����ش���ارت  اأن الح�����ش��ائ��ي��ات  وذك����ر 
بلغت  الوظيفية  ال�����ش��ع��ادة  ن�شبة  اأن 
ال����ع����ام  خ�������الل  وذل��������ك   90.9% 

.2021
الوطن  اإن  قائال  ت�شريحه  وواختتم 
ال�شعادة  وين�شر  ي�شعد  اأن  حقه  م��ن 
 - هم"  "لت�شلون   - ع���ب���ارة  لأن   ،
بريقها املمزوج بخطط عمل فورية 
فمن  جمتمعنا  يف  ال�����ش��ع��ادة  ن�����ش��رت 
ت�شعى  التي  بقيادتنا  نفخر  اأن  حقنا 
من  املجالت  �شتى  يف  �شعبها  لإ�شعاد 
وب��رام��ج عملت على  خ���الل ح��م��الت 
�شاعدتنا  التي  الإيجابية  ال���روح  ب��ث 
ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف ح���دة ظروف 

جائحة كورونا .

الأكرث اإبداعًا يف املنطقة بجائزتني كربيني و4 ذهبيات و6 ف�شيات و4 برونزيات

املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات يح�سد 16 من جوائز دبي لينك�س الإبداعية العاملية الكربى لعام 2022

قائد عام �سرطة اأبوظبي يثمن دعم القيادة جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي لل�سعادة 2022
الر�سيدة لن�سر ال�سعادة باملجتمع

املواكبة مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ �شجلت 14 تر�شيحًا ونالت 7 جوائز  • احلملة 
حققت 11 تر�شيحًا وح�شدت 6 جوائز لها  املرافقة  واملبادرات  والفعاليات  العامل  يف  �شتاء  اأجمل  • حملة 

• عالية احلمادي: نعمل على اإجناز حمالت اإعالمية متكاملة بال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الإبداعية ومواهب �شناعة املحتوى
ت�شميم واإنتاج واإجناز حمالت اإعالمية ورقمية نوعية تقدم امل�شاريع واملبادرات الوطنية باأدوات عاملية امل�شتوى جمال  يف  جديدة  و�شائل  ابتكرت  العمل  فرق  ال�شحي:  • خالد 
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اأخبـار الإمـارات

•• بايل- اندوني�صيا -وام:

الرملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  �����ش����ارك 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم�����ارات�����ي�����ة 
الن�شاء  اجتماع مكتب  الحت��ادي، يف 
الن�شاء  وم����ن����ت����دى  ال����رمل����ان����ي����ات 
�شمن  حاليا  املنعقدة  ال��رمل��ان��ي��ات، 
ال�144  العامة  اجتماعات اجلمعية 
لالحتاد، والدورة ال�209 للمجل�س 
امل��ن��ع��ق��دة يف ج���زي���رة بايل  احل���اك���م 

باإندوني�شيا .
����ش���م وف������د امل���ج���ل�������س امل���������ش����ارك يف 
ال��ن�����ش��اء �شعادة  م��ن��ت��دى  اج��ت��م��اع��ات 
نائب  فلكناز  ���ش��ارة حممد  م��ن:  ك��ل 
الرملانية  ال�شعبة  جمموعة  رئي�س 
ال��������دويل،  ال������رمل������اين  يف الحت����������اد 
الطنيجي،  عبيد  �شيخة  والدكتورة 
العامري،  حممد  م�����وزة  وال��دك��ت��ورة 
اأع�شاء  ال�شويدي،  �شلط�ان  وم��ريه 

املجل�س الوطني.
مناق�شة  الج���ت���م���اع  خ����الل  وج����رى 
الأن�������ش���ط���ة الأخ�������رية ال���رام���ي���ة اإىل 
اجلن�شني،  ب��ني  ب��امل�����ش��اواة  النهو�س 
اجلمعية  اأع�����م�����ال  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 
املنظور،  ه��ذا  وف��ق   144 ال���  العامة 
والتجارب الرملانية يف جمال تعزيز 
والأطفال  والفتيات  الن�شاء  �شحة 

خالل جائحة كوفيد19-.
�شلطان  م�����رية  ����ش���ع���ادة  و�����ش����ارك����ت 
منتدى  مكتب  اجتماع  يف  ال�شويدي 
اجتماع  ويف  ال���رمل���ان���ي���ات،  ال��ن�����ش��اء 
مننتدى الن�شاء الرملانيات، وعر�شت 

الفرعية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ررة  ب�شفتها 
من  "ال�شتفادة  مب��و���ش��وع  امل��ع��ن��ي��ة 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
مبا   ، التعليم  لقطاع  متكني  كعامل 
تقرير  الوباء"،  اأوق�����ات  يف  ذل���ك  يف 
مناق�شات  ت�����ش��م��ن  ال�����ذي  ال��ل��ج��ن��ة 
"14" مندوبا  م��ن  امل��ك��ون  ال��ف��ري��ق 
وممار�شاتهم  ن���ظ���ره���م  ووج����ه����ات 
حول هذا املو�شوع ، مبا يف ذلك من 

منظور النوع الجتماعي.
واأك����������دت يف م����داخ����ل����ة ل���ه���ا خ���الل 
مناق�شة مو�شوع "تعزيز تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت كعامل م�شاعد 
ذل��ك خالل  ، مبا يف  التعليم  لقطاع 
اأن دولة الإمارات  اأوق��ات اجلائحة"، 
واجلاهزية  ال�شتعداد  م��دى  اأثبتت 
يف  ال��دول��ة  يف  التعليمية  للمنظومة 

م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة وذل����ك بتوفري 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة رق��م��ي��ة ق��وي��ة وفاعلة 
وت�شريعات  موؤهلة،  ب�ش�رية  وك���وادر 
امل�شتقبلية  التطورات  تواكب  نافذة 

يف جمال التعليم.
التعليم  نظام  تطبيق  مت  اأن��ه  وبينت 
ب��ع��د وت��دري��ب وت��اأه��ي��ل الكوادر  ع��ن 
التكنولوجيا  ع���ل���ى  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��دي��ث��ة ف�����ش��ال عن 
الرقمية  ال��ف��ج��وة  �ش�د  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
الذكي،  التعليم  نحو  قدما  وامل�شي 
ونتيجة لذلك حققت دولة المارات 
قفزات كبرية يف ترتيبها يف موؤ�ش�رات 
التعلم  قطاع  يف  العاملية  التناف�شية 
خالل 2020 مقارنة بعام 2019 
م����وؤ�����ش����راً   11 خ������الل  م�����ن  وذل�������ك 

للتناف�شية يف قطاع التعليم .

ال�شعبة  مب����ق����رتح����ات  وت����ق����دم����ت 
تطالب  التي  الإم��ارات��ي��ة  الرملانية 
ب��ح��ث ال��رمل��ان��ات واحل��ك��وم��ات على 
اإ�����ش���������دار ال���ت�������ش���ري���ع���ات وامل���ع���اي���ري 
لالعرتاف  ال����الزم����ة  وال�������ش���واب���ط 
بعد،  ع��ن  التعليم  �شهادات  واعتماد 
الإقليمي  ال���ت���ع���اون  اأط�����ر  وت���ع���زي���ز 
العتماد  عملية  لتنظيم  وال����دويل 
التعليم  ب�شهادات  املتبادل  والقبول 
واأ�ش�س  م���ع���اي���ري  ���ش�����م��ن  ب���ع���د  ع����ن 
منهجية توافقية ومبا يعزز م�شتقبل 
القت�ش�اد  ودع�����م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
اإح����دى  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  امل���ع���ريف وذل�����ك 
ال�شكاليات الرئي�شية يف التعليم عن 
بعد تتمحور حول : عدم امل�شداقية 
م����ن ط��ب��ي��ع��ة ه�����ذا ال��ت��ع��ل��ي��م وع����دم 
و�شوابط  ومعايري  ت�شريعات  توفر 

ال�شهادات  واعتماد  الع���رتاف  تتيح 
املقرتحات  ت�شمنت  ك��م��ا  ب��ع��د.  ع��ن 
الت�ش�ديد على اأهمية مواكبة املناهج 
التعليمية وطرق التدري�س ملتطلبات 
ال�ش�وق بحيث يتم اإدماج التكنولوجيا 
واملحتوى  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  احل��دي��ث��ة 
الرقمي واملهارات الرقمية يف املناهج 
لبناء بيئة تعليمية حديثة وتفاعليه 
وم��رن��ه، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ح��ي��ال منافع  ال��ت��وع��ي��ة 
املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدامات 
والت�ش�الت على كافة اأفراد املجتمع، 
ودع���وة ال��رمل��ان��ات واحل��ك��وم��ات اإىل 
املخ�ش��ش�ة  بامليزانيات  امل�شا�س  عدم 
يف  خا�ش�ة  تخفي�شها  اأو  بالتعليم 

اأوقات الأزمات .
�شيخة  ال���دك���ت���ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 

هناك  الطنيجي يف مداخلتها  عبيد 
ال�شيا�شية  التحديات  من  جمموعة 
العامل  يعي�شها  ال��ت��ي  والقت�شادية 
الأمر يتطلب ت�شافر اجلهود  وهذا 
الدولية من اأجل اإعالء مبداأ الأخوة 
واحلوار  ال�شالم  واإر���ش��اء  الإن�شانية 

والتعاي�س ال�شلمي.
ال�شعبة  مب����ق����رتح����ات  وت����ق����دم����ت 
ال��رمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي تدعو 
الأط�������ر  ت����ع����زي����ز  اإىل  ال�����رمل�����ان�����ات 
ومناق�شة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية 
خم���ت���ل���ف ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ات والآل�����ي�����ات 
ال���الزم���ة مل��ك��اف��ح��ة ظ��اه��ر الإره�����اب 
وال�����ت�����ط�����رف وجت����ف����ي����ف م���ن���اب���ع���ة، 
وت��وؤك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ذل���ك يف تعزيز 
ال�شلمي  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
وت�شجيع  امل��ج��ت��م��ع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 

وخمتلف  واحل���ك���وم���ات  ال���رمل���ان���ات 
املنظمات والأطراف ذات العالقة يف 
دورها  لتعزيز  امل��راأة  ا�شراك  عمليات 
ومنع  ال�شالم  وب��ن��اء  حفظ  مهام  يف 
النزاعات وحلها وال�شعي نحو اجناز 
متعددة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  خ���ط���ط 
ق�شايا  يف  امل����راأة  لتمكني  الأه�����داف 

ال�شلم والأمن الدوليني.
و من جانبها قالت �شعادة الدكتورة 
العامري يف مداخلتها  م�وزة حممد 
لقد اأثبتت جائحة كوفيد – 19 اأن 
يعد  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  مو�شوع 
املكا�شب  واأن  الأهمية  غاية  يف  اأم��را 
العقود  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف  امل���ح���دودة 
اأن  حيث  للخطر،  معر�شة  املا�شية 
امل�شاواة  عدم  اأوج��ه  اجلائحة عمقت 
ب���ني اجل��ن�����ش��ني وك�����ش��ف��ت م���ا ي�شوب 

وال�شيا�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ظ��م 
والق���ت�������ش���ادي���ة م���ن م���وط���ن �شعف 
ت���زي���د ع��ب��ئ��ا م���ت���ع���دد الأوج��������ه على 
الن�شاء والفتيات والأطفال يف جميع 
املجالت الأمر الذي يظهر جليا من 
يعي�شون حتت  ال��ذي��ن  اأع����داد  زي����ادة 

خط الفقر عامليا من هذه الفئات.
والتفاقيات  امل���واث���ي���ق  اأن  واأك������دت 
اأه��م��ي��ة حتقيق  ال��دول��ي��ة ت��وؤك��د على 
خا�شة  اجل���ن�������ش���ني  ب����ني  امل���������ش����اواة 
والفتيات  امل�����راأة  ب�شحة  يتعلق  م��ا 
العديد  ي��وج��د  اأن����ه  اإل  والأط����ف����ال 
ال��ت��ح��دي��ات وال���ع���وائ���ق ظهرت  م���ن 
و�شمن   ، ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة  خ�����الل 
ال��ت��ح��دي��ات وال���ع���وائ���ق فقدان  ه���ذه 
اأكر  مب��ع��دلت  لوظائفهن  الن�شاء 
م�����ن ال������رج������ال، وب�����ه�����ذا ت����ك����ون قد 
والأمن  القت�شادية  ال��ق��درة  فقدت 
تزايد  اإىل  اأدى  مم���ا  الق���ت�������ش���ادي 
والطالق  امل���ن���زيل  ال��ع��ن��ف  م���ع���دلت 
وما يرتتب عليه من اآثار وحتديات 
اأن دولة  ع��ل��ى  و���ش��ددت  اج��ت��م��اع��ي��ة. 
اجلهود  ج��م��ي��ع  ك��ر���ش��ت  الإم���������ارات 
�شرائح  جل��م��ي��ع  احل����ي����اة  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
�شمنها  م���ن  مت��ي��ي��ز  دون  امل��ج��ت��م��ع 
وبرامج  ب���ع���د،  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���ام 
التطعيم وال�شماح للن�شاء واحلوامل 
والأمهات بالعمل عن بعد، موؤكدة اأن 
املراأة اثبتت دورها املتميز يف �شفوف 
خط الدفاع الأول ملواجهة فايرو�س 
اإىل  رائ�����دا  دورا  ل��ه��ا  وك����ان  ك���ورون���ا 

جانب اخيها الرجل.

•• ال�صارقة-وام:

بال�شارقة  الإ�شت�شاري  املجل�س  ناق�س 
عقدها  ال��ت��ي   12 ال����  جل�شته  خ���الل 
املجل�س  اأعمال  �شمن  مبقره  املجل�س 
ل����دور الن��ع��ق��اد ال���ع���ادي ال��ث��ال��ث من 
�شيا�شة  ال��ع��ا���ش��ر  الت�شريعي  الف�شل 
دائرة التخطيط وامل�شاحة و م�شتقبل 
داعيا  ل��الإم��ارة  احل�شري  التخطيط 
�شكنية  اأرا�����س  تخ�شي�س  اإت��اح��ة  اإىل 
لأبناء الإمارة يف مدينة ال�شارقة طاملا 
فيها  لل�شكن  املعي�شية  ظروفهم  دعت 
امل�شرتكة  اجل��ه��ود  ت�����ش��اف��ر  اأه��م��ي��ة  و 
التخطيطية  امل�شاريع  نظام  لتطوير 
ال�شكنية  املناطق  تهيئة  على  والعمل 
باخلدمات  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
تخ�شي�شها  م��ب��ا���ش��رة  ق��ب��ل  ال���الزم���ة 
تراأ�س  امل���واط���ن���ني.  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 
ال�شويدي  ميحد  علي  �شعادة  اجلل�شة 
اجلل�شة  وب����������داأت  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
اجلل�شة  حم�����ش��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����ش��دي��ق 
ال�شابقة بعدها ناق�س املجل�س �شيا�شة 
بح�شور  وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة 
املهريي  ب��ط��ي  ب���ن  امل��ه��ن��د���س خ���ال���د 
وامل�شاحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
املن�شوري  ف�����الح  ب����ن  ع���ل���ي  ول���ي���د  و 
لتخ�شي�س  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 
ح��م��د جمعة  امل��ه��ن��د���س  و  الأرا�����ش����ي 
عالقات  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
احمد  املهند�س  و  واملتابعة  املتعاملني 
اإدارة  م��دي��ر  الكتبي  نهيلة  ب��ن  �شيف 
عبداهلل  املهند�س  و  امل��ع��ام��الت  مركز 
الفروع  مدير  النقبي  خملوف  �شعيد 
اأمين  امل��ه��ن��د���س  و  ال��و���ش��ط��ى  املنطقة 

و  خورفكان  ف��رع  مدير  النقبي  را�شد 
املهند�شة نيلى حممد ال�شام�شي مدير 

اإدارة اخلدمات امل�شاندة.
بطي  بن  خالد  املهند�س  ا�شتعر�س  و 
امل���ه���ريي يف ك��ل��م��ت��ه ج���ه���ود ال���دائ���رة 
والتح�شني  ال���ت���ط���وي���ر  جم������الت  يف 
امل�����ش��ت��م��ر وت��ل��ب��ي��ة اإح���ت���ي���اج���ات اإم�����ارة 
ال�شارقة مبخططات ترتكز على روؤية 
الدائرة يف تخطيط ح�شري م�شتدام 
روؤية  م��ع  تتوافق  تناف�شية  وخ��دم��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
ومبتابعة  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد 
و نائب حاكم ال�شارقة ورئي�س املجل�س 
يف  �شاملة  نه�شة  لتحقيق  التنفيذي 
معربا  ال�شارقة  اإم���ارة  ومناطق  م��دن 
على  ال�شت�شاري  للمجل�س  �شكره  عن 
قبة  حت��ت  للمناق�شة  ال���دائ���رة  دع���وة 
يف  واأدواره�����ا  جهودها  وب��ي��ان  املجل�س 

جماراة التو�شع العمراين.

وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة  ان  وق���ال 
ومتابعة  واق���رتاح  درا���ش��ة  على  تعمل 
احل�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وب���رام���ج  خ��ط��ط 
ال�شارقة  ام���ارة  ومناطق  م��دن  لكافة 
الرئي�شي  حم���وره���ا  ���ش��ام��ل��ة  ت��ن��م��ي��ة 
احل�شرية  التنمية  بجهود  و  الإن�شان 
احلديثة لإمارة ال�شارقة متتد لأكر 
ر����ش���م خارطة  ع����ام����اً  خ��م�����ش��ني  م����ن 
ال�شمو حاكم  وبناها �شاحب  طريقها 
اول خُمطط  ي��رج��ع  ح��ي��ث  ال�����ش��ارق��ة 
 1969 ل����ع����ام  ل�����الإم�����ارة  ت���وج���ي���ه���ي 
عندها ُقِدر تعداد الم��ارة ب� 40 األف 
م�شكن   4500 على  م��وزع��ني  ن�شمة 
م�شكن   2300 و  ال�شارقة  مدينة  يف 
تتوزع على بقية ُمدن ومناطق المارة 
ال�شارقة نحو  ام��ارة  اليوم حتت�شن  و 
تقديرات  وفق  ن�شمة   1،750،000
عام 2019 موزعه على ت�شع قطاعات 
اإدارية ميثل كل منها مدينة متكاملة 
ب�شكانها ومركزها الإداري وقطاعاتها 
واخلدمية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال�شكنية 
الطرق  من  متكاملة  ب�شبكة  وترتبط 

ت�شكل يف جمملها املخطط احل�شري 
وللمحافظة  ال�شارقة  لإم��ارة  ال�شامل 
على هذه الإجنازات وادارتها وتنميتها 
وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة  اْع��ت��م��دت 
على منظومة عمل ا�شرتاتيجية ُت�شهم 
يف متكني ك���وادر ال��دائ��رة م��ن حتقيق 
اع��ل��ى م��ع��دلت ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي . و 
اإمياناً من الدائرة باأهمية  اأ�شاف انه 
والتعاون  ال�شراكات  منظومه  تطوير 
والتن�شيق بني الدوائر اخلدمية فقد 
اثمرت اجلهود املُ�شرتكة بني الدوائر 
املعنية عن اجناز املرحلة الوىل ملن�شة 
ميكن  حيث  املوحدة  البناء  تراخي�س 
البناء للوحدات  احل�شول على اجازه 
وكذلك  عمل  اي��ام   6 خ��الل  ال�شكنية 
العقاري  الت�شجيل  دائ��رة  مع  الربط 
ل�����ش��ن��دات امللك  لإ�����ش����دار اخل����رائ����ط 
لالإمارة  اجل���وي  الت�شوير  وم�����ش��روع 
بالتعاون مع دائرة الح�شاء والتنمية 
ال�شراكات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الإ�شكانية  اجِل�����ه�����ات  م����ع  امل����ث����م����رة 
اخلدمية  ال��دوائ��ر  وبقيه  والبلديات 

العمل  اآل��ي��ات  تطوير  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مع املطورين العقاريني واجلهات ذات 

العالقة.
املجل�س  اأع�شاء  م��داخ��الت  تناولت  و 
حول متكني املواطنني من ال�شتثمار 
يف الأرا����ش���ي ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��م��ل على 
ت�شريع املوافقات اخلا�شة بالإن�شاءات 
املنح  الأرا������ش�����ي  م�����ش��اح��ات  زي������ادة  و 
لتحقيق  وال�������ش���ن���اع���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا و اأه���م���ي���ة وج����ود 
خم��ط��ط��ات م��ت��ك��ام��ل��ة و���ش��ام��ل��ة لنقل 
الأودية  وتدفقات  ال�شيول  وت�شريف 
امل�شاكن  عن  الغزيرة  الأم��ط��ار  ومياه 
طرحتها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  ع�����دد  و 
الرقمية  ال�شارقة  تطبيق  يف  الدائرة 
لالأرا�شي  التحتية  ال��ب��ن��ى  ت��وف��ري  و 
�شيا�شات  و  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اعتمادا  معامالتها  اإجن��از  يف  الدائرة 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  اأن���ظ���م���ة  ع��ل��ى 
م�شروع  يف  امل�شتخدمة  والتطبيقات 
املحاكاة  وم�شروع  احل�شري  املر�شد 
تقدمي  اأه��م��ي��ة  ج��ان��ب  اإىل  امل���روري���ة 

العمرانية  للم�شاكل  هند�شية  حلول 
مثل الت�شخم ال�شكاين واأزمات املرور 
لتقلي�س زمن اجناز  الدائرة  و خطة 
اأرا�س  تخ�شي�س  اإت��اح��ة  و  املعامالت 
مدينة  يف  خ��ورف��ك��ان  ملواطني  �شكنية 

ال�شارقة يف حالة عملهم بال�شارقة .
ك��م��ا اأ���ش��ت��ف�����ش��ر الإع�������ش���اء ع���ن خطة 
�شيا�شة  ر���ش��م  وت��وج��ه��ات��ه��ا يف  ال��دائ��ر 
و  2043م  ع������ام  ح���ت���ى  اإ����ش���ك���ان���ي���ة 
ر�شدتها  ال��ت��ي  املجتمعية  اخل��دم��ات 
ال��دائ��رة ل��الإم��ارة حتى ع��ام 2040م 
اإ�شراك اجلهات الأمنية قبل  و اأهمية 
تخ�شي�س الأرا�شي بهدف تخطيطها 

وت�شميمها وفق املعايري الأمنية .
وق������دم ����ش���ع���ادة امل���ه���ن���د����س خ���ال���د بن 
وافيا  �شرحا  ومعاونيه  املهريي  بطي 
الدائرة  اخت�شا�شات  ع��ن  لالأع�شاء 
اجلهات  م���ع  وت��وا���ش��ل��ه��ا  واأدواره����������ا 
احل�شري  التخطيط  ملوا�شلة  املعنية 
لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ل���ش��ي��م��ا خ���الل ما 
اأجن����زت����ه م����ن اأع����م����ال وم�������ش���اري���ع يف 
الذي  وال�شمويل  التخطيط  جم��الت 
العمراين  التو�شع  احل�شبان  يف  ي�شع 
كافة  ع��ن  متحدثا  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
الأع�شاء  طرحها  التي  ال�شتف�شارات 
قدمتها  التي  امل��ب��ادرات  اإىل  متطرقا 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  و  ال����دائ����رة 
املتكاملة وامل�شاركة مع مبادرة ال�شارقة 

الرقمية.
كما ا�شتعر�س املهند�س خالد بن بطي 
امل��ه��ريي امل��ه��ام املُ��وك��ل��ة ل��ل��دائ��رة على 
م�شتوى الفراد وِفرق العمل وال�ُشركاء 
ال�شرتاتيجيني والروؤية العامة لهذه 

املنظومة ال�شرتاتيجية.

وفد املجل�س الوطني الحتادي اإىل اجتماعات الربملان الدويل باإندوني�سيا يلتقي وفد الكني�ست الإ�سرائيلي

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع مكتب ومنتدى الن�ساء الربملانيات الدويل

•• بايل- اندوني�صيا -وام:

�شاركت �شعادة الدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي ع�شو ال�شعبة الرملانية 
الذي  الأو���ش��ط  ال�شرق  جلنة  اجتماع  يف  الحت����ادي،  الوطني  للمجل�س 
ناق�س مو�شوع "العلم من اأجل ال�شالم: تكنولوجيا املياه يف مواجهة اأزمة 
املياه يف ال�شرق الأو�شط "، �شمن اجتماعات اجلمعية ال� 144 لالحتاد 

الرملاين الدويل املنعقدة حاليا يف جزيرة بايل باإندوني�شيا.
وذكرت �شعادة الدكتورة �شيخة الطنيجي يف مداخلة لها ان م�شكلة املياه 
ال�شطرابات  من  جمموعة  وتفر�س  معقدة  باتت  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
والجتماعية  والم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  وال��ت��ح��دي��ات  والأزم�����ات  وال��ن��زاع��ات 
التي  املنطقة  يف  املناخي  التغري  ظ��اه��رة  خطورتها  م��ن  وزاد  والبيئية، 

تعاين من اأرا�س قاحلة �شا�شعة زاد من معاناتها يف الآونة الأخرية ب�شكل 
الت�شحر  ال��ذي فاقم من م�شكلة  الأم��ر  ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة  وا�شح 

واأ�شر بالبيئة.
ولفتت اإىل اأن بع�س هذه املناطق باتت غري �شاحلة للحياة ووفق تقرير 
�شيوؤثر  املناخي  التغري  فاإن   2020 املائية  التنمية  حول  املتحدة  المم 
ويحذر  للب�شر  الأ�شا�شية  الحتياجات  لق�شاء  الالزمة  املياة  توفر  على 
التقرير باأن %52 من الب�شرية بحلول عام 2050 �شيفقدون فر�س 
احل�شول على حياة اآمنة وخدمات �شرف �شحي مما يتطلب منا جميعا 

معاجلة حقيقية لأزمة املياة يف املنطقة.
اأولوية  باعتباره  امل��ائ��ي  الأم���ن  اأهمية  ت��درك  الإم����ارات  دول��ة  اأن  واأك���دت 
�شنة  املائي  لالأمن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  الدولة  و�شعت  لهذا  وطنية 

2017، وهي ال�شرتاتيجية التي تهدف اإىل �شمان وا�شتمرار الو�شول 
اإىل املياه يف الظروف كافة، مبا يواكب اأعلى املوا�شفات العاملية املعتمدة 
يف هذا املجال، وي�شاهم يف حتقيق رخاء وازدهار املجتمع وا�شتدامة منو 
خف�س  لال�شرتاتيجية  العليا  امل�شتهدفات  بني  ومن  الوطني،  القت�شاد 

موؤ�شر ندرة املياه مبقدار 3 درجات.
وبينت اأن �شمن املبادرت التي اطلقتها الدولة: ا�شتخدام التكنولوجيا يف 
تاأمني املياة وحلول ال�شرف ال�شحي ومن �شمنها حتلية املياة وال�شتمطار 
وا�شتخدام تقنية النانو عالوة على ا�شتخدام التقنيات الهادفة اىل تقليل 
اإىل احلد  املياه  اإنتاج  امل�شتخدمة يف عملة  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك 
الأدنى وغريها من التقنيات التكنولوجية الهادفة لتعزيز المن املائي 

يف الدولة.

وتقدمت مبقرتحات ال�شعبة الرملانية الإماراتية التي توؤكد اأن حتديات 
الأمن املائي تتطلب من الرملانيني القيام بجهود م�شاعفة للحفاظ على 
املياة  البيئة واملناخ وال�شتخدام الأمثل للتكنولوجيا احلديثة يف توفري 
املقرتحات:  اأن من �شمن هذه  ال�شحي، مبينة  لل�شرف  الآمنة وحلول 
حتديث و�شن الت�شريعات الداعمة يف جمال تهيئة البيئة ال�شتثمارية يف 
جمالت تكنولوجيا املياة، وتعزيز الرملانات لدورها الت�شريعي والرقابي 
امل�شائلة ومراقبة اخلطط  املائي وتعزيز  امليزانية لالأمن  يف جمال دعم 
املتقدمة  ال���دول  ب��ني  اجلماعي  وال��ت��ع��اون  الوطنية،  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ا�شتخدامات  جمال  يف  بينهما  التكنولوجية  الفجوة  وجت�شري  والنامية 
الأبحاث  م��راك��ز  وت��ع��زي��ز  ودع���م  امل��ائ��ي،  الأم����ن  جم���ال  يف  التكنولوجيا 

والإح�شاء لدعم الأمن املائي با�شتخدام التقنيات احلديثة.

ال�سعبة الإماراتية ت�سارك يف اجتماع جلنة �سوؤون ال�سرق الأو�سط بالحتاد الربملاين الدويل 

•• بايل - اإندوني�صيا -وام:

الرملانية  ال�شعبة  وف��د  رئي�س  النعيمي  را���ش��د  علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التقى 
ال�144  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  امل�شارك  الحت��ادي  الوطني  للمجل�س 
�شعادة  م��ع  باإندوني�شيا  ب���ايل  ج��زي��رة  امل��ن��ع��ق��دة يف  ال����دويل  ال��رمل��اين  لحت���اد 
هام�س  على  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  الإ�شرائيلي  الكني�شت  وف��د  رئي�س  ديكرت  اآيف 

اجتماعات الرملاين الدويل .
اجلمعية  اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  والق�شايا  املو�شوعات  اللقاء  وتناول 
اأهميتها  على  التاأكيد  و  ال��دويل،  الرملاين  لالحتاد  الدائمة  واللجان  العامة 
واأكد  وال�����ش��الم.  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعزيز  يف 
اجلانبان على اأهمية التوا�شل والتن�شيق حيال خمتلف الق�شايا ذات الهتمام 
والدولية.  الإقليمية  الرملانية  الفعاليات  يف  امل�شاركة  خالل  �شيما  امل�شرتك، 
ح�شر الجتماع وفد املجل�س الذي ي�شم يف ع�شويته اأع�شاء جمموعة ال�شعبة 
الرملانية الإماراتية يف الحتاد الرملاين الدويل �شعادة كل من: �شارة حمم�د 
فلكن�از نائب رئي�س املجموعة، والدكتورة �شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبي�د 

املهريي، والدكتورة م�وزة حممد العامري، اأع�شاء املجل�س الوطني.

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س اآليات تطوير امل�ساريع التخطيطية وتلبية الحتياجات املتجددة
العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 

اعالن بالن�شر 
 1237/2022/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  بيبينك�شاندرا كهو�شالدا�س روهيت
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جى �شي ا�س جرمن لعمال اخلر�شانة ومقاولت البناء 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  )�س ذ م م( - قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )181501.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 436/2022/11 مدين )جزئي(  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410  

مو�شوع الدعوى : مطالبة املدعي عليه الأول بتعوي�س قدره 55000 درهم والفائدة عن الأ�شرار التي ت�شبب 
فيها للمدعية وبراءة ذمة املدعية يف مواجهة املدعي عليها الثانية والزام املدعي عليه الوىل بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. �شم ملف رقم 2021/3368 نزاع مدين. 
املدعى : بريز�شن �شتار �شتار لالأعمال الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م( - عنوانه : دبي - املرقبات - ديرة - �شارع ال 
مكتوم - بناية رقة البطني بالزا - مكتب 705  - وميثله : را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي - املطلوب اإعالنه : 

عليه  مدعى   : �شفته   - الهنداوي  حممد  حممد  حممد  وائل   -  1
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها مطالبة املدعي عليه الأول بتعوي�س قدره 55000 درهم 
والزام  الثانية  عليها  املدعي  مواجهة  يف  املدعية  ذمة  وب��راءة  للمدعية  فيها  ت�شبب  التي  الأ�شرار  عن  والفائدة 
نزاع مدين.    2021/3368 رقم  املحاماة. �شم ملف  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  الوىل  عليه  املدعي 
التقا�شي عن بعد لذا  9.00 �شباحا يف قاعة  ال�شاعة   2022/3/28 املوافق  وح��ددت لها جل�شة يوم الإثنني 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
�شباح  الأم��ريك��ي��ة،  اجلامعة  رئي�س 
الكيمياء  خمترات  "الأحد"  اأم�س 

والأحياء اجلديدة يف اجلامعة.
اأروق��ة املخترات  و جتول �شموه يف 
حول  تف�شيلي  ���ش��رح  اإىل  م�شتمعاً 
اأدخلت عليها  التي  التحديثات  اأبرز 
واأجهزة  م���راف���ق  م���ن  ت�����ش��م��ه  وم����ا 
ت�شهم  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة  وو����ش���ائ���ل 
التدري�شية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 

والعلمية.
معامل  م�����ن  امل����خ����ت����رات  ت���ت���ك���ون 
ت���دري�������ش���ي���ة مت����ك����ن ال���ط���ل���ب���ة من 

املختلفة  العلمية  التجارب  ممار�شة 
وال�شتيعاب  الفهم  على  مل�شاعدتهم 
ب�شكل اأكر وتطوير املهارات العلمية 

وا�شتخراج  واملالحظة  التحليل  يف 
النتائج العلمية الدقيقة.

اأي�����ش��ا معامل  امل��خ��ت��رات  ت�����ش��م  و 

احلديثة  ال��ب��ح��وث  لإج����راء  بحثية 
وم�شاركة  التدري�س  هيئة  لأع�شاء 
خاللها  م����ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 

ومهاراتهم  م���ع���ارف���ه���م  ل��ت��ط��وي��ر 
تطبيقية  ع��ل��م��ي��ة  ب��ح��وث  وت���ق���دمي 
اإىل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ل��وم  خمتلف  يف 

العلمية  الأج����ه����زة  اأح������دث  ج���ان���ب 
وجتهيز  حت�شري  يف  ال��دق��ة  ع��ال��ي��ة 
والتحليل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ع��ي��ن��ات 

الكيميائي  وال���ت���ح���ل���ي���ل  اجل���ي���ن���ي 
املجهري  والك�شف  العينات  وحتليل 
واخلاليا  ال��دق��ي��ق��ة  الأح����ي����اء  ع���ن 

ال�شرطانية وغريها.
الأبحاث  تطوير  املخترات  تتيح  و 
ب���ني خمتلف  امل�����ش��رتك��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الكيمياء  ق�����ش��م  يف  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
البيئية ما يجعل  والأحياء والعلوم 
وعلمياً  بحثياً  مركزاً  اجلامعة  من 
لتاأهيل  ال��ف��ر���ش��ة  ي��وف��ر  م��ت��ق��دم��اً 
الطلبة  ومي���ك���ن  ال����ك����وادر  اأف�������ش���ل 
امل�����ش��روع��ات البحثية  ال��ب��دء يف  م��ن 
امل����ج����الت  امل�������ش���ت���ق���ل���ة يف خم���ت���ل���ف 
العلمية. و تتمتع املخترات العلمية 
ب��ج��م��ي��ع م���وا����ش���ف���ات واإج����������راءات 
ال��ع��امل��ي��ة التي  الأم������ن وال�����ش��الم��ة 
واأجهزة  مكونات  كافة  على  طبقت 
اإىل  بالإ�شافة  املخترات  وم��ع��دات 
اخلا�شة  والرتوكولت  الإج��راءات 

با�شتخدامها.

•• ال�صارقة -وام: 

ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��راأ���س 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، رئي�س اجلامعة الأمريكية، �شباح اأم�س، اجتماع 

جمل�س اأمناء اجلامعة.
ُع��ق��د يف مقر اجل��ام��ع��ة، باحل�شور،  ال���ذي  ب��داي��ة الج��ت��م��اع  �شموه يف  ورح���ب 
م�شيداً بجهود املجل�س يف الهتمام بكافة �شوؤون اجلامعة وبراجمها الأكادميية 
التي  العاملية  وبامل�شتويات  والإداري����ة،  العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وتطورها 
و�شلت اإليها اجلامعة كاإحدى موؤ�ش�شات التعليم املتميزة والرائدة على م�شتوى 

املنطقة.
الجتماع،  بال�شارقة، خالل  الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  واطلع 
على عدد من اإجنازات اجلامعة يف املجالت املختلفة، واعتمد �شموه عدداً من 

القرارات التي تدعم تقدم وتطور اجلامعة وتلبية كافة احتياجاتها.
واعتمد املجل�س تطبيق �شيا�شة امللكية الفكرية اجلديدة يف اجلامعة، وحتديث 
بع�س ال�شيا�شات الإدارية، اإىل جانب اعتماد منح لقب "اأ�شتاذ فخري" للدكتور 

يا�س اخلفاجي والدكتور با�شل حامت ع�شوي هيئة التدري�س باجلامعة.

كما وافق جمل�س الأمناء على ت�شكيل جلنة اليوبيل الف�شي للجامعة الأمريكية 
يف ال�شارقة.

الأكادميي  الأداء  حول  التقارير  من  عدد  اإىل  الجتماع  خالل  �شموه  وا�شتمع 
اإىل جانب اخلطط  املختلفة،  اللجان  واأعمال  املا�شية  الفرتة  للجامعة خالل 
الفرتة  خ��الل  اجلامعة  عليها  �شتعمل  التي  والعلمية،  الإداري����ة  امل�شتقبلية، 
املقبلة، مبا ي�شهم يف حتقيق الأهداف املر�شومة لالرتقاء بكافة اأركان العملية 

التعليمية وتطور الأداء الإداري.
الأكادميية  ال�شوؤون  عن  عر�س  خالل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتعّرف 
والبحثية باجلامعة، على اجلهود اجلارية وامل�شتمرة لتطوير عدد من الرامج 
كافة  يف  الطلبة  م�شتويات  تقارير  ومتابعة  املتخ�ش�شة،  وامل��راف��ق  الأكادميية 
هيئة  لأع�شاء  العلمي  البحث  وتعزيز  ت�شجيع  جانب  اإىل  والكليات،  الدرجات 
التدري�س والطلبة يف املجالت والتخ�ش�شات التي ت�شمها اجلامعة، مما ير�ّشخ 
من مكانتها كمركز عاملي وبحثي متميز. و اأعرب اأع�شاء جمل�س الأمناء خالل 
الجتماع عن تقديرهم وامتنانهم ملوؤ�ش�شة نفط ال�شارقة الوطنية مل�شاهماتها 
اخلريية  القرق  �شالح  عي�شى  وموؤ�ش�شة  الدرا�شية،  املنح  �شندوق  يف  القيمة 

ملبادرتها بزيادة املنح الدرا�شية لطلبة اجلامعة.

•• دبي-وام:

اأو�شت الدورة ال�شنوية ال�شابعة ع�شرة ملوؤمتر اكادميية ال�شرق الو�شط 
دبي  يف  اأم�����س  فعالياته  اختتم  ال���ذي  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن���ف  لطب 
عنها  الك�شف  ي�شمن  ما  للمواليد  ال�شمعية  الإع��اق��ات  فح�س  ب�شروه 

مبكراً وادراجه �شمن برنامج فح�س الأطفال حديثي الولدة.
اأهمية هذا الفح�س كونه ي�شاعد على  واأكد امل�شاركون يف املوؤمتر على 
الإ�شابة  ح��الت  ويخف�س  مبكرة  ب�شورة  ال�شمعية  الأم��را���س  ع��الج 
بال�شمم بني الأطفال من خالل عمليات زراعة قوقعة الأذن ، لفتتني 
املولود  ل��دى  ال�شمع  م�شتوى  يف  خلل  اأي  اكت�شاف  يف  ال��ت��اأخ��ر  ان  اإىل 
يت�شبب يف ت�شاعف الإ�شابة وانخفا�س م�شتوى ال�شمع ما ينعك�س �شلباً 
على م�شتوى التح�شيل الدرا�شي للطفل خا�شة واأن معظم م�شت�شفيات 

املتطقة متلك الإمكانات الطبية الب�شرية والتقنية لعالج حالت �شعف 
ال�شمع لدى الأطفال.

وانتخب املوؤمتر الدكتورة منى عا�شور اأخ�شائية الأنف وجراحة جتميل 
الوجه يف جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�شل بالدمام يف ال�شعودية 
لأكادميية  ع�شر  الثامن  ال�شنوي  املوؤمتر  ورئي�شة  لالأكادميية  رئي�شة 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط لأط��ب��اء الأن���ف والأذن واحل��ن��ج��رة وج��راح��ة الراأ�س 

.  2023 مايو   28 اإىل  والعنق الذي �شيقام خالل الفرتة من 26 
واحلنجرة  والذن  الأن��ف  ا�شت�شاري  الطرابي�شي  معاذ  الدكتور  واأ�شار 
اأنه �شيتم خالل  اإىل  اأكادميية ال�شرق الأو�شط  الرئي�س ال�شابق ملوؤمتر 
الأنف  لطبيبات  املتزايدة  بامل�شاهمة  الع���رتاف  ع�شر  الثامن  امل��وؤمت��ر 
الأذن  طب  وممار�شة  تعليم  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  واحلنجرة  والأذن 

والأنف واحلنجرة وحت�شني رعاية املر�شى يف هذا املجال .

•• ال�صارقة -وام:

كرمت دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة عدداً من امل�شاريع املتميزة لطلبة 
الت�شميم  برنامج  �شمن  ال�شارقة  بجامعة  والت�شميم  اجلميلة  الفنون  كلية 

الداخلي للمكاتب الإدارة بالدائرة والذي نفذته بالتعاون مع الكلية.
رئي�س  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  �شعادة  بح�شور  التكرمي  ج��رى 
الدائرة والطلبة اأ�شحاب امل�شاريع والأفكار املميزة وعدد من اأع�شاء الطاقم 

التدري�شي يف الكلية وعدد من م�شوؤويل وموظفي الدائرة.
و قال �شعادة �شلطان عبداهلل بن هده ال�شويدي اإن هذا التعاون ياأتي تنفيذاً 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  لتوجهات �شاحب 
اأهمية دور ال�شباب يف حفظ  املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي يوؤكد دوماً 
املجتمع وتطوره وبناء م�شتقبله لأن هذا التطور املن�شود يتطلب طاقات خالقة 

وعقول منفتحة قادرة على الإبداع والبتكار لت�شتلهم جتارب املا�شي وت�شتقراأ 
الدائرة هي  روؤي��ة  اأن  اإىل  امل�شتقبل م�شريا  ا�شت�شراف  نحو  اإمكانات احلا�شر 
الريادة يف التنمية ال�شاملة لتحقيق اقت�شاد تناف�شي متنوع قائم على املعرفة 
و رواد  ال�شارقة  امل�شتقبل يف  اأعمال  الطلبة نواة جمتمع  و اعتر   . والبتكار 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  �شمن  لالإمارة  مزدهراً  م�شتقباًل  ي�شنعون  اأعمال 
الفنون  كلية  ع��م��ي��دة  م��ه��دي احل�شني  ن��ادي��ة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  و  ل��الب��ت��ك��ار. 
اجلميلة والت�شميم بجامعة ال�شارقة اإن هذا التعاون �شاهم يف حتقيق توجه 
العمل و�شقل  و تهيئتهم ملتطلبات �شوق  الكلية لدعم مهارات الطلبة عملياً 
مواهبهم وقدراتهم الإبداعية من خالل درا�شة الت�شميمات الواقعية والتي 
العمل  متطلبات  لتالئم  الداخلية  الف�شاءات  توزيع  لإع���ادة  الفر�شة  تتيح 
والعاملني واختيار اخلامات والت�شطيبات باألوان مالئمة اإ�شافة اإىل الأثاث 

املكتبي املنا�شب مع توفري الإ�شاءات املنا�شبة طبقاً لطبيعة العمل.

اقت�سادية ال�سارقة تكرم امل�ساريع املتميزة لطلبة كلية الفنون اجلميلة و الت�سميمموؤمتر متخ�س�س يو�سي باإلزامية الك�سف املبكر عن الإعاقات ال�سمعية حلديثي الولدة 

�سلطان القا�سمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء 
اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة

�سلطان القا�سمي يفتتح خمتربات الكيمياء والأحياء اجلديدة يف اأمريكية ال�سارقة

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0006764 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �شمري ن�شار عثمان ابو �شنينه ، العنوان : 9370461
املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/11/25 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح حمد عبداهلل را�شد املذيوبي الكتبي،  بالتايل : ن�س احلكم. 

للمدعي مبلغا  يوؤدى  باأن  املدعى عليه  باإلزام  املحكمة مبثابة احل�شوري/  قررت 
مقداره 9650 درهم )ت�شعة الآف و�شتمائة وخم�شون درهم( وباأن يوؤدي له فائدة 
 2021/8/30 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   5% بواقع 
وحتى متام ال�شداد ب�شرط األ جتاوز اأ�شل الدين املق�شي به واألزمته بامل�شروفات 

والر�شوم ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 324/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751  

و�شبعة  مائة  دره��م(   147.000 يعادل  )م��ا  دولر   40.000 مبلغ  ب�شداد  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
واأربعون الف درهم مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 

املتنازع : نافتيج باينز - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �شارع اآل مكتوم - مبنى 
الرمي - �شقة 302 - بجوار برج ات�شالت. وميثله : مو�شى عي�شى مو�شى العامري  

املطلوب اإعالنه : 1 - كوجار لل�شيارات - �س م ح - �شفته : متنازع �شده    
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها  املطالبة ب�شداد مبلغ 40.000 دولر )ما يعادل 
147.000 درهم( مائة و�شبعة واأربعون الف درهم مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/3/23 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

)ال�شركة( ال�شركاء املتحدون لالأ�شتثمار �ش م خ
 1( ال�شتماع واملوافقة على تقرير جمل�س الإدارة و امليزانية العمومية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمر 2021.

.2021 دي�شمر  يف31  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  لل�شركة  العمومية  امليزانية  واعتماد  2(مناق�شة 
.2021 دي�شمر   31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  بعملهم  تتعلق  م�شوؤولية  اأي  من  اخلارجيني  املدققني  ذمة  اإبراء   )3

.2021 دي�شمر   31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  واجباتهم  اأداء  يف  م�شوؤولية  اأي  من  الإدارة  جمل�س  ذمة  اإبراء   )4
.2021 دي�شمر   31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  لل�شركة  العمومية  بامليزانية  يتعلق  فيما  اخلارجيني  املدققني  تقرير  على  واملوافقة  ال�شتماع   )5

املالية  لل�شنة  اأرباح  توزيع  يتم  )لن  منحة  اأ�شهم  اأو  نقدية  كانت  �شواء   ، الأرب��اح  توزيع  ب�شاأن  الإدارة  جمل�س  اقرتاح  على  واملوافقة  املناق�شة   )6
املنتهية يف 31دي�شمر 2021(.

املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  لالأع�شاء  مكافاآت  اأي  دفع  يتم  )لن   . الأع�شاء  مبكافاآت  يتعلق  فيما  عليه  واملوافقة  الإدارة  جمل�س  اقرتاح  مناق�شة   )7
يف 31 دي�شمر2021(.

اأتعابهم. وحتديد   2022 دي�شمر   31 يف  تنتهي  التي  املالية  لل�شنة  لل�شركة  اخلارجيني  املدققني  تعيني  اإعادة  اأو  تعيني   )8
الول  الباب  من   الوىل  املادة  يف  عليه  واملن�شو�س   ( اأبوظبي  من   لل�شركة  الرئي�شي  املقر  موقع  بتغيري  الدارة   جمل�س  اقرتاح  على  املوافقة   )9

من عقد التا�شي�س( اإىل دبي وكذلك اإجراء التعديالت الالزمة على عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لتعك�س التغيري املطلوب.
.1 امللحق  ح�شب  امللكية  حقوق  هيكلة  اإعادة  واعتماد  مناق�شة   )10

املالحظات: 
https://us04web.zoom.us/j/71398391810?pwd=mVUf2yS0PtcXwcpQV : يتم ا�شتخدام الرابط التاىل -
www.( 3 لت�شجيل احل�شور والت�شويت على كافة بنود جدول الأعمال اأعاله  املوجود على املوقع اللكرتونى لل�شركةjZJcUrmJ97rP.1

الجتماع. من  �شاعة   24 قبل  الرابط  تفعيل  يتم  اأن  على   )aipuae.com
- يرجى من كل م�شاهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�شجيل ح�شوره عن طريق الرابط ، يجوز للم�شاهم ادخال اية ا�شئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال 
خالل يوم العمل ال�شابق لنعقاد الجتماع اأي�شا من خالل الرابط ، �شتتيح ال�شركة اآلية التوا�شل املرئى وال�شوتى لالجتماع و�شيقوم املجل�س واملدقق 

اخلارجى بالرد على ا�شتف�شاراتكم ويتم ت�شجيل وقائع الجتماع .
اأن ينيب عنه من  الكرتونيا وله  لل�شركة  العمومية  2022/03/31 حق ح�شور اجلمعية  بتاريخ  ال�شركة  اأ�شهم  - لكل م�شاهم م�شجل فى �شجل 
 ، اأ�شل منوذج التوكيل املرفق  اأعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على  اإدارة ال�شركة حل�شور الجتماع  اأع�شاء جمل�س  يختاره من غري ال�شادة 
ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�شفة على اكر من )%5( من راأ�س مال ال�شركة فيما عدا املمثلني للموؤ�ش�شات وال�شركات امل�شاهمة فى ال�شركة 
margarytanokhonova@ :وميثل ناق�س الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل على الريد الإلكرتوين(
aipuae.com قبل يومني على القل من التاريخ املحدد لالأجتماع وذلك لتدوينه فى ال�شجالت اخلا�شة فيكون للوكيل احلق فى الت�شويت فى 

اجلمعية العمومية .
اذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثلون على القل )%50( من جمموع راأ�س مال ال�شركة ، واذا مل  - �شيكون اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحاً 
يكمل الن�شاب القانونى لهذا الجتماع ف�شوف ينعقد الجتماع الثانى على ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق2022/4/28 بنف�س 

طريقة الإنعقاد مبن ح�شر.
- تعتر التوكيالت ال�شادرة حل�شور الجتماع الول �شحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �شراحة من قبل امل�شاهم باإ�شعار يوجه 

اىل اأمني �شجل م�شاهمى ال�شركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق .
margarytanokhonova@aipuae.com : ال�شتعالم يرجى التوا�شل على رقم الهاتف: 97145186000 والريد الإلكرتوين -

Annexure 1

 

اإعالن عن اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�شركة ال�شركاء املتحدون لال�شتثمار �ش . م .خ  
واملقررعقده يوم اخلمي�ش ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا املوافق 2022/4/14 من خالل تطبيق زووم 

اجتماع اجلمعية العمومية العادي لل�سركة ال�سركاء املتحدون لال�ستثمار �س . م .خ 
العدد 13498 

بتاريخ 2022/3/21 

ALLIED INVESTMENT PARTNERS PJSC
EQUITY RESTRUCTURING
AS AT 31 DECEMBER 2021

Current Transfer Restructuring Revised

Share capital 50,000,000         -                     50,000,000       
Additional paid-in capital 1,214,254            (1,214,254)        -                     -                      
Retained earnings (59,348,461)        1,214,254          8,321,625        (49,812,582)     
Stautory reserve 8,321,625            (8,321,625)       -                      
Total equity 187,418               -                       -                     187,418             

Pls note: Also, to offset additional paid-in-capital amounting to AED 583,300.61 received upto 5 March
2022 against the retained earnings.

As at 31 Dec 2021

AED
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

انطلقت اأم�س اأيام ال�شارقة الرتاثية يف دورتها ال�19 يف وادي احللو، بح�شور 
ال�شارقة  ح��اك��م  �شمو  مكتب  رئي�س  ن��ائ��ب  القا�شمي،  �شقر  ب��ن  هيثم  ال�شيخ 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  امل��زروع��ي،  �شعيد  ب��ن  خمي�س  احل��ل��و،  وادي  ووايل  كلباء،  يف 
لأيام  العليا  اللجنة  رئي�س  للرتاث،  ال�شارقة  رئي�س معهد  امل�شلم،  العزيز  عبد 
ال�شارقة الرتاثية، وعدد من م�شوؤويل الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية يف املنطقة 
الذين  ال��رتاث  ال���زوار وع�شاق  اإق��ب��ال حيوي لف��ت من قبل  ال�شرقية، يف ظل 
تنقلوا يف خمتلف اأنحاء القرية الرتاثية، واأعربوا عن اإعجابهم وا�شتمتاعهم 

بالفعاليات والرامج والأن�شطة الرتاثية.
وقال ال�شيخ هيثم بن �شقر القا�شمي، نائب رئي�س مكتب �شمو حاكم ال�شارقة يف 
كلباء: نلتقي جمدداً يف وادي احللو حيث افتتاح اأيام ال�شارقة الرتاثية، ليكتمل 
عقد الفتتاحات يف املنطقة ال�شرقية، حيث كنا قبل ذلك يف خورفكان وكلباء 
للرتاث  ال�شارقة  ملعهد  اجلزيل  ال�شكر  لنقدم  منا�شبة  وجندها  احل�شن،  ودبا 
على تنظيمه هذه التظاهرة الرتاثية الكرى، التي تعم خمتلف مدن ومناطق 
الإمارة، ول يخفى على اأحد اأهميتها ودورها الكبري يف غر�س الأ�شالة والنتماء 
لهذا الوطن، وال�شكر مو�شول للفرق التطوعية التي ت�شارك يف هذه الفعالية 

التي تلقى اإقباُل حيوياً لفتاً.
عنوان  وهو  وامل�شتقبل"،  "الرتاث  الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام  �شعار  اأن  اإىل  واأ�شار 
طابعها  مدينة  لكل  اأن  اإىل  لف��ت��اً  بامل�شتقبل،  باحلا�شر  املا�شي  يربط  كبري 

الرتاثي اخلا�س وتنوعه وثراءه، ما يعك�س غنى الرتاث الإماراتي وعراقته.
وتابع: يف كل عام تبهرنا الأي��ام باجلديد يف عامل ال��رتاث، وما يفرحنا وجود 
هذا التفاعل واحل�شور احليوي من اجليل اجلديد ومن الأطفال، الأمر الذي 
يركز عليه دوماً �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، حيث نعمل جميعاً على تنفيذ 

وترجمة روؤيته وتوجيهاته. 
وبدوره، قال خمي�س بن �شعيد املزروعي، وايل منطقة وادي احللو: اأيام ال�شارقة 
الرتاثية فعالية تراثية ثقافية �شخمة ومميزة، تعم الإمارة البا�شمة كل عام، 
ولنا هنا يف وادي احللو بتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ن�شيب يف هذه 
والأهايل  ال�شكان  من  كبرياً  تفاعاًل  تلقى  التي  الكرى،  الرتاثية  التظاهرة 
ال��رتاث يف وادي احللو حمطة لقاء وتعارف  اأ�شبحت قرية  املنطقة، حيث  يف 
يلتقي  ومكوناته،  وعنا�شره  األ��وان��ه  مبختلف  ال���رتاث  وا�شتح�شار  وت��ف��اع��ل، 

اجلميع هنا، وينتظرون الفعاليات ب�شغف. 

وادي احللو بيئة جاذبة
وقال �شعادة الدكتور عبدالعزيز امل�شّلم، رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث، رئي�س 
اللجنة العليا لأيام ال�شارقة الرتاثية التا�شعة ع�شرة، نفرح كثرياً عندما جند 
احتفالت وفعاليات اأيام ال�شارقة الرتاثية حتط رحالها يف منطقة وادي احللو، 
ا�شتناداً اإىل تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، حاكم ال�شارقة، يف اأن تكون الأيام حا�شرة يف 

كل مناطق ومدن الإمارة البا�شمة. 

وتابع: منطقة وادي احللو جميلة ببيئتها وجغرافيتها، ولها من ا�شمها ن�شيب 
خا�شة،  جغرافيا  فيها  خا�س،  طابع  ذات  الرتاثية  الفعالية  تكون  وهنا  كبري، 

وفيها جتمع اجتماعي ثقايف مميز، وبيئة جميلة جاذبة. 
واأو�شح اأن اأيام ال�شارقة الرتاثية ت�شهم يف تعريف اجليل اجلديد مبا�شي الآباء 
والأج��داد، ومن خالل الفعاليات والأرك��ان املتنوعة يف الأي��ام ي�شتطيع الزائر 
الأ�شيل وطبيعة احلياة يف  وال��رتاث  املا�شي  اإىل حقيقة  التعرف  من خاللها 
اإدخال  اأنها مبا تقدمه من فنون ورق�شات �شعبية ت�شهم يف  تلك املرحلة، كما 
الأمناط  لتلك  وي�شتمع  وي�شاهد  يتابع  من  كل  اإىل  وال�شرور  والفرح  البهجة 
ال�شعبية  الفنون  اإىل  الفنية اجلميلة، ويف الوقت نف�شه تعرف اجليل اجلديد 
اجلميل  وال��ل��ح��ن  ال��ع��ذب��ة  باملو�شيقى  امل��م��ل��وء  اجل��م��ي��ل  ال�شعبي  وال��ف��ول��ك��ل��ور 

والكلمات املعرة، وهذا ما ن�شعى اإليه يف معهد ال�شارقة للرتاث.

املوؤ�ش�شات الثقافية تربز ب�شمتها يف دعم الرتاث والهوية
املوؤ�ش�شات  دور  تناولت  ثرية  جل�شة  الثقايف  املقهى  �شهد  ال�شارقة،  مدينة  ويف 
الثقافية يف الإمارات وربطه مب�شتقبل الرتاث حفظاً ودعماً وانت�شاراً، و�شارك 
فيها كل من الباحثة فاطمة املن�شوري مبركز زايد للدرا�شات والبحوث التابع 
املواطنني،  الإم��ارات لكبار  املعمري من جمعية  الإم��ارات، و�شامل  لنادي تراث 
والباحثة الإماراتية مرمي الكندي، واأدارها حممد حمدان من معهد ال�شارقة 
املوؤ�ش�شات  العالقة بني  اأن  املن�شوري  اأكدت فاطمة  بداية اجلل�شة  للرتاث. يف 
الثقافية وامل�شتقبل مو�شوع يت�شم بالراهنية والأهمية، اإدراكاً لأهداف ل�شرورة 
ربط احلا�شر بامل�شتقبل معاجلة التحديات التي تواجهها املوؤ�ش�شات يف �شبيل 

حتقيق اأهدافها ب�شكل اأف�شل.
وا�شتعر�شت املن�شوري اأمام اجلمهور اأهم معامل جتربة واإجنازات نادي تراث 
الإم��ارات واأهم ما تبنته من مبادراته والإجن��ازات املحققة، لفتة اإىل اأن روؤية 
باعتبارهما  والثقافة  ب��ال��رتاث  اله��ت��م��ام  ال��دول��ة يف  روؤي���ة  م��ع  تت�شق  ال��ن��ادي 
رافدين مهمني من روافد الثقافة الوطنية، وهو ما عك�شته مبادئ اخلم�شني 
الت�شامح  على  القائمة  القيم  منظومة  على  الرتكيز  ت�شمنت  والتي  للدولة 
وتقوية  وتقويته،  الحت��اد  على  املحافظة  قيم  ووتعزيز  الآخ��ر،  مع  والنفتاح 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  ت��ق��وم  اأن  يجب  ذل��ك  واإزاء  ال��ب�����ش��ري،  ال��راأ���ش��م��ال  عن�شر 
اأر���س الواقع، من خالل تعزيز الهوية الوطنية يف  املبادئ على  برتجمة هذه 
نفو�س النا�شئة ويف نفو�س الأجيال. وتناولت املن�شوري ب�شيء من الإيجاز اأهم 
فعاليات النادي ومن �شمنها امللتقيات الرتاثية مثل ملتقى ال�شمالية وملتقى 
الريا الربيعي، وبطولة حتدي زاجل، ومبادرة درب الأوليني مع وزارة الرتبية 
والتعليم، موؤكدة حر�س النادي على مواكبة توجهات التحول الرقمي والتقني، 
حيث مت اعتماد خطط حديثة لإتاحة امل�شادر والكتب الرقمية للجمهور حتت 
ب��رتاث الإم���ارات حتت مظلة واح��د وحتت  من�شة )ت��راث( الرقمية للتعريف 

من�شة واحدة ت�شبح مرجع لالأجيال للباحثني للمهتمني للخارج.
وتناولت املحا�شرة دور النادي وبالتعاون مع اجلهات احلكومية الأخرى يف جعل 
من العا�شمة الإماراتية مركزاً ثقافياً يتوازى واأهميتها ال�شيا�شية والتنموية 
للتوا�شل بني  اأبوظبي ج�شراً  العا�شمة  املعروفة، وجعل  العاملية  والقت�شادية 

الكثري من عنا�شر  التعاون يف ت�شجيل  بينها، ف�شاًل عن  احل�شارات واحل��وار 
الرتاث الماراتي كرتاث ان�شاين عاملي.

واأما ال�شيد �شامل املعمري فقد حتدث عن دور جمعية الإمارات لكبار املواطنني 
يف املحافظة على املوروث والرتاث من خالل الهتمام مبتطلبات واحتياجات 
بناء  و�شاركوا يف  باعتبارهم من �شنعوا حا�شرنا  واملتقاعدين،  املواطنني  كبار 
هذه الدولة واأنهم ميتلكون معارف وخرات وجتارب جديرة بال�شون والنقل 
جليل  ومنتجة  ن�شطة  �شيخوخة  على  املحافظة  �شبيل  يف  اجل��دي��دة  لالأجيال 
املواطنني ذو م�شارين  اأن اهتمام اجلمعية بكبار  اإىل  الآب��اء والأج��داد، م�شرياً 
اأحدهما قبل التقاعد واآخر بعد التقاعد ويف كل م�شار جمموعة من الأن�شطة 
اإطالق  ذلك  ومن  لهم،  الداعمة  والت�شهيالت  املنا�شبة  والفعاليات  والرامج 

نادي )بركة الدار(،
)جزيرة  كتابها  عن  الكندي  مرمي  الإماراتية  الباحثة  حتدثت  ناحيتها،  من 
قي�س.. درا�شة يف الأحوال ال�شيا�شية واحل�شارية( والذي اأ�شدره معهد ال�شارقة 
للرتاث، حيث األقت ال�شوء على اأهم حماور هذا الكتاب التاأريخي حول اجلزيرة 
باعتباره موقعاً جغرافًيا مهًما يف تاريخ اخلليج العربي، م�شتعر�شة اأ�شل ت�شمية 
اجلزيرة وموقعها يف التاريخ القدمي واآثاراها، وكيف تطورت اجلزيرة �شيا�شياً 
اجلزيرة  حكمت  التي  وال�شلطات  املمالك  من  جمموعة  ظل  يف  التاريخ  عر 
اخلارجية  لعالقاتها  تكوينها  وطبيعة  والإخلانيني،  ال�شالجقة  �شمنها  ومن 
وخلفيات �شم اجلزيرة لحقاً اإىل مملكة هرمز، كما تناولت الباحثة الأو�شاع 
القت�شادي  ازدهارها  وعوامل  للجزيرة  والجتماعية  والثقافية  القت�شادية 

وما متيزت به من جتارة خارجية قوية واأ�شطول بحري مكني.
واختتمت فعالية اجلل�شة بتوقيع هذا الكتاب اجلدير ب�شمه اإىل رفوف املكتبة 

التاريخية والثقافية العربية.

الرتاث املوريتاين يف �شيافة البيت العربي
عبدالقادر  اأح��م��د  �شيد  الدكتور  ال��رتاث��ي  �شاحة  يف  العربي  البيت  ا�شت�شاف 
ب��ون��ع��ام��ة الأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي يف معهد ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث الإ���ش��الم��ي��ة يف 
موريتانيا، يف حما�شرة حتدث فيها عن عنا�شر الرتاث املوريتاين املدرجة يف 

القائمة التمثيلية ملنظمة اليون�شكو.
وغري  املادية  الثقافية  ملوروثاتهم  ال��دول  ت�شجيل  اأهمية  على  املحا�شر  واأك��د 
املادية على قوائم اليوني�شكو، كونه يتعلق ب�شيانة هذا املوروث و�شمه ر�شمياً 

اإىل جمموعة عنا�شر الرتاث العاملي. 
واأ�شار اإىل اأن موريتانيا تزخر بالكثري من املعامل الثقافية الهامة التي ن�شاأت 
1989 جمموعة  اليون�شكو عام  القدم، حيث �شنفت  على ح�شارة موغلة يف 
م��ن ه��ذه امل��ع��امل �شمن ال���رتاث الإن�����ش��اين وم��ن ذل��ك جمموعة م��ن الق�شور 
واملدائن الرتاثية يف املدن القدمية، كما مت ت�شجيل الأدب امللحمي على قوائم 
على  ت�شجيلها  مت  ال��ت��ي  العنا�شر  ع��ن  ف�شاًل   ،2011 ع��ام  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث 
القوائم الإر�شادية. حيث مت اإدراج بع�س املدن التاريخية الهامة على مثل هذه 

القوائم.
واأكد عبدالقادر اأن ت�شجيل املواقع كرتاث عاملي يج�شد وجود جمالت اإن�شانية 

عاملية م�شرتكة ينبغي املحافظة عليها، ما يحتم علينا املحافظة على البتكارات 
اآب���اوؤن���ا واأج���دادن���ا الأوائ�����ل يف خمتلف م��ن��اط��ق ال��ب��الد العربية  اأن��ت��ج��ه��ا  ال��ت��ي 
والإ�شالمية، كونها نتاج وثمرة تالقح جمموعة من الثقافات واحل�شارات التي 
مثلها �شاكنوا هذه البالد، م�شرياً اإىل اأن بع�س الفنون املعمارية هي من ابتكار 
املحا�شر  واأ�شاد  معينة،  ثقافية  اأو  طبيعية  عوامل  نتيجة  واأخ��رى  الأ�شخا�س 
باأيام ال�شارقة الرتاثية معرباً عن فخره و�شعادته بهذا النجاح الهائل عاماً بعد 
عام وباإ�شهام ومتابعة دائمتني من حكومة ال�شارقة وقيادتها الر�شيدة، وهو ما 
بحق  وهو  للرتاث،  ال�شارقة  معهد  من  واجللية  اجلليلة  الأدوار  عر  يرتجم 

منوذج فريد من حيث التنظيم واملحتوى والعر�س والتنوع.

احلرف الرتاثية رافد اقت�شادي 
الأكادميية  ال��رام��ج  �شل�شلة  و�شمن  ال�����ش��ارق��ة،  قلب  يف  ال��غ��رب��ي  البيت  عقد 
والتعليمية لالأيام، حما�شرة ركزت على احلرف الرتاثية واآثرها على القت�شاد 
العاملي، حتدثت فيها الدكتورة مها الدوري الع�شو الأكادميي يف معهد ال�شارقة 

للرتاث.
وا���ش��ت��ه��ل��ت ال������دوري حم��ا���ش��رت��ه��ا ب��احل��دي��ث ع���ن م��ف��ه��وم احل����رف الرتاثية 
ودورها  احل��رف  هذه  تاأثري  لبيان  انتقلت  ثم  واأهميتها،  اليدوية  وال�شناعات 
املهم على القت�شاد ب�شكل اأ�شا�شي ثم احلياة الجتماعية واملهنية والثقافية يف 

املجتمع ب�شكل عام.
واأكدت املحا�شرة على وجود عالقة وثيقة بني هذه احلرف وال�شناعات وهوية 
وتراث املجتمع، م�شتعر�شة تق�شيمات احلرف الرتاثية ح�شب البيئات خا�شة 
يف جمتمع دولة المارات مبا فيها البحرية وال�شحراوية واجلبلية والزراعية، 
ولكل بيئة مفرداتها ومهنها التي متيز احلرف القائمة فيها عن غريها، ومن 

ثم تتغري املنتجات وال�شناعات اليدوية من بيئة لأخرى.
واأ�شارت الدوري اإىل اأن الكثري من ال�شناعات واحلرف اليدوية ت�شهم يف اإيجاد 
م�شادر دخل جديدة لالأفراد، كما ت�شهم يف خلق املزيد من فر�س العمل عر 
اأن  وابتكاري ل ميكن  ب�شري  العاملة كونها جم��الت ذات بعد  الأي��دي  حتفيز 
الوظائف  بع�س  يف  احل���ال  ه��و  كما  اجل��دي��دة  وامل��ع��دات  الآلت  عليها  تطغى 
املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  تطوير  اإمكانية  ع��ن  ف�شاًل  والتكنولوجية،  الإداري����ة 
الدولة وت�شتقطب  اإىل اخلارج لتعك�س هوية  اليدوية وت�شديرها  وال�شناعات 
ببيان بع�س  ال��دوري حما�شرتها  الإم���ارات،  واختتمت  اإىل  ال�شياح  املزيد من 
ومنها  اليدوية  احل��رف  وانت�شار  ازده��ار  دون  حائاًل  تقف  قد  التي  التحديات 
الآلت احلديثة  اإدخ��ال  اإن  القت�شادية، حيث  والعوملة  للحداثة  الثقايف  الأث��ر 
قل�س من الأيدي العاملة يف هذا املجال، كما تغريت اجتاهات ال�شراء والقتناء 
ال�شناعية  والأدوات  املنتوجات  ا�شتخدام  املجتمع من خالل  فئات  بع�س  لدى 
اأن  اأو الك�ش�شوارات واملقتنيات الأخ��رى، موؤكدة  غري اليدوية �شواء يف الأث��اث 
اأذواق النا�س، لكن علينا اأن ننع�س  اأن يتغري وتتغري معه  العامل من الطبيعي 
نعزز  وباملقابل  لها  وامل��ادي  املعنوي  التمويل  ون�شتقطب جمالت  هذه احلرف 
على  ونحفزهم  املجتمع  اأف���راد  نفو�س  يف  ومنتجاتها  الرتاثية  احل��رف  قيمة 
التنويع يف جمالت  عن  ف�شاًل  احلديثة،  املنتجات  مع  بالتوازي  بها  التم�شك 
احلرف  هذه  تواكب  بحيث  فيها،  والبتكار  اجل��ذب  عن�شري  وزي��ادة  الت�شويق 
تكون  بحيث  الأ���ش��ل  على  املحافظة  م��ع  فيها  احل��داث��ي  اجل��ان��ب  وال�شناعات 
اإىل  داعية  امل�شتقبل،  يف  لال�شتمرار  وقابلة  احلايل  اجليل  لختيارات  منا�شبة 
احلرف  بهذه  اإعالمياً  الوعي  لتكثيف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  توظيف 
اأف�شل  على  والط���الع  املرجعية  املقارنات  وعقد  بها  يعمل  وم��ن  وال�شناعات 

املمار�شات العاملية يف كيفية الرتويج عن احلرف اليدوية.

•• راأ�س اخليمة -وام:

هناأت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد .. �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات"، وكل اأمهات الإمارات و 

العامل مبنا�شبة ب� "يوم الأم" الذي ي�شادف 21 مار�س من كل عام.
وقالت حرم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، يف كلمة بهذه املنا�شبة: " كان 
يف  الأب���رز  الإمارات" ال���دور  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  ولي���زال 
الرتقاء مب�شتوى رعاية ومتابعة �شوؤون الأمومة والطفولة يف دولة الإمارات 
ومتكني الأم الإماراتية لتلعب دورا جوهريا وفاعال يف م�شرية الدولة، وتعزيز 

ح�شورها املتميز يف �شتى املجالت احليوية".

واأو�شحت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد، اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
ال�شاملة  التنمية  بعجلة  للدفع  م�شاركتها  وتر�شيخ  امل��راأة  على متكني  حر�شت 
زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له  الإم���ارات وعملت مع  قدما منذ قيام دول��ة 
ال�شتثمار  الأم، هو  رعاية  ب��اأن  �شموها  اإميانا من  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
رحلة  موا�شلة  على  ال��ق��ادرة  الواعية  امل�شتقبل  اأجيال  واإع���داد  لبناء  احلقيقي 

التميز والريادة يف الدولة.
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  تقت�شر جهود  "مل  هنا:  ال�شيخة  اأ�شافت  و 
"اأم الإمارات" على متكني الأم يف الدولة فقط، بل امتدت لت�شل اإىل امل�شتويات 
جمال  يف  ب��الإجن��ازات  حافال  �شجال  �شموها  �شطرت  حيث  والدولية  العربية 
الأمومة والطفولة، حظيب اإ�شادة عاملية وعزز من مكانة الدولة على ال�شعيدين 

الإن�شاين و الجتماعي".
وقالت : "لقد األهمت روؤيتها ودورها القيادي يف دعم ق�شايا املراأة و الأ�شرة دول 

و منظمات عاملية و�شكلت جهودها الرائدة النطالقة احلقيقية لال�شرتاتيجية 
وتكفل حق  وا�شتدامتها،  ب�شموليتها  تت�شم  التي  والطفولة  لالأمومة  الوطنية 
ال�شلة،  ذات  الرامج  وتطلق  ال�شيا�شات،  وت�شع  والطفل،  الأم  وحماية  رعاية 
من  العديد  حتقيق  يف  وجنحت  ال��ق��درات،  وتنمية  املهارات  �شقل  نحو  وت�شعى 

الإجنازات يف هذا اجلانب".
اأعربت ال�شيخة هنا عن اإجاللها واعتزازها باأمهات �شهداء الوطن وقالت :  و 
وت�شحياتهن من  ال�شهداء  لأمهات  العظيمة  الوطنية  باملواقف  ونعتز  "نفخر 
و  ال�شند  خري  كن  لطاملا  و  ال�شموخ،  و  للعزة  م�شرف  مثال  فهن  الوطن  اأج��ل 
العون لرجال هذا الوطن و �شتظل اأمهات ال�شهداء منوذجا وطنيا ن�شتمد منهن 
روح املواطنة ال�شادقة ونتعلم منهن القيم الأ�شيلة لتبقى راية الإمارات عالية 
ذاكرة  يف  حمفورة  الوطن  �شهداء  اأ�شماء  و�شتبقى  امليادين،  خمتلف  يف  خفاقة 

التاريخ".

"يوم الأم" ميثل منا�شبة  اأن  راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  اأك��دت حرم �شاحب  و 
عاملية ملهمة لالحتفاء بدورها يف بناء املجتمع و حتقيق ال�شتقرار والرتابط 
الأ�شري، وامل�شاهمة يف نه�شة الدول و تقدم املجتمعات من خالل تربية اأجيال 
الأ�شيلة  بتقاليدها  وتفخر  النبيلة،  وال��ق��ي��م  ال��وف��اء  و  احل��ب  م��ع��اين  حتمل 
وهويتها الوطنية، لفتة اإىل اأن الأم جتمع بكفاءة وجدارة بني دورها يف تربية 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  مبختلف  القيادية  امل��راك��ز  يف  ال��ق��وي  وح�شورها  اأبنائها 

الوطنية، تاركة ب�شمة را�شخة وفريدة من نوعها.
و اأ�شادت ال�شيخة هنا بامل�شرية امللهمة لالأم الإماراتية، موؤكدة اأن ق�ش�س النجاح 
التي �شطرها التاريخ باإجنازات ا�شتثنائية �شتظل �شاهدة على مكانتها ودورها 
الوطني الكبري يف بناء الدولة، فهي �شانعة امل�شتقبل و ال�شريك الفاعل الذي 
قدم على مر اخلم�شني عاما املا�شية قادة و�شخ�شيات موؤثرة �شاهمت يف ازدهار 

الوطن وحتقيق رفعته، حتى اأ�شبح منوذجا عامليا يحتذى يف النجاح والتميز.

جل�شة توؤكد دور املوؤ�ش�شات الثقافية يف دعم الرتاث وحفظ الهوية

وادي احللو تق�س �سريط فعالياتها يف اأيام ال�سارقة الرتاثية الـ19

حرم حاكم راأ�س اخليمة : روؤية )اأم الإمارات( الداعمة لق�سايا الأمومة والطفولة األهمت العامل

•• ابوظبي-الفجر:

اأ���ش��در م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث وال���ش��ت�����ش��ارات ال��درا���ش��ة ال��ع��ا���ش��رة �شمن 
عنوان:  حت���ت  وج�����اءت  ال�شيا�شي"  الإ�����ش����الم  ح����ول  "اجتاهات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ال�شراع  خو�س  يف  الإخ���وان  اأدوات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  "الإعالم 
فهمي  حممد  �شرين  ال��دك��ت��ورة  اأعدتها  املجتمعي"،  والتغلغل  ال�شيا�شي 
حممد - الباحثة املتخ�ش�شة يف حقل ال�شيا�شات املقارنة وحركات الإ�شالم 

ال�شيا�شي.
الإع���الم  امل�شلمني  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة  ت��وظ��ي��ف  ال��درا���ش��ة عملية  وت��ت��ب��ع��ت 
ويف  امل�شرية  الدولة  مع  ال�شيا�شي  �شراعها  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
التغلغل يف املجتمع، ومدى جناح اجلماعة يف حتقيق اأهدافها من وراء هذه 
العملية، مع ا�شت�شراف مدى قدرة اجلماعة على اإحياء ن�شاطها املجتمعي 

التحرك  على  ال��ق��درة  اأفقدتها  �شديدة  �شربات  م��ن  ل��ه  تعر�شت  بعدما 
والتاأثري بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وذكرت اأن روؤية جماعة الإخوان امل�شلمني لدور الإعالم يف املجتمع تنطلق 
الإعالم  و�شائل  اإدم��اج  املجتمع، وم��ن فكرة  الإع��الم يف  ل��دور  روؤيتهم  من 
املختلفة يف اإطار اجلهود الدعوية والدعائية للجماعة، ومن نظرة الإخوان 

اإىل حدود تاأثري موؤ�ش�شات املجتمع املدين. 
وت�شمنت الدرا�شة ف�شوًل عدة تناولت التطور التاريخي خلرة الإخوان 
ل��الأدوات الإعالمية يف  امل�شلمني يف املجال الإع��الم��ي، وتوظيف الإخ��وان 
ال�شراع ال�شيا�شي، وا�شتخدام الإخوان موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف التغلغل 
اأدوات  ا�شتعادة  على  الإخ���وان  ق��درة  ا�شت�شراف  و�شيناريوهات  املجتمعي، 

التغلغل املجتمعي وال�شراع ال�شيا�شي.
اأدوات جماعة الإخ��وان امل�شلمني يف التغلغل املجتمعي  وبحثت الدرا�شة يف 

حتى   1928 ع��ام  م�شر  يف  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شيا�شي  ال�شراع  خو�س  ويف 
الفرتة التي اأعقبت ثورة 30 يونيو 2013، واملتمثلة يف و�شائل الإعالم 
التقليدية واجلديدة، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين مثل اجلمعيات اخلريية 

والنقابات املهنية.
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن الأدوات والآليات التي وظفتها اجلماعة )الأذرع 
عمق  خلق  يف  كبري  دور  لها  ك��ان  امل���دين(،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الإعالمية 
نها من احل�شول على  اجتماعي للجماعة عابر للطبقات الجتماعية، مكَّ
الت�شريعية  ال�شلطتني  اإىل  الو�شول  على  �شاعدتها  كبرية  ت�شويتية  كتلة 
يف  الإع��الم  ا�شتخدامها  لكن   ،2011 يناير   25 ث��ورة  عقب  والتنفيذية 
ال�شراع مل يوؤِت ثماره خا�شة بعد عام 2013. كمااأ�شارت معدة الدرا�شة 
اإىل اأن ممار�شات الإخوان اخلاطئة يف احلكم اأدت اإىل ت�شييق نطاق فر�شها 

ال�شيا�شية واإىل تاآكل ر�شيدها. 

مركز تريندز يك�سف يف درا�سة جديدة اأدوات الإخوان يف خو�س ال�سراع ال�سيا�سي والتغلغل املجتمعي
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ال�شادة املركز الأملاين لالعمال املحرتمني 
املدعى عليه

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
دعوة حل�شور اجتماع خربة

يف الدعوى 424/2021 جتاري كلي
باأعمال  للقيام  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  تكليفي  مت  قد  بانه  بالعلم  التف�شل  برجى 
الواردة يف قرار املحكمة املوقرة، عليه يرجى تف�شلكم باحل�شور  اخلرة وفقا للمهمة 
امليزانني  طابق  �شي  بلوك  للجوائز/  احل�شيبة  مباين  باحل�شيبة/  الإدارة  مقر  اإىل 

اخلمي�س5/4/2022 ال�شاعة 9 �شباحا. �شاكرين ح�شن تعاونكم معهم
اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
اخلبري املحا�شبي/ ه�شام �شبحي ريا

اإعالن اإجتماع خربة 
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اعالن بالن�شر        

 271/2022/11 مدين جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ماريتامي ميتيوال ان�شوران�س ا�شو�شيا�شن )نيوزيالندا( ليمتد
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �شركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�س م ع( - فرع دبي  
بالت�شامن  والثانية  املدعي عليهما الوىل  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا لها مبلغ 100،000.00 دولر امريكي مبا يعادل مبلغ 368،000.00 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  ال��ف  و�شتون  وثمانية  )ثالثمائة  اإم��ارات��ي  دره��م 

والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2019/9/23 ولغاية ال�شداد التام.  
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2022/3/21 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000487 يف  الدعوى رقم
اإل�ى املدعي عليه : عاقب حميد حميداهلل خان

 جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغة الجنبية

بناء على طلب املدعية : اأجرة ال�شارقة  - قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب :
اآلف ومائة وثمانية درهم و28 فل�س، والفائدة  ت�شعة  ب�شداد مبلغ وقدره )9108،23(  املدعى عليه  اإلزام   -
بالر�شوم  عليه  املدعى  الزام  التام.  ال�شداد  تاريخ  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/29 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/15 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

فقدت �شهادة ا�شهم �شادرة من )�شركة اعمار العقارية( 
با�شم )مطر �شعيد حمد احل�شاين( 

رقم ال�شهادة:  252568 عدد ال�شهم : 526 �شهما
الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله او 

الت�شال على تلفون رقم 0506000974 م�شكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

القا�شمي،  ف����اه����م  ال�������ش���ي���خ  ح���م���ل 
احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ����رة  رئ��ي�����س 
ال�شمو  �شاحب  ر���ش��ال��ة  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
واملوؤ�ش�شات  املجتمع  اإىل  ال�����ش��ارق��ة، 
حيث  الأوروب��ي��ة،  واملعرفية  الثقافية 
عن  نيابًة  الفتتاحي،  اخلطاب  األقى 
الدويل  "املهرجان  لفعاليات  �شموه، 
ال���ذي  العربية"،  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل��غ��ة 
"جامعة  اخلام�شة  دورت��ه  يف  تنظمه 
يف  الكاثوليكية"  امل���ق���د����س  ال��ق��ل��ب 
الإي��ط��ال��ي��ة، وترعاه  م��دي��ن��ة م��ي��الن 
ويحتفي  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
للغة  التاريخي  "املعجم  ب�  العام  هذا 
ويرى  اإجن���ازه  يتم  ال���ذي  العربية"، 
ال�شمو  �شاحب  ودع��م  باإ�شراف  النور 

حاكم ال�شارقة. 
اأحمد  �شعادة  بح�شور  احلفل  وج��اء 
ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����س هيئة 
احممد  وال��دك��ت��ور  للكتاب،  ال�شارقة 
جممع  ع��ام  اأم��ني  امل�شتغامني،  �شايف 
ونا�شر  ب��ال�����ش��ارق��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  اخلاجة،  اأحمد 
العامة  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 
ل��دى اجلمهورية  ال��دول��ة  ���ش��ف��ارة  يف 
الإيطالية، واأمنتوري فانفاين، رئي�س 
"جامعة القلب املقد�س الكاثوليكية"، 
الآداب  كلية  عميد  جوبر،  وجوفاين 
اجلامعة،   يف  الأج���ن���ب���ي���ة  وال���ل���غ���ات 
اللغة  اأ�شتاذ  ف���اروق،  وائ��ل  وال��دك��ت��ور 
والأدب العربي والدرا�شات الإ�شالمية 

يف اجلامعة.
وح�������ش���ر احل����ف����ل اأي���������ش����اً ال���دك���ت���ور 

مكتب  مدير  احلجمري،  عبدالفتاح 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���ري���ب يف ال���رب���اط 

باملغرب،
املدير  وج����ي����ه،  م����اأم����ون  وال����دك����ت����ور 
ال��ت��اري��خ��ي للغة  ل��ل��م��ع��ج��م  ال��ع��ل��م��ي 
ال��ع��رب��ي��ة، وال���دك���ت���ور ب��ك��ري حممد 
العربية  اللغة  جممع  رئي�س  احل���اج، 
والدكتور  ب��ال�����ش��ودان،  اخل��رط��وم  يف 
اخلليل النحوي، مدير مركز الل�شان 
مبوريتانيا،  ن��واك�����ش��وط  يف  ال��ع��رب��ي 
وعدد من ال�شخ�شيات الدبلوما�شية، 
يف  الثقافية  املوؤ�ش�شات  ممثلي  وكبار 

اأوروبا والعامل.
خالل  القا�شمي  ف��اه��م  ال�شيخ  وق���ال 
العتزاز  اأن  للعامل  "نوؤكد  كلمته: 
باللغة والهوية الوطنية واحل�شارية، 
توا�شل  فعل  ب��ل  ان��ع��زال،  فعل  لي�س 
ق��اع��دة الحرتام  الآخ��ري��ن على  م��ع 

والتفهم والتفاهم وامل�شاواة".
القا�شمي:  ف���اه���م  ال�����ش��ي��خ  واأ�����ش����اف 

وفهم  اخلا�شة  الهوّية  اح��رتام  "اإن 
حكماً  يعني  امل�شتقبل،  لبناء  اأهميتها 
احرتام هويات الآخرين، واللغة كما 
يف  رئي�شي  م��ك��ون  ه��ي  اجلميع  يتفق 
�شناعتها  يف  ت�����ش��اه��م  لأن��ه��ا  ال��ه��وي��ة 
وبكل  تتناوله  ما  كل  مع  بتفاعالتها 
ما تعر عنه، اإن اللغة �شانعة وجدان 

وحاملة ثقافة وناقلة ر�شالة". 
عند  القا�شمي  فاهم  ال�شيخ  وت��وق��ف 
جهود �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ب��واق��ع  ال��ن��ه��و���س  يف 
ال�شمو حاكم  "ج�شد �شاحب  بقوله: 
من  العربية  اللغة  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
التاريخي  )امل��ع��ج��م  م�����ش��روع  خ���الل 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( وال�����ذي ����ش���در عنه 
امل�شروع  وهو  الآن،  حتى  ج��زءاً   17
الأ���ش��خ��م م��ن ن��وع��ه يف ت��اري��خ اللغة 
الأوىل  للمرة  ي���وؤرخ  حيث  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال��ع��رب��ي��ة وحتولتها  ال��ل��غ��ة  مل���ف���ردات 

عر 17 قرناً".

وتابع: "اإن منجز املعجم لي�س عربياً 
فقط، بل هو ملك لالإن�شانية جمعاء، 
اإن�����ه ي���وث���ق ل��ت��اري��خ ل��غ��ة ك���ان���ت على 
توا�شل ومتا�س مبا�شر مع كافة لغات 
ت��اأث��رت واأث���رت بها، وتركت  الأر�����س، 
والآداب  ال��ف��ن��ون  يف  م��ت��ب��ادل��ة  اأث������اراً 
وحتى يف اللغات واللهجات املنطوقة، 
ول���ع���ل خ���ري دل���ي���ل، ه���و م���ا نحتفظ 
اإيطالية  ك��ل��م��ات  م���ن  الآن  ح��ت��ى  ب���ه 
اليومية".   اأح��ادي��ث��ن��ا  يف  ن��ت��داول��ه��ا 
ركا�س  بن  اأحمد  �شعادة  ق��ال  ب��دوره، 
ك��ل��م��ت��ه يف حفل  خ�����الل  ال����ع����ام����ري، 
برعايتنا  ف��خ��ورون  "نحن  الفتتاح: 
الدويل للغة  املهرجان  الثانية  للمرة 
اأكر  ال���ذي يعد  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة 
والثقافة  باللغة  لالحتفاء  مهرجان 
فنحن  الأوروب��ي��ة،  القارة  يف  العربية 
بروؤية  ن��ع��م��ل ومن�����ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  يف 
حكيمة و�شعها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
روؤية تدرك قوة اللغة يف تغيري واقع 
وم�شتقبل الأمم، وتدعو لتوا�شل بناء 
والوعي  التكافوؤ  على  قائم  ومثمر، 
التنّوع،  اح���رتام  واأث���ر  ال���ذات،  بقيمة 
بني  امل�شرتك  على  احل��ف��اظ  واأهمية 
الثقافات والبلدان مل�شتقبل الإن�شانّية 

جمعاء".
جمالها  تك�شف  الأمم  "اإن  واأ���ش��اف: 
اللغة  لأن  لغتها،  يعرف  ملن  وعمقها 
للتوا�شل  واإ�����ش����ارات  رم������وزاً  ل��ي�����ش��ت 
اآل����ي����ة تفكري  واحل���������وار، واإمن�������ا ه����ي 
لهذا  ح��ي��اة،  وم��ن��ه��ج  واأ���ش��ل��وب عي�س 
وا�شعة  ن��اف��ذة  نفتح  اأن  �شعداء  نحن 
اأم�����ام ال��ث��ق��اف��ة الأوروب����ّي����ة م���ن قلب 
لالإطاللة  الإيطالّية  ميالن  مدينة 
وعمق  العربية  الثقافة  جوهر  على 
اأ�شالتها، ونحن يف ال�شارقة فخورون 
والثقافة  ال��ل��غ��ة  ����ش���ف���راء  ن���ك���ون  اأن 

العربية اإىل العامل".
العربية  اللغة  "اإن  العامري:  وتابع 
اأو  م����ع����زول����ًة  ل����غ����ًة  ي����وم����اً  ت���ك���ن  مل 
تاريخها  ط��وال  ظلت  واإمن��ا  قا�شرًة، 
احل�شارة  ت���اري���خ  يف  م�����ش��اه��م��ة  ل��غ��ة 

للعامل  ق����دّم����ت  ل���غ���ة  الإن���������ش����ان����ّي����ة، 
خ��ال���ش��ات امل��ع��رف��ة وال���وع���ي، وبرزت 
بها اأ�ش�س العلوم، والفيزياء، والفلك، 
وحتى  وال����ري����ا�����ش����ي����ات،  وامل�����الح�����ة، 
دخل  التي  البوابة  وكانت  املو�شيقى، 
احل�شارة  ع�����ش��ر  اإىل  ال���ع���امل  م��ن��ه��ا 
املعا�شرة، وامل�شار الذي �شلكته العقول 
النه�شات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  لتحقيق 

على مر الع�شور".
فانفاين،  اأم��ن��ت��وري  ق��ال  م��ن جانبه، 
رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال���ق���ل���ب امل���ق���د����س 
الكاثوليكية: "نتوجه بال�شكر لإمارة 
املتوا�شلة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
يف دع���م ح���وار ال��ث��ق��اف��ات، ك��م��ا ن�شكر 
دعمها  ع��ل��ى  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
ور�شالته،  املهرجان  لروؤية  املتوا�شل 
العام اجلاري  دورة  تكون  اأن  و�شعداء 
لالحتفاء  خم�ش�شًة  امل��ه��رج��ان  م��ن 
العربية،  ل��ل��غ��ة  ال��ت��اري��خ��ي  ب��امل��ع��ج��م 
ال�شارقة  اإم�����ارة  ع��ل��ي��ه  ع��م��ل��ت  ال����ذي 
بدعم واإ�شراف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س الأعلى، حاكم ال�شارقة، 
والذي ميثل اليوم منجزاً كبرياً لي�س 

اأجمع،  للعامل  واإمن��ا  وح�شب،  للعرب 
مل��ا ي��ق��دم��ه م��ن ف��ت��وح��ات ج��دي��دة يف 
ال��ت��اأري��خ ل���واح���دة م��ن اأق����دم واأث���رى 

اللغات يف العامل".
واأ�شاف: "نتطلع من خالل دورة هذا 
العام من املهرجان اإىل ا�شتعرا�س اأثر 
العربية  للغة  التاريخي  املعجم  وقوة 
يف تعزيز القيم امل�شرتكة بني الثقافة 
ودعم  الأوروب��ي��ة،  ونظريتها  العربية 
رك��ائ��ز ال��ت��وا���ش��ل احل�����ش��اري، فنحن 
تقوده من جهود  وم��ا  ال�شارقة  ن��رى 
مع  ل��ي�����س  ال��ع��الق��ات  لتعميق  ب���واب���ًة 
الثقافة الإماراتية وح�شب، واإمنا مع 

الثقافة العربية ب�شورة عامة".
ب����دوره، ق���ال ج��وف��اين ج��وب��ر، عميد 
الأج��ن��ب��ي��ة يف  وال��ل��غ��ات  الآداب  ك��ل��ي��ة 
الكاثوليكية:  املقد�س  القلب  جامعة 
لنا  بالن�شبة  العربية  اللغة  "متثل 
ن��ح��ن جم��ت��م��ع الأك���ادمي���ي���ني واح����دًة 
ونتطلع  الأه��م��ي��ة،  بالغة  اللغات  م��ن 
معرفتنا  ل��زي��ادة  متوا�شلة  ب�����ش��ورة 
ب���ه���ا، ل���ه���ذا ي��ع��د امل���ه���رج���ان ال����دويل 
للغة وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة واح����داً من 
ننتظرها  التي  والأح���داث  الفعاليات 
ع��ام، وذلك  ونتطلع جلديدها يف كل 
مت�شلة  اللغات جميعها  باأن  لإمياننا 
عالقات  وهنالك  باأخرى،  اأو  ب�شورة 
ظاهر  بع�شها  بينهما،  فيما  قائمة 

وبع�شها مل يكت�شف بعد". 
اللغة  ع��ن  احل��دي��ث  "عند  واأ����ش���اف: 
كان  لغة  ع��ن  نتحدث  فاإننا  العربية 
م�شرية  يف  ومبا�شر  كبري  ت��اأث��ري  لها 
املنجز  وحجم  الإن�شانية،  احل�شارة 
ال�����ذي ق��دم��ت��ه ل��ل��ع��امل ك��ب��ري ومهم 
ونحن  ع���ن���ه،  ال���ش��ت��غ��ن��اء  ول مي��ك��ن 
كاإيطاليني ن�شعر بالنتماء للح�شارة 

معها  يربطنا  مب��ا  ون��ف��خ��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
م���ن ت��وا���ش��ل وم����ا ي��ج��م��ع��ن��ا ب��ه��ا من 

عالقات".
ب���دوره اأع���رب ال��دك��ت��ور وائ���ل فاروق، 
ال���ع���رب���ي  والأدب  ال����ل����غ����ة  اأ������ش�����ت�����اذ 
اجلامعة،  يف  الإ�شالمية  والدرا�شات 
ع����ن ف���خ���ره ب���الن���ت���م���اء وال���ع���م���ل يف 
ل  اأن���ه  واأك���د  الكاثوليكية،  اجل��ام��ع��ة 
العربي  ال��ع��امل  خ���ارج  ي��وج��د جامعة 
اأه��م��ي��ة وم�����ش��اح��ة ك��ب��رية من  تعطي 
م���وارده���ا ووق��ت��ه��ا وج��ه��د ك���وادره���ا، 

مثلما تفعل اجلامعة الكاثوليكية. 
عر�س  املهرجان  افتتاح  حفل  و�شهد 
ف��ي��ل��م ت�����ش��ج��ي��ل��ي ح����ول رح��ل��ة اإجن����از 
املجلدات الأوىل من املعجم التاريخي 
للغة العربية، واختتم بحفل مو�شيقي 
قدمه عدد من طالب اللغة العربية 
يف جامعة القلب املقد�س الكاثوليكية، 

بقيادة املو�شيقار هاين جرجي.
ع���دد من  تنظيم  امل��ه��رج��ان  وي�����ش��ه��د 
الثقافية  والأن���������ش����ط����ة  ال����ع����رو�����س 
خم�ش�س  م��ع��ر���س  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
خالله  ت�شتعر�س  ال��ع��رب��ي،  للكتاب 
بجناح  للكتاب"  ال�����ش��ارق��ة  "هيئة 
خ�����ا������س، جم����م����وع����ة خم�����ت�����ارة من 
موؤلفات الكتاب والأدب��اء الإماراتيني 
والعرب. وانطلقت فعاليات املهرجان 
يف  ال�شهر  ه��ذا  م��ن  ع�شر  ال�شابع  يف 
مدينة ميالنو الإيطالية، وي�شارك يف 
العربية  اللغة  بحوث  معهد  تنظيمه 
اللغة  خدمات  ومركز   ،))CARA
التابعان   ،)SeLdA( ب��اجل��ام��ع��ة 
مبيالنو،  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
وي�شهد  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ش��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة 
"املعجم  ح���ول  جل�شات  ع���دة  تنظيم 

التاريخي للغة العربية".

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

جاءت م�شاركة جزيرة بربادو�س بجناحها يف منطقة التنقل باأك�شبو 2020 
، بهدف تعريف العامل بالتحول اجلزري الذي حتولته ح�شب �شعارها الذي 
اختارته لللم�شاركة )البتكار والتحول: من ق�شب ال�شكر اإىل بلوك ت�شني( 
م�شار  وتتّبع  والتحول يف اجلزيرة،  البتكار  على م�شرية  ال�شوء  ي�شليط  ما 
تطورها واإ�شهاماتها العاملية كدولة موؤثرة، بعد اأن حتولت من جمتمع نباتي 
اإىل جمتمع رقمي م�شتدام، حيث اأنها تتمتع بخ�شوبة اأرا�شيها واإنتاج اأف�شل 
اأي�شا  اجلناح  في�شم  وزراعته  ال�شكر  اأهمية  مدى  بينت  وكما  ال�شكر،  اأن��واع 
اخلارجي  الت�شميم  اإىل  بالإ�شافة  ت�شنيعه،  ومراحل  ال�شكر  �شناعة  اآليات 
الذي يج�شد روح اجلزيرة وما لديها من �شعب تبدو على وجوههم الطيبة 

وال�شالم املجتمعي.
وتبداأ اجلولة داخل جناح بربادوي�س بت�شميم يهتم بامل�شاحات وعر�س  اأحدث 

املقتنيات  التكنولوجية يف اجلزيرة، مع ا�شتعرا�س اأم املواقع ال�شياحية التى 
تدعو الزائر  لال�شتمتاع بها، ف�شال عن �شر الق�ش�س الأ�شلية التى يتداولها 
ال�شعب كموروث ثقايف ينتقل بني الأجيال ويعتر الرتاث والتاريخ من اأهم 
اأهم  الزائر ملعرفة  الوطنية للجزيرة، كما تدعو  الهوية  اأوجه احلفاظ على 
الألعاب الريا�شية الذي ميار�شها ال�شعب، ي�شم اجلناح لوحاً لر�شومات تعر 
عن اجلوانب الإيجابية يف اجلزيرة، من خالل اأمناطاً معمارية متنوعة من 

البيوت اخل�شبية واملنازل امل�شيدة يف م�شاحات زراعية �شا�شعة. 
وجمرد النظر اإىل الت�شميم �شيكت�شف الزائر اأن اللوحات املوجودة على �شكل 
حواجز، جت�شد التاريخ وتبني العادات والتقاليد، بالإ�شافة اإىل التحولت التى 
ا�شتمدتها من م�شارات البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل ملواكبة الأحداث العاملية 
اأن  اللوحات  تلك  للزائر عر  التكنولوجيا، وتبني  ال�شريع يف عامل  والتغري 
يعتمد عليها  التى  ال�شا�شية  امل��وارد  اأهم  ال�شكر و�شناعته من  زراع��ة ق�شب 
وال�شتثمار  ال�شياحة  بجذب  اجل��زي��رة  ولهتمام  ال��رب��ادو���ش��ي،  القت�شادر 

وتنوع الأفكار القت�شادية والتجارية طرحت العام املا�شي، تاأ�شرية ملدة عام 
بهدف  وذل��ك  والعملن  املعي�شة  يف  احلق  الأجانب  للم�شتثمرين  متنح  واح��د 
بناء ج�شر متني مع دول العامل والو�شول اإىل مراحل متقدمة من التطور 
يدرج  اليوني�شكو  جعل  مما  القطاعات،  بجميع  امل�شتدامة  التنمية  جمال  يف 
احلي القدمي من العا�شمة »بريدج تاون«، وحاميتها الع�شكرية، كاأحد مواقع 
بالعمارة  اهتمت  التى  امل��دن  اأروع   م��ن  فتعتر   ،2012 يف  العاملي  ال���رتاث 
اجلورجية يف البحر الكاريبي، التي يعود تاريخها اإىل الفرتة طويلة ممتدة 

يف التاريخ.
وي�شتعر�س جناح بربادو�س لوحات متعددة من بينها لوحة جت�شد املهرجانات 
والرق�شات الفلكلورية، دون عليها باأن بربادو�س حتي العديد من املهرجانات 
غرب  يعقد  ال��ذي  هولتاون  مهرجان  من  ب��دءا  العام  م��دار  على  والفعاليات 
مهرجان  اإىل  ا�شافة  اجلنوب  من  اأوي�شتني  مهرجان  اإىل  و���ش��وًل  اجل��زي��رة 
ال�شتقالل  ومهرجان  الإجنيل  ومهرجان  الباربادو�شية  الريفي  مو�شيقى 

الوطني للفنون والإبداع الذي ي�شلط ال�شوء على اإبداعات الباربادو�شني من 
جميع الأعمار، كما ي�شتعر�س اجلناح الفنون الريا�شية يف لوحات عن املهارات 
تن�س  وريا�شة  الكريكت،  وريا�شة  امليدانية  واملالعب  والبولينج  ال�شرب  من 
ال�شارع التى مت ابتكارها يف اخلم�شينيات ولكن الكرة م�شنوعة من اخل�شب، 
من  بلوح  ال�شباب  ا�شتعو�شها  املنت�شف  يف  تو�شع  كانت  التى  اأي�شا  وال�شبكة 
اخل�شب، وخ�ش�س اجلناح مربع   يف املنت�شف يعرف الزائر ب�شياحة الغو�س 

وجمال املياه و�شفائها اأثناء الريا�شة املحببة ملعظم ال�شياح.
واهتم اجلناح اأي�شا بعر�س التحف الرتاثية وكور البولينج والتن�س امل�شنوعة 
من اخل�شب يف �شناديق زجاجية، وا�شتعر�س اأي�شا املالب�س الفلكلورية لل�شعب 
نالت  والتى  البيئة  من  امل�شنوعة  واحل��رف  اليدوية  وامل�شغولت  الربادو�شي 
اأك�شبو  ال��زوار على ختم جواز  الرحلة يحر�س  ال��زوار، ويف نهاية  ا�شتح�شان 
من اجلناح على اأمل زيارتها يف الواقع وال�شتمتاع مبا �شاهده عر العر�س 

الفرتا�شي.

•• دبي-وام:

والإبداع  بالتنوع  دب��ي   2020 باإك�شبو  ا�شرتاليا  جناح  احتفى 
احل�شارة  وا�شتك�شاف  والعلوم  التقدم  فر�س  بعر�س  والتعاون 

والطبيعة.
وي��ت��ي��ح اجل���ن���اح ل���زائ���ري���ه ف��ر���ش��ة الط�����الع ع��ل��ى ع��ل��م الفلك 
الأ����ش���رتايل، وع��ل��م ال��ف��ل��ك ال��ب�����ش��ري ب��الأ���ش��ع��ة حت��ت احلمراء 
اأف�شل  اإىل  ال��ت��ع��رف  ال��ن��ظ��ري��ة،  الفلكية  وال��ف��ي��زي��اء  وال���رادي���و 
ف���اي«،  »واي  تقنية  م��ث��ل  الأ���ش��رتال��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  الخ���رتاع���ات 
وجهاز تنظيم �شربات القلب، وم�شجل رحلة ال�شندوق الأ�شود، 

وغريها.
من  امل�شتوحى  اجل��ن��اح  اإىل  جولتهم،  اإك�شبو  زوار  ب��داي��ة  وم��ع 
الركامية،  الغيوم  يجد  املتنوعة،  الأ�شرتالية  الطبيعية  املناظر 

الراأ�شية  الأعمدة  تكوين  وي�شكل  التنقل،  مفهوم  جت�شد  والتي 
اأعلى اجلناح انطباعاً بوجود غيمة ركامية، التي غالباً ما تكت�شي 
الطريقة  اإىل  ترمز  اأنها  على  ع��الوة  ال�شا�شعة،  اأ�شرتاليا  اآف��اق 
لثقافات  وموطناً  بالتنوع  تتميز  اأر�شاً  اأ�شرتاليا  بها  تعد  التي 
متعددة. وينق�شم اجلناح اإيل ثالثة جتارب رئي�شية لكل جتربة 
درجة   360 بزاوية  تفاعلية  عر�س  �شا�شات  علي  يحتوي  فيها 
دقيقة،   20 ت�شتغرق  مفعمة  رحلة  ل��ل��زوار  التجارب  تقدم  و   ،
حيث �شت�شكل كل جتربة منها رحلة مرئية وم�شموعة م�شممة 
لربط الزوار باأ�شرتاليا، والرتحيب بالزوار من خالل معر�س 
يج�شد التكوين الثقايف املتعدد لأ�شرتاليا، مروراً مبعر�س حلم 
والف�شاء  البتكار  ع��ن  اأ�شرتالية  ق�ش�س  ل�شتك�شاف  النجوم 
وتعمل على ربط املجتمعات وتعبئتها حملياً وعاملياً، من املعرفة 
مع  احلديثة  والخ��رتاع��ات  الكت�شافات  اإىل  القدمية  الأ�شلية 

اإذ  والثقايف،  العرقي  بالتنوع  دبي   2020 اإك�شبو  زوار  تعريف 
اأن  اأو  اآخ��ر  اإم��ا ول��دوا يف بلد  ما يقرب من ن�شف الأ�شرتاليني 
اأحد والديهم على الأقل مولود يف بلد اآخر. بينما تعك�س فكرة 
»حلم النجوم« هدف كومنولث اأ�شرتاليا يف الجتماع مع الدول 
الأخرى للتعاون يف حل التحديات العاملية وم�شاركة ابتكاراتها 
لتحقيق املنفعة املتبادلة، بينما اإحدى ال�شمات الرئي�شة لت�شميم 
يعر�س  ترفيهي  عر�س  خ��الل  من  والأخ���رية،  الثالثة  ال�شالة 
بزاوية  الجت��اه��ات  جميع  م��ن  �شخمة  تفاعلية  �شا�شات  علي 
درجة؛ وكاأنك بني احليوانات البحرية و�شط اأكر احليد   360
املرجاين العظيم، وهو اأكر منطقة لل�شعاب املرجانية يف العامل 
باملحيط الهادئ والهندي، وتتجول و�شط الطبيعة اخلالبة من 
ه�شاب وجبال كو�شيزكو وجبال ما�شون بيك، ف�شاًل عن مدنها 

ال�شهرية كانرا و�شيدين، ملبورن، بريزبني، برث، واأدليد.

جناح ا�سرتاليا باإك�سبو 2020 دبي يحتفي بالتنوع والإبداع والتعاون

تنظمه جامعة القلب املقد�ش الكاثوليكية مبيالن

اإيطاليا حتتفي باملعجم التاريخي للغة العربية يف املهرجان الدويل للغة والثقافة العربية

جناح بربادو�س ي�ستعر�س اآليات �سناعة ال�سكر واأهم الألعاب الريا�سية يف اأك�سبو 2020 

•• دبي-وام:

للخدمات  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  احتفلت 
ال�شحية باليوم العاملي ملتالزمة داون الذي يوافق 21 من مار�س من كل 

عام وذلك مبقر اجلمعية بدبي بح�شور وفد من املوؤ�ش�شة.
وق���دم الأط��ف��ال م��ن ذوي متالزمة داون خ��الل الإح��ت��ف��ال ف��ق��رات فنية 
واأن�شطة منوعة.. فيما ا�شطحبت الدكتورة منال جعرور رئي�شة جمل�س 
اإدارة اجلمعية وفد املوؤ�ش�شة يف جولة مبركز التطوير اطلع خاللها على 
واأ�شاد  داون  متالزمة  ذوي  من  الهمم  لأ�شحاب  تقدمها  التي  اخلدمات 

بها.
منذ  خدماتها  من  امل�شتفيدة  احل��الت  ع��دد  اإن  جعرور  الدكتورة  وقالت 

فيه  ت�شهد  وق��ت  يف  داون  متالزمة  ذوي  م��ن   558 اإىل  و�شل  تاأ�شي�شها 
اجلمعية اإقبال ملحوظا لال�شتفادة من خدمات التدخل املبكر والف�شول 
التعليمية التاأهيلية وف�شول التهيئة املهنية واخلدمات العالجية امل�شاندة 
التي توفرها يف جمالت العالج الطبيعي والوظيفي وعالج ا�شطرابات 

اللغة والكالم بالإ�شافة اإىل جل�شات الرتبية اخلا�شة وتعديل ال�شلوك.
الإم����ارات  جلمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  كنعان  �شلمى  اأك���دت  جانبها  م��ن 
ملتالزمة داون اأن اجلمعية تنتهج م�شارا وا�شحا يرتكز على توظيف اأف�شل 
املمار�شات وتوفري اأعلى معايري اخلدمات و الرتكيز على نوعية اخلدمات 
اخلرات  ذوي  من  متخ�ش�شة  ك��وادر  على  العتماد  عن  ف�شال  املقدمة 
والكفاءة يف جمال العمل مع ذوي متالزمة داون ما اأ�شهم يف حتقيق نتائج 

اإيجابية تت�شق مع ال�شيا�شة الوطنية لأ�شحاب الهمم.

الإمارات ملتالزمة داون والإمارات للخدمات ال�سحية حتتفالن باليوم العاملي للمر�س
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اأخبـار الإمـارات
توقيع مذكرة تفاهم بني موؤ�س�سة حتقيق اأمنية واأكادميية الإعالم اجلديد

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" موؤخراً ُمذّكرة تفاهم مع اأكادميية 
الإع����الم اجل��دي��د ب��دب��ي. وّق���ع املُ��ذّك��رة ه��اين ال��زب��ي��دي، الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية"، وال�شيد را�شد العو�شي، املدير 

التنفيذي لأكادميية الإعالم اجلديد. 
التوا�شل  و�شائل  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  امل��ذك��رة  وتن�ّس 
اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شاد  الجتماعي. 
وبناء  تاأهيل  اإىل  تهدف  التي  اجلديد  الإع���الم  اأكادميية  ب��ري��ادة 
اأن  اإىل  لفتاً  وعاملياً،  اإقليمياً  الرقمي  الإع��الم  قطاع  يف  القدرات 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  م��ن  وبتوجيهات  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 

الدولة،  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن 
ال�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد اآل نهيان، الرئي�س الفخري 
ال�شراكات  عقد  اإىل  ال��دوام  على  ت�شعى  اأمنية"،  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
يف  ُت�شهم  والتي  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شرتاتيجية 
دعم جهود املوؤ�ش�شة الرامية اإىل حتقيق اأمنيات الأطفال املُ�شابني  
اأفراد  وتوعية  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  حياتهم  ُت��ه��ّدد  باأمرا�س 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ش�شة  ب��ر���ش��ال��ة  املجتمع 
هذه  توقيع  ب��اأن  ثقة  "كّلي  ال��زب��ي��دي:  وق��ال  النبيلة.  الإن�شانية 
دفع  عامل  ُت�شّكل  �شوف  الإع��الم اجلديد  اأكادميية  مع  التفاقية 
كبري لأعمال ومبادرات واأن�شطة املوؤ�ش�شة، وُت�شاهم يف اإ�شاءة �شمعة 

الأمل يف قلوب الأطفال املر�شى مع عائالتهم".

"نوؤمن يف الأكادميية بالعمل الإن�شاين  من جهته قال العو�شي: 
الذي تقوم به موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية، جللب الأمل والقوة والفرح 
اإىل حياة الأطفال ال�شغار . ومُتّثل املوؤ�ش�شة ال�شريك ال�شرتاتيجي 
الذي نرغب يف العمل معه؛ فهي تعمل ب�شغف واإخال�س من اأجل 

رعاية الأ�شخا�س الذين يوؤمنون بقوة اخلري.
كما اأنهم يتبنون املحتوى الجتماعي كطريقة ات�شال يف احلا�شر 
وامل�شتقبل، وهي الطريقة التي تتما�شى مع الأهداف طويلة املدى 
لأكادميية الإعالم اجلديد لدعم منو الإقت�شاد الرقمي، ولذلك 
تعزيز  يف  مل�شاعدتهم  الرقمي  الإت�����ش��ال  جم��ال  يف  خرتنا  نقدم 
هدفهم وحتقيقه، ونتطلع ب�شدة اإىل بناء عالقة م�شتقبلية وطيدة 

معهم تدوم على املدى البعيد".

•• دبي -الفجر:

دبي  ل�شرطة  العام  القائد  املن�شوري، م�شاعد  اإبراهيم  اللواء خبري خليل  ثمن 
منطقة  يف  حتا  �شرطة  مركز  بها  يقوم  التي  اجلهود  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون 
اجلنائي  املجالني  يف  جمهولة  ق�شية  اأي  املركز  ي�شجل  مل  حيث  الخت�شا�س، 
واملروري خالل اخلم�س اأعوام املا�شية، وذلك نتيجة للرامج الأمنية واملرورية 

التي يطبقها يف منطقة اخت�شا�شه.
جاء ذلك خالل تفقد م�شاعد القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي ملركز �شرطة 
ال�شرطة،  ومراكز  العامة  الإدارات  على  ال�شنوي  التفتي�س  برنامج  �شمن  حتا، 
رافقه خاللها العميد خالد �شعيد بن �شليمان، مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س، 
والعقيد مبارك الكتبي، مدير مركز �شرطة حتا، ونائبه العقيد عبد اهلل را�شد 
الهفيت، والعقيد بدر بو�شمرة، مدير اإدارة التقييم والتميز املوؤ�ش�شي يف الإدارة 
العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور متيم حممد احلاج، مدير اإدارة البيئة 
�شيف  واملقدم  اللوج�شتي،  للدعم  العامة  الإدارة  العامة يف  وال�شالمة  وال�شحة 
القايدي، مدير مكتب التطوير املوؤ�ش�شي يف قطاع �شوؤون البحث اجلنائي، وعدد 

من ال�شباط.

املوؤ�شرات ال�شرتاتيجية 
حيث  للمركز،  ال�شرتاتيجية  امل��وؤ���ش��رات  على  املن�شوري  ال��ل��واء  �شعادة  واط��ل��ع 
الأمنية يف منطقة الخت�شا�س، وكان  التغطية  %100 يف  ن�شبة  املركز  حقق 
مواقع  يف  امل��ن��اوب  ال�����ش��اب��ط  ت��واج��د  ن�شبة  بلغت  بينما   ،100% امل�شتهدف 
زمن  متو�شط  وبلغ  املطلوب،  امل�شتهدف  بذلك  ليحققوا   100% البالغات 
ال�شتجابة للحالت الطارئة دقيقة و7 ثوان يف العام 2021 وكان امل�شتهدف 4 

دقائق، مقابل دقيقتني و4 ثوان يف العام 2020 وكان امل�شتهدف 7 دقائق. 

 الربامج الأمنية 
�شرطة  التي يطبقها مركز  الأمنية  الرامج  على  املن�شوري  اللواء  واطلع  كما 
حتا يف مناطق الخت�شا�س والتي اأدت اإىل �شفر ق�شية مقلقة جمهولة خالل 
اخلم�س �شنوات املا�شية، و�شفر ق�شايا ل وجه لإقامة الدعوى، ومت التوا�شل 

مع ال�شحايا ب�شقية اجلنائي واملروري بن�شبة %100 خالل 7 اأيام عمل. 

ال�شجالت املرورية
وثمن اللواء املن�شوري جهود ق�شم ال�شجالت املرورية، وحر�شهم على �شالمة 
يف  للدوريات  اجليد  النت�شار  خ��الل  من  الأرواح  وحفظ  الطريق  م�شتخدمي 
اإىل �شفر ق�شية مرورية جمهولة خالل  ذلك  اأدى  الخت�شا�س، مما  منطقة 
عنها  نتج   2021 العام  يف  مرورية  بالغات   9 املركز  �شجل  كما  املا�شي،  العام 
حالة وفاة واحدة، و�شجل 8 بالغ مروري يف العام 2020 نتج عنها حالة وفاة 
واحدة، كما قام املركز بتنفيذ العديد من احلمالت املرورية بالتعاون مع الإدارة 
مبخاطر  التوعية  حملة  املفاجئ" و  " النحراف  اأبرزها  ومن  للمرور  العامة 
الدراجات الكهربائية و" الأمطار نعمة ل جتعلها نقمة" بالإ�شافة اإىل تنفيذ 
العديد من املحا�شرات التوعوية املرورية يف مدار�س حتا والعديد من الدوائر 

احلكومية يف منطقة الخت�شا�س.

املبادرات الإدارية 
املركز  نفذها  التي  الإداري���ة  امل��ب��ادرات  على  املن�شوري  اللواء  �شعادة  واطلع  كما 
للموظفني والتي اأدت اإىل ارتفاع ال�شعادة الوظيفية بن�شبة %98.3 يف نتيجة 
ال�شعادة  ا�شتطالع  موؤ�شر  يف  و98.7%  الداخلي  ال�شعادة  موؤ�شر  ا�شتطالع 
احلكومي، وارتفاع الر�شا الوظيفي بن�شبة %98، ومن �شمنها مبادرة "نعمل 
ومبادرة  املوظفني،  لأبناء  الدرا�شية  امل�شاهمة  اإىل  تهدف  ل�شعادة الأ�شر" التي 
"عالجكم" التي تهدف اإىل توفري العالج يف م�شت�شفى حتا، ومبادرة "توا�شل 
حالت املر�س،  اأو  املنا�شبات  يف  املركز  موظفي  زيارة  اإىل  تهدف  وتراحم" التي 

وغريها من املبادرات الأخرى.

الأمن ال�شياحي
كما واطلع اللواء املن�شوري على نتائج فريق الأمن ال�شياحي" فريق ال�شجعان" 
التي تتمثل مهامه يف تاأمني الفعاليات، تعريف زوار حتا بخدمات �شرطة دبي 
الذكية، وامل�شاركة يف عمليات الإنقاذ واإ�شعاف امل�شابني، بالإ�شافة اإىل الدورات 
التي ينفذها الفريق ومن �شمنها دورة اإ�شعاف واإنقاذ، دورة الطائرة بدون طيار، 
وبرنامج اللياقة البدنية وي�شمل التمرين على الدراجات اجلبلية، والتجديف، 
الفريق خالل  قام  الأخ��رى، حيث  التمارين  والتحمل وغريها من  وال�شباحة، 

الفرتة املا�شية، بتاأمني 41 فعالية، وامل�شاركة يف 5 فعاليات خارجية.  

•• الفجرية - الفجر

ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ب��ي��ئ��ة  اأ���ش��دق��اء  ن��ظ��م��ت جمعية 
بلدية دبا الفجرية حملة تنظيف �شاطئ الفقيت 
املناخ  اأج����ل  م��ن  "العمل  ���ش��ع��ار  ال�����ش��ي��اح��ي حت��ت 
ركا�س  ب��ن  ���ش��امل  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  بح�شور   "
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري 
القيادة  م��ن  الزحمي  �شيف  والعقيد  لل�شرطان 
العامة ل�شرطة الفجرية، واملهند�س ح�شن �شامل 
اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجرية واإ�شماعيل 
وع��ل��ي عبداهلل  ال��ف��ج��رية  م���رايفء  م��ن  احلو�شني 
الظنحاين من وزارة التغري املناخي والبيئة، ود. 
اإدارة جمعية  اإبراهيم علي حممد رئي�س جمل�س 

جمل�س  ع�شو  ع�شام  وع��ب��داهلل  البيئة  اأ���ش��دق��اء 
اإدارة جمعية اأ�شدقاء البيئة، وممثل عن الكني�شة 
القبطية امل�شرية وكني�شة القدي�س جريجريو�س 
فندق  من  عبدال�شايف  وعبدالرحمن  اأرثوذوك�س، 
ف��ريم��ون��ت ال��ف��ج��رية، ومب�����ش��ارك��ة م��ت��م��ي��زة من 
واأع�شاء  ميديكلينيك   م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة 
املدار�س  وط����الب  ل��ل�����ش��رط��ان  الإم������ارات  جمعية 

والفرق التطوعية والك�شفية.
عام  مدير  اليماحي  �شامل  ح�شن  املهند�س  واأك��د 
ب��ل��دي��ة دب���ا ال��ف��ج��رية ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه احلملة 
ل��ال���ش��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���ت���ي تهدف  حت��ق��ي��ق��اً 
النفايات  واإزال��ة  املجتمعي  الوعي  بن�شر  للتوعية 
بث  وبالتايل  نظيفة  بيئة  ذات  ال�شاطىء  وجعل 

روح التطوع لدى امل�شاركني.
واأ�شار الدكتور اإبراهيم علي اإىل اأن هدف جمعية 
ثقافة  ن�شر  البيئة من هذه احلملة هو  اأ�شدقاء 
ب�����ش��ك��ل ع���ام وال��ع��م��ل التطوعي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ع��م��ل 
بالتعاون  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً  ب�شكل خ��ا���س، 
تاأتي  اأه��ل��ي��ة  ع���دة ج��ه��ات ر�شمية وج��م��ع��ي��ات  م��ع 
وم�شريتها  للجمعية  ال�شنوية  اخل��ط��ة  اإط���ار  يف 
على  احل��ف��اظ  اإىل  ال��رام��ي��ة  التوعوية  البيئة  يف 
وال�شياحي   احل�شاري  الوجه  و  الطبيعية  جمال 

لل�شواطىء الإماراتية.
ويف اخلتام  قام ال�شيخ د. �شامل بن ركا�س وبلدية 
اأ�شدقاء  جمعية  اإدارة  وجم��ل�����س  ال��ف��ج��رية  دب���ا 

البيئة بتكرمي اجلهات والرعاة وامل�شاركني.

•• راأ�س اخليمة -عبد الرحمن نقي: 

اأ����ش���اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك بن 
اخلا�س  امل�شت�شار  ال��ق��ا���ش��م��ي  ك��اي��د 
ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
بالدور الريادي للقادة املوؤ�ش�شني يف 
املتحدة من  العربية  الم��ارات  دولة 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
الإم���ارات  واخ��وان��ه ح��ك��ام  نهيان  اآل 
اأخ���ذوا على عاتقهم  يف عهده مم��ن 
حت��دي اإق��ام��ة ال��دول��ة الحت��ادي��ة يف 

تلك الظروف التاريخية ال�شعبة .
له  امل��غ��ف��ور  دور  اىل  معاليه  وا���ش��اد 

حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  اهلل  ب���اذن 
القا�شمي حاكم را�س اخليمة ال�شابق 
باكتمال  الحت���ادي  البيت  تعزيز  يف 
الكرى  زاي��د  ال�شيخ  وفرحة  العقد 
بان�شمام را�س اخليمة لالحتاد حني 
�شلمه معاليه يف دي�شمر 1971 يف 
ق�شره باملقام يف مدينة العني ر�شالة 
لالن�شمام  اخل���ي���م���ة  را�������س  ح���اك���م 
حر�س  كيف  وم�شتذكرا   ، ل��الحت��اد 
ال�شتقرار  تعزيز  على  �شقر  ال�شيخ 
والأم���������ن وال���ت���ع���ل���ي���م يف الم���������ارة ، 
الزراعة  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  وت�شجيع 
ومبنح املواطنني الأرا�شي الزراعية 

وال�شكنية والتجارية .
عبدامللك  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  وحت����دث 
ع����ن خ����ري خ���ل���ف خل����ري ���ش��ل��ف عن 
م�شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
را����س اخليمة وكيف  الأع��ل��ى ح��اك��م 
ب��را���س اخل��ي��م��ة اىل م�شاف  ان��ت��ق��ل 
وتعليما  ���ش��ن��اع��ة  احل���دي���ث���ة  امل�����دن 
�شتى  ويف  و���ش��ي��اح��ة  وا����ش���ت���ث���م���ارات 
املجالت وحر�س �شموه الكبري على 
دع��م الكيان الحت��ادي ودع��م املوارد 

الب�شرية والإرتقاء بها .
اليوم  خ�����الل ح���دي���ث���ه  ذل�����ك  ج�����اء   

لرنامج الراوي مع الأديب الدكتور 
ال�����ذي �شجله  ب���ن ح���وي���رب  ج���م���ال 
لتلفزيون دبي الذي اأ�شاد به معاليه 
عامة  �شخ�شية  حلقة  كل  يف  ويقدم 
اأثرت ب�شكل اإيجابي على جانب من 
جوانب احلياة و�شاهمت يف ت�شجيع 
جتار  من  واملعرفة  والرتبية  العلم 
اجلوانب  اأث���رت  ع��ام��ة  و�شخ�شيات 
القت�شادية  احل��ي��اة  م��ن  املختلفة 
التطرق  اإىل  بالإ�شافة  والثقافية، 
ولالأحداث  والتقاليد  ال��ع��ادات  اإىل 

املهمة التي مرت بها املنطقة .
ال��دك��ت��ور جمال  اع���رب  وم���ن جهته 

ل�شتقبال  تقديره  عن  حويرب  بن 
عبدامللك  ال�شيخ  م��ع��ايل  وت��رح��ي��ب 
وتعاونه  الرنامج  لأ���ش��رة  كايد  بن 
الوثائقية  ال��رام��ج  دع��م  يف  الكبري 
معاليه  وحر�س  الوطنية  والأدب��ي��ة 
ع��ل��ى رف���د ال�����ش��اح��ة الأدب���ي���ة باملزيد 
وثقت  التي  ال�شعرية  الدواوين  من 
الحتاد  ع��م��ر  م��ن  امل��ا���ش��ي��ة  للعقود 
ال��ت��اري��خ��ي يف  دوره  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
ب��اع��ت��ب��اره احد  را����س اخليمة  ام���ارة 
امل��رح��وم ال�شيخ  مل�����ش��رية  امل�����ش��ان��دي��ن 
���ش��ق��ر ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي طوال 
اخليمة  ب����را�����س  وح���ك���م���ه  ح���ي���ات���ه 

وا�شهامه يف تاأ�شي�س ورئا�شة العديد 
من الدوائر احلكومية بها بال�شافة 
اىل غ��رف��ة جت���ارة وزراع���ة و�شناعة 
را�س اخليمة واملجل�س البلدي لرا�س 

اخليمة .
ك��م��ا ي��ق��دم ب���ن ح���وي���رب م���ن خالل 
ال�شعراء  من  العديد  �شرية  جولته 
والثقافة  العلم  وطالبي  والق�شاة 

كذلك املثقفني ورج��الت الدولة يف 
ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اخل���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي وب���ق���ي���ة ال������دول 

العربية.

•• دبي-وام:

وال�شباب  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وق��ع��ت 
والريا�شة والثقافة يف دولة �شانت كيت�س ونيفي�س، بهدف التعاون يف جمالت 
اإ�شافة  وال��رتاث؛  والفنون  والآداب  واللغات  الثقافة  ودرا�شة  وال�شباب،  الثقافة 
حول  اخل��رات  وتبادل  وال�شبابية  الثقافية  والفعاليات  الأن�شطة  يف  للم�شاركة 
ال�شيا�شات والت�شريعات يف خمتلف جمالت القت�شاد الثقايف والإبداعي، لتطوير 
ال�شناعات الإبداعية يف البلدين. وقع مذكرة التفاهم معايل نورة بنت حممد 
الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب، ومعايل هونورابل جونيل باأول، وزير الرتبية 
وال�شباب والريا�شة والثقافة دولة �شانت كيت�س ونيفي�س. وت�شع املذكرة اأ�ش�شاً 
املتعلقة  الثقافة وال�شباب، وبخا�شة  را�شخة للتعاون بني الطرفني يف جمالت 
بالهوية  معرفتهم  نطاق  تو�شيع  بهدف  واملكتبات  والفنون  وال���رتاث  ب��الآث��ار 
الوطنية، وح�شارة وثقافة وفنون كل منهما، والتعاون املبا�شر يف دعم ال�شناعات 
الثقافية والإبداعية ودعم املوهوبني ال�شباب لتعزيز الروابط بني الدولتني، اإذ 
ي�شعى الطرفان اإىل تبادل اخلرات لت�شهيل تنفيذ التفاقيات الدولية املرمة 
من خالل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليون�شكو وغريها من 
التفاقيات الدولية ذات ال�شلة بالآثار والرتاث والفنون واملكتبات، وال�شناعات 
الثقافية والإبداعية ودعم املوهوبني ال�شباب التي �شدقت عليها كلتا الدولتان 
، ووفقاً للت�شريعات الوطنية لبلديهما. واأ�شادت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
2020 دبي،  اإك�شبو  ال��ذي مت ام�س يف جناح الإم��ارات يف  خالل حفل التوقيع 
يف  وامل�شتثمرين  املبدعني  ا�شتقطاب  يف  ونيفي�س  كيت�س  �شانت  دول���ة  بجهود 

الإمارات  دولة  جلهود  منوهة  املجالت،  �شتى  يف  والإبداعية  الثقافية  املجالت 
العربية املتحدة يف تي�شري عمل املبدعني و�شناع املحتوى من جميع اأنحاء العامل 
اللوج�شتي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الناظمة  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات  و�شع  خ��الل  م��ن 
وال�شرتاتيجي لهم، لتكون الإمارات �شمن الدول احلا�شنة لإبداعهم ووجهة 
البلدين  التي مت توقيعها بني  اأن التفاقية  ل�شناعة املحتوى. واأكدت معاليها 
التبادل  تي�شري  يف  وت�شاهم  البلدين  بني  امل�شرتكة  العالقات  متانة  على  توؤكد 
امل�شرتك،  التعاون  جهود  يخدم  مب��ا  البلدين،  �شعبي  ب��ني  والإب��داع��ي  الثقايف 
ويخلق فر�شاً اأعظم للتعاون الثقايف مبجالت ال�شناعات الثقافية والإبداعية، 
مبا ير�شخ من قيم الت�شامح والتعاي�س ويعزز لغة احلوار احل�شاري، وي�شاهم يف 
بناء اقت�شاد املعرفة. ون�شت املذكرة على �شرورة تعزيز التعاون بني ال�شلطات 
الزيارات  تبادل  طريق  عن  وال�شبابية  الثقافية  املجالت  خمتلف  يف  املخت�شة 
الأن�شطة  وت�شجيع  وامل�شاركة  واملفكرين؛  والكتاب  الثقافة،  عن  امل�شوؤولني  بني 
امل�شرتكة، من معار�س الكتاب وغريها، وت�شجيع التعاون بني الطرقني لتعزيز 
الوطنية  الرقمية  املنتجات  اإىل  الو�شول  لت�شهيل  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام 
وقراءتها جماناً وتبادل الكتب واملطبوعات بني البلدين. اإ�شافة لذلك ت�شجع 
التفاقية التبادل الفني يف املجالت الثقافية، وتبادل املعلومات الببليوجرافية 
والت�شجيالت ال�شوتية واملرئية املعرة عن الرتاث واملو�شيقى والفنون، وتبادل 
الثقايف  امل��ج��ال  يف  ال�شخمة  البيانات  وا�شتخدام  حتليل  ط��رق  ح��ول  اخل���رات 
وال�شبابي، كما تن�س التفاقية على اأن يتخذ الطرفان التدابري الالزمة ل�شمان 
حماية حقوق امللكية الفكرية، وفقا للت�شريعات الوطنية، والتفاقيات الدولية 

التي �شادق عليها الطرفان.

الإمارات و�سانت كيت�س توقعان اتفاقية للتعاون الثقايف وال�سبابي

�شفر ق�شية جمهولة خالل اخلم�شة اأعوام املا�شية 

مب�شاركة �شامل بن ركا�شاللواء املن�سوري يثمن جهود مركز �سرطة حتا 

حملة تنظيف �ساطئ الفقيت يف دبا الفجرية 

عبد امللك بن كايد ي�ستذكر دور املوؤ�س�سني يف 
حديث لربنامج الراوي لتلفزيون دبي

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
MOJAU_2022- 0056134 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

 - ليمكيتى  منري  وال�شيد/  اجلن�شية  فرن�شي   - جلويل  رباح  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
فرن�شي اجلن�شية ميلكون �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات امل�شماة )كافترييا خفيف و�شريع( 
 / ال�شيد  ان  وحيث   ،  )781423( رقم  مهنية  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي 
رباح جلويل - فرن�شي اجلن�شية - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك 
اىل ال�شيد/ منري ليمكيتى - فرن�شي اجلن�شية. تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من 

)�شركة اعمال مهنية بوكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
املو�شوع : اأمر على عري�شة / تغيري ا�شم 

مقدم الطلب : موزه عبدالرحمن حممد مظفر احلمادي

اأطيب حتياتها  ل�شعادتكم  اأن تقدم  البتدائية  يطيب ملحكمة خورفكان الحتادية 
ووافر �شكرها.

للطلب املقدم من ال�شيد/موزه عبدالرحمن حممد مظفر احلمادي /تغيري ا�شمها 
رقم)304/4366(  القيد  �شفرهاوخال�شة  جواز  يف  )عليا(  اإىل  )موزة(  من 
لديه  فمن  احلمادي(.  مظفر  حممد  عبدالرحمن  )عليا  الكامل  الإ�شم  لي�شبح 
خالل  البتدائية  الحتادية  خورفكان  حمكمة  اإىل  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س 

خم�شة ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ولكم واف��ر الحرتام والتقدي�ر

القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000031/ 
اإىل املحكوم عليه :  طريق امل�شتقبل لتوريد اليدي العاملة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ فاطمة �شعيد خمي�س مطر الرميثي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 23297.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13498 بتاريخ 2022/3/21 
اعالن بالن�شر        

 4698/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

علي  احمد  يو�شفي  احمد  يو�شف  ال�شيد/  ميثلها  ايروفري�س  مزرعة   -1  : عليه  املدعي  اإىل 
�شالول   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �شتاد باك انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م   
املوؤرخ  عليها  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بتاريخ 2018/4/18 والزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )3100000 درهم( والفائدة بواقع %9 
من تاريخ توقيع التفاقية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/3/23 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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م�شاحة ن�شتعر�ش فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

ال�شعادة منط حياة
الإن�شان  يخ�س  ومل  احلية  الكائنات  كل  فيه  ي�شرتك  ح�شي  �شعور  ال�شعادة 
وحده، فكما ي�شعر الب�شر بال�شعادة ت�شعر الكائنات بنف�س الإح�شا�س، فالكل 
لديه عقل يفكر به ومييز، لكن الفرق الوحيد هو التكليف وامل�شوؤولية التي 
اختارها الإن�شان ورف�شتها بقية املخلوقات، وال�شعادة �شعور �شبه دائم كما هو 
احلال عند بع�س ال�شعوب بالكامل، فتخ�شي�س العامل يوما لل�شعادة لي�شلط 

ال�شوء على التعامل مع الآخر وتقدمي ما يلزم لإ�شعاده.
���ش��ع��ادة فردية  ه��ن��اك 
الإن�شان،  ب��ه��ا  ي�شعر 
هدفاً  حتقيقه  ب�شبب 
ت��ق��دمي خ��دم��ة له  اأو 
اأو متيزاً اأو حتى لقاء 
وهناك  غ���رب���ة،  ب��ع��د 
������ش�����ع�����ادة ج���م���اع���ي���ة 
لقرارات و�شن قوانني 
من �شاأنها البحث عن 
�شعادة طائفة اأو �شعب 
�شعادة  ج���م���اع���ة،  اأو 
مرتبطة  ال�������ش���ع���وب 
واإبداع احلكام،  بوعي 
املثال  ���ش��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
دولة الإمارات، جعلت 
حياة،  من��ط  ال�شعادة 
املبادرات  خ���الل  م��ن 

مظاهر  فمن  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  ت�شتهدف  ال��ت��ى  املتعاقبة  والفعاليات 
العامل  دول  الإم���ارات يف معظم  �شفر  ج��واز  اعتماد  ال�شعادة اجلماعية  هذه 
بدون �شابق تاأ�شرية مما جعله من اأقوى جوازات ال�شفر، فهذه �شعادة بالغة 
لل�شعب بعد اأن نال التميز وال�شعور باأن القيادة ت�شعه ن�شب عينيها، �شداد 
الديون عن الغارمني يف مطلع �شهر رم�شان والعيدين ويف اليوم الوطني، 
البنية  توفري  مت��ام��ا،  البطالة  ن�شبة  وتقليل  وال��وظ��ائ��ف  اخل��دم��ات  توفري 
التحتية والتاأمني ال�شحي والهتمام بال�شحة العامة، احلفاظ على الأيتام 
اأماكن  وتخ�شي�س  الهمم  اأ�شحاب  مراعاة  املجتمع ودجمهم،  ومتكينهم يف 
مركبات  اإىل  بالإ�شافة  اخلدمية،  الأم��اك��ن  يف  متحركة  وك��را���س  لالنتظار 

متخ�ش�شة لنقلهم اإىل الأ�شواق وامل�شت�شفيات باملجان.
التي  القوانني  بع�س  ف�شنت  وب�شعادتهم،  باملقيمني  الإم��ارات  دولة  واهتمت 
مبادرة  مثال،  �شبيل  فعلى  اأر�شها،  على  يعي�شون  الذين  اإ�شعاد  �شاأنها  من 
الإقامة الذهبية التي متنح للمتميزين يف جمالت الأدب والإع��الم والفن 
وال�شتثمار والتفوق العلمي، ومنحت اأ�شرهم اخل�شائ�س واملميزات نف�شها، 
فتحت جماًل للم�شتثمرين بفتح امل�شاريع بدون كفيل، حر�شت على حقوق 

العامل وحمايته من اأ�شحاب الأعمال.
نفو�س  يف  ال��ف��رح��ة  ن�شر  اإىل  ت�شعى  لل�شعادة  وزارة  تخ�ش�س  ال��ت��ي  ال���دول 
بني  وفقري  غني  ب��ني  تفرق  ل  ال��ق��ان��ون،  بنف�س  اجلميع  وتعامل  مطمئنة، 
العن�شرية  عن  بعيدا  الإن�شانية  ب��روح  تتعامل  ال��دول  هذه  ومقيم،  مواطن 
والقبلية والنحياز لطائفة على طائفة، فال�شعادة تكمن يف الهدوء النف�شي 
والطمئنان ون�شر ال�شالم والت�شامح، جند ال�شعادة يف العطاء وراحة البال 

وحتقيق التميز والنفراد. 
ال�شيماء حممد 
خبري ال�شحافة والإعالم

ال�شباق الدرامي 
ال�شباق الدرامي تبث على  اإعالنات  اأب��واب �شهر رم�شان، وب��داأت  نحن على 
جميع القنوات ل�شتقطاب امل�شاهدين، فالأعمال الدرامية تختار �شهراً واحداً 
فقط لبث امل�شل�شالت، وعلى امل�شاهد اأن يختار عدداً حمدوداً ملتابعته من بني 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  م�شل�شل  ينال  قد  ال�شباق،  تخو�س  التي  الأعمال  ع�شرات 
عدد امل�شاهدات لتوقيت بثه، ويكون خالياً من كل املعايري الفنية لكن ظروف 
ال�شنوات  يف  الدراما  �شارت  املجمل  يف  لكن  م�شاهدته،  يف  �شاعدت  التوقيت 

ت���خ���ل���و من  امل����ا�����ش����ي����ة 
الإيجابي  امل�����ش��م��ون 

اإل ما رحم ربي.
الو�شائل  م���ن  ال���ف���ن 
ال��ت��ي تعيد  احل��ي��وي��ة 
ت�����رت�����ي�����ب امل���ج���ت���م���ع 
وحت�������ف�������زه ل���ل���ت���ق���دم 
وال���������ت���������ط���������ور، ه������ذا 
املق�شود من الر�شالة 
بها  ي���ت�������ش���دق  ال����ت����ي 
اتخذ  ل��ك��ن  ال��ب��ع�����س، 
مغايراً  منحنى  الفن 
احلقيقية،  لوظيفته 
الآون������������ة  يف  وب������������ات 
يعتمد  الأخ����������������رية 
والقوة  الإث�����ارة  ع��ل��ى 

بالإ�شافة  وال�شرا�شة، 
يف  تغر�س  واأعمال  م�شل�شالت  ن�شاهد  اأن  العام  هذا  وناأمل  الأوح��د،  للبطل 
النفو�س معاين الف�شيلة واحلب والأم��ان والثقة، بدًل من امل�شمون الذي 
عهدناه من خيانة وجتارة بالب�شر والرتويج للعنف و�شرح اأ�شاليب اجلرمية 

الكاملة.
 ما ير�شده الفن ويقدمه ي�شنع اأجياًل ه�شة بال وعي اأو طموح، ولأن الفن 
اأطلق على كل ما يطل علينا بوجه من خالل ال�شا�شة الكبرية اأو ال�شغرية اأو 
حتى الإذاعة باأنهم جنوم �شباك ويلعبون بالأموال مع رداءة املحتوى الذي 
باحل�شول  ل حتظى  التي  الأخ��رى  املجالت  املتفوقني يف  في�شد  يقدمونه، 
على الأموال اأو الغنى، في�شاب بالإحباط واخلروج من امل�شار املعتدل، فعلى 
القائمني بدور الرقابة على امل�شنفات الفنية مراعاة هذه املوؤ�شرات يف تناول 

اأنهم  املفرت�س  م��ن  اأج��ي��اًل  وت��رب��ي  تعر�س  التي  الفنية  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  ك��ل 
اأ�شحاب الراأي وامل�شورة والقيادة يف امل�شتقبل، علي العاملني يف هذا احلقل 
بث روح الوطنية والتم�شك بالعقيدة وبناء جيل واع لديه الولء والنتماء 

للوطن، يحرتم ال�شغري ويوقر الكبري ويعرف ف�شل الأ�شرة والوطن.
م�شطفى عبيد 

فن الت�شويق 
ثم  ن�شاأت من اخلرات  والعلوم،  والأداب  والفنون  اأ�شكاله  بجميع  الت�شويق 
حتولت اإىل مناهج علمية تدر�س يف املوؤ�ش�شات العلمية، من مدار�س وجامعات 
واأ�ش�شه  معايريه  له  علم  الت�شويق  وف��ن  جم��ال،  كل  يف  متخ�ش�شة  ومراكز 
و�شماته اخلا�شة به، فبداأ مع الوجود ومع احل�شارات القدمية، حيث تبداأ 
ومراعاة  لها،  الت�شويق  من  امل�شتهدفة  الفئة  وحتديد  املنتج  عن  بالإعالن 
وحتريك  النتباه  للفت  للمجتمع  اجلاذبة  الب�شيطة  الر�شالة  اأو  املحتوى 

م�شاعر الف�شول لل�شوؤال اأو اجلذب للمنتج.
امل�شوق كثرية جداً، فهناك من  ال�شخ�شية عند  فالأ�شاليب كثرية والفروق 

الر�شالة  على  يعتمد 
والبيع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
اأي  ب���دون  التقليدي 
لفت  اأو  اإ������ش�����اف�����ات 
ملنتج  امل�شتهلك  نظر 
م��وج��ود عنده،  اآخ���ر 
لديه  م���������ش����وق  ويف 
التفكري  القدرة على 
لبيع  والإب����������������������داع 
لديه  وم�����ا  م��ن��ت��ج��ه 
اأخرى،  منتجات  من 
املثال  ���ش��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
امل�شهورة  ال���ق�������ش���ة 
عند ثالثة م�شوقني 
بيع  م����ن����ه����م  ط����ل����ب 
اأم�������ش���اط ال�����ش��ع��ر يف 

حي كله من ال�شلع، وخرج الثالثة وغابوا يومني وعند عودتهم اأعلن الأول 
اأنه باع م�شطاً واحداً بعد اأن لحظ طفل يحك راأ�شه فاقنعه ب�شراء امل�شط، 
ي�شرتي  اأن  واأقنعه  احلي  لكبري  ذهب  اأن��ه  وال�شبب  ع�شرة،  فباع  الثاين  اأم��ا 
اأما الثالث ففكر واأبدع  لي�شفف غرباء به �شعرهم قبل دخول احلي،  ع��دداً 
يف نحت كلمة تخ�س الإن�شانية على امل�شط واأقنع كبري احلي اأن هذا امل�شط 

�شيكون كتميمة تذكر اأبناء احلي باحرتام الآخر.
احلكاية  تقت�شيه  وبفل�شفته، ومبا  بطريقته  للمنتج  ي�شوق  اأن  اجتهد  الكل 
اإبداعية  ف��ك��رة  اأ���ش��اف  ال���ذي  املحتوى  ه��و �شاحب  الأف�����ش��ل  لكن  وامل��وق��ف، 
يوؤديها،  التي  اخلدمة  عن  مغاير  وطلب  وزن  له  ف�شار  املنتج  على  مبتكرة 
املبا�شر  الت�شويق غري  العلم واحلنكة والتفكري، وامل�شمون يف  وذلك بف�شل 
تامة  بعناية  املحتوى  كتابة  يتطلب  والإل��ك��رتوين،  التوا�شل  و�شائل  على 
وبقدرة جذب فائقة، لأن الت�شويق الإلكرتوين يخاطب م�شتهلكاً مل تره اأو 
ت�شاأله عن ميوله وحبه لالألوان اأو حتى معرفة ال�شبب من �شراء املنتج اأهو 

هدية اأم لال�شتخدام ال�شخ�شي.
على  ويعتمد  احل���الت  ي��در���س  اأن  الإل��ك��رتوين  امل�شّوق  يف  يتوفر  اأن  فالبد 
اأكر من معنى،  �شل�شة ل حتمل  خرته يف الطرح، وو�شع كلمات مفهومة 
واأن يكون ملماً بكل تفا�شيل املنتج لالإجابة على اأي ا�شتف�شار ياأتي اإليه، كما 
يراعي جن�س امل�شتهلك وثقافته ومعرفته ومدى اهتمامه باملنتج وهل �شبق 
واأن جربه اأم لأول مرة، فاملحتوى �شيجيب على ت�شاوؤلت كثرية تخطر على 

بال امل�شتهلك والفئة امل�شتهدفة.
رندا اأبو �شتة 

طفل اليوم قائد الغد 
وحر�شها  التوعوي  دوره��ا  يعك�س  والأم��وم��ة،  بالطفولة  ال��دول  اهتمام  اإن 
للطفل،  يوما  ليكون  عام  كل  مار�س من  يوم معلوم يف  الكبري على حتديد 
الذي ينظر اإليه العامل على اأنه امل�شتقبل، ليوؤكد حقه يف الرعاية ال�شحية 
ال�شاملة والرتبية ال�شليمة واإتاحة الفر�شة له باملعرفة والطالع، وتاأكيدا 
على اأن العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم، كان لبد من توفري �شاحات اآمنة 
بني  للراحة  وق��ت  وتخ�شي�س  وامل���رح،  واللعب  الريا�شة  الأط��ف��ال  ملمار�شة 
مهاراته  وحتفيز  الفكرية  التنمية  م��راع��اة  م��ع  اليومية،  ال��درا���ش��ة  ف��رتات 
واأدوات��ه لي�شبح منوذج يحتذى به ويعتمد عليه يف التنمية امل�شتدامة، من 

خالل التعليم واملعرفة.
راأ�س  اأن ت�شع الطفل �شمن اهتماماتها واأولوياتها، لأنه  يجب على الدول 
احلربة الذي يعد لرفع راية القيادة واحلفاظ على مقدرات الوطن، فالبد 

م������ن ح����م����اي����ت����ه من 
الأف������ك������ار ال���ه���دام���ة 
العقول  �شناع  وم��ن 
بالإ�شافة  الفا�شدة، 
ح�ش�س  اإع������ادة  اإىل 
والفنون  امل��و���ش��ي��ق��ى 
مواهبهم  ل�������ش���ق���ل 
والرت�����ق�����اء ب���ال���ذوق 
ال��ع��ام، وت��وف��ري وقت 
م���ن���ا����ش���ب ل�����الإذاع�����ة 
اليومية،  امل��در���ش��ي��ة 
معرفية  وجبة  لأنها 
اكت�شاف  م���ع  م��ه��م��ة 
م�����واه�����ب الأط�����ف�����ال 
البحث  جم�������ال  يف 
والتقدمي  والل���ق���اء 
وغريها من ال�شمات 

التي توؤثر يف الوجدان الب�شري.
كما على الدول املتقدمة والنامية اأن ت�شعى اإىل دمج الأطفال اأ�شحاب الهمم 
الوطن  بناء  لي�شهموا يف  ونف�شيا،  واجتماعيا  وتاأهيلهم معنويا  املجتمع،  يف 

لالأطفال  تقدم  كما  نفو�شهم،  يف  والنتماء  وال���ولء  النبيلة  القيم  وغر�س 
وعر�س  اخل���رات  ونقل  املعرفة  ل�شقل  التوعوية  املحا�شرات  م��ن  الكثري 
الق�ش�س امللهمة التي من �شاأنها بناء جيل متح�شر ومدرك لق�شايا اأمته، 
يف  املتميزين  ه��وؤلء  فمن  العامة،  والثقافية  املتنوعة  امل�شابقات  عن  ف�شال 
القدم للمكفوفني  الأثقال وكرة  الأوملبية يف رفع  الريا�شة والألعاب  جمال 
الذي تفوق فيه  العلمي  املجال  الألعاب، ف�شاًل عن  والطائرة والعديد من 
اأبنائها  توعية  الأ���ش��ر  على  هنا  وم��ن  الهمم،  اأ�شحاب  الأط��ف��ال  من  الكثري 

باحرتام هوؤلء الأطفال وعدم التنمر عليهم بل وتقدمي يد العون لهم.
اأخطاء ارتكبوها فلقد ولدوا لوقت غري  اأبناءنا على  اأن نعاقب  ل يفرت�س 
وقتنا، جملة قالها اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب، لأن العيب زمان قد ل 
يكون عيباً يف هذا الزمن، وال�شبب اختالف الثقافات وتنوع الأفكار، فالعقاب 
من جن�س العمل، بالإر�شاد والتوعية لأن طفل اليوم غري طفل زمن م�شى، 
�شغرية  قرية  العامل  جعل  للمعرفة  ال�شريع  والتطور  التكنولوجيا  فع�شر 
اإل ونحن ندر�س يف  نكت�شفه  الطفل ما مل  البحث يكت�شف  ج��دا، ومبحرك 
اجلامعة، فاختالف الوقت �شمح للطفل باكت�شاب معرفة ومعلومات ما كان 

الأباء يعرفونها وهم يف نف�س ال�شن تقريبا.  
حممد اأ�شامة 

ال�شلوك 
نتلقى كل يوم العديد من املعلومات و لكن معلومة واحدة قد تغري مواقفنا 
ح�شب  �شعورياً  ل  حولنا  ي��دور  مبا  نتاأثر  نحن  كبرياً،  تغيرياً  ت�شرفاتنا  و 
املعلومات الواردة اإلينا مما يوؤدي بنا اإىل �شلوكيات و ت�شرفات معينة، تذّكر 
اأن املعلومات التي نح�شل عليها حتدد مواقفنا و انفعالتنا و�شلوكياتنا جتاه 

الآخر و اأي�شاً توؤثر على الطريقة التي ننظر فيها  اإىل الأمور.
املهم اأن نفهم اأن اختالفنا مع الآخر م�شدره قد يكون ب�شبب املعلومات التي 
ح�شلنا عليها من م�شادر خمتلفة، اأو من ترديد عبارات قد �شمعناها فمثاًل 
ت�شتقر  �شوف  املعلومة  هذه  جمتمعنا  يف  اأمانة  يوجد  ل  اإن��ه  نقول:  عندما 
يف العقل الباطن و من خاللها اأحكم على الأمور و هو اأي�شاً �شيحكم علّي 
من خاللها فتتعر املعامالت مما يدفع حل�شول م�شكالتها وهذه امل�شكالت 
قد تتفاقم، حاول ت�شحيح معلوماتك و جتديدها، كن �شيد اختياراتك، اإن 

التحكم بالنف�س يوؤدي اإىل ال�شعادة و النجاح.
اأن خلق  و منذ  اأجمل  تكون  اأخ��رى قد  وردة  تنبت  تذبل  وردة  تذكر مع كل 

و  ������ش�����ب�����ح�����ان�����ه  اهلل 
ت���ع���اىل ال��ب�����ش��ري��ة ل 
ن�شخة  ع��ق��ل  ي���وج���د 
ع���ن ال��ع��ق��ل الآخ�����ر و 
متيزك  دل����ي����ل  ه������ذا 
بب�شمة  ت����ف����ردك  و 
�شحيح  ���ش��خ�����ش��ي��ة، 
تكامل  نحن يف حالة 
ليعمر  الآخ���������ر  م�����ع 
منا  لكل  لكن  ال��ك��ون 
ب�����ش��م��ة خ��ا���ش��ة ب���ه ، 
مكامن  ع����ن  اب���ح���ث 
وثق  ف���ي���ك  ال�����روع�����ة 
الكثري  ه�����ن�����اك  اأن 
م���ن ن��ق��اط ال���ق���وة يف 
تعترها  �شخ�شيتك 

عادية و ميلكها اجلميع و لكنها يف احلقيقة لي�شت كذلك على الإطالق. 
تاأمل حوا�شك ، ب�شرك ، عقلك ، اإدراكك كلها  نقاط قوة و اأنت تعترها ل 
يقبلوك  اأن  يكرهوك،  اأو  اأن يحبوك  اأح���راراً  الآخرين  دع   : ن�شيحة   ، �شيء 
لي�س  ال�شر،  يعلموننا  فهم  اأع���داء  دون  بحياة  تطالب  ل  يرف�شونك  اأو 

بال�شرورة اأن يحبك اجلميع ، دعهم اأحراراً يف م�شاعرهم جتاهك. 
ل جتر اأحداً على الهتمام بك، كنت اأنت هو فقط و ل اأحد �شواك م�شوؤول 
حتت  و  مزاجهم  حبي�س  فتكون  بالآخرين  �شعادتك  تربط  ل   ، نف�شك  عن 
والعقبات  امل�شكالت  واج��ه  ل�شعادتك،  احلقيقي  املعنى  فتفقد  �شيطرتهم 
اأن ال�شر من ال�شفات الأ�شا�شية التي يجب على  بال�شر والأم��ل، ل �شك 
ال��ق��درة على  يعني  ال�شر   ، النجاح  ي��ود  م��ن  وك��ل  بها،  اأن يتحلى  الإن�����ش��ان 

ال�شمود و جتاوز العقبات و الثبات حتى تتحقق الأهداف.
و  اأو�شاعك  كانت  فمهما  النجاح،  اإىل  الف�شل  من  احلياة  تتحول  بال�شر 
ظروفك و مهما واجهت يف طريقك من عقبات ل تياأ�س، اأبداً ، ت�شلح بال�شر 
و الأمل معاً فالأمل يعطي الإن�شان قوة دافعة وطاقة حمركة و اإرادة قوية 
وتفاوؤل بامل�شتقبل، ل غنى لك عن التعلم يف مدر�شة احلياة و املثل العربي 

يقول "ال�شر مفتاح الفرج ". 
ندى فرني 
مدربة  

زهرة ملكة الليل
تعتر الورود والأزهار من اأجمل مظاهر الطبيعة اخلالبة التي ُتدخل على 
جميلة  بروائح  تتميز  الأزه��ار  اأن  كما  بال�شعادة..  وال�شعور  البهجة  النف�س 
الفناء  يف  زراعتها  املمكن  وم��ن  الأج���واء،  يف  اأريجها  تنر  فواحة  وعطرية 

للمنزل  اخل�����ارج�����ي 
وه����ن����اك اأن����������واع من 
التي  ال��زي��ن��ة  اأزه������ار 
اأن تكون داخل  مُبكن 
امل�����ن�����زل وال�����ت�����ي من 
الهواء  تنقية  �شاأنها 
والغازات  الغبار  م��ن 
اأهمها  وم��ن  ال�شامة 
الليل  م���ل���ك���ة  زه�������رة 
خفيف  ظل  لها  التي 
فهي  امل������ن������زل  ع����ل����ى 
مت����ن����ح����ه ال����رائ����ح����ة 
املنع�شة  ال���ع���ط���ري���ة 

وال�شاحرة.
اأو  ال����ل����ي����ل  وم����ل����ك����ة 
�ِشْرَخات اأو �ُشْرُجَبان.. 

ملكة  نوعا،   175 اأك��ر من  ي�شمل  الباذجنانية  الف�شيلة  نباتي من  جن�س 
ارتفاعها  ي�شل  اخل�شرة  م�شتدمية  �شجرية  هي  الكولونيا  �شجرة  اأو  الليل 
اإىل 3 مرت وذات تفرع كثيف من القاعدة لها اأوراق ب�شيطة متبادلة رحمية 
ال�شكل، ولها اأزهار بي�شاء اللون على �شكل عناقيد اأو اإكليل تتفتح ليال وتطلق 
رائحة زكية وفواحة تغطي منطقة وا�شعة كما يوجد اأنواع اأخرى من النبات 
له اأزهار �شفراء اأو بنف�شجية اأو اأرجوانية اللون، ولها فوؤائد للعالج النف�شي 
ويتوقع  النف�س  تطيب  جميله  رائحه  من  حتتويه  ملا  النف�شيني  للمر�شى 
ادخالها من �شمن العالج النف�شي م�شتقبال اأف�شل من الأدوية الكيميائية.

اأروقة  تعتر زهرة ملكة الليل من الأزه��ار العطرية التي ميكن و�شعها يف 
املنزل وغرف النوم واملعي�شة، ُتنقي الأجواء من مادة الفورمالديهايد التي 
كرائحة  ال�شامة  ال��روائ��ح  م��ن  وتتخل�س  وامل��ف��رو���ش��ات  ال�شجاد  يف  تتواجد 
وت�شيف  وال�شطناعية  البال�شتيكية  املنتجات  بع�س  يف  املوجودة  البنزين 
هذه الزهرة مل�شة عطرية زكية على املكان �شواء يف املنزل اأو يف املكتب، وتعتر 
�شجرة الزهرة من الأ�شجار اخل�شراء امل�شتدمية وتتفرع منها فروع كثيفة 
والتي حتمل يف تفرعاتها الكثري من الزهور ويبداأ ن�شاطها لياًل حيث ُتطلق 

الروائح العطرية وتتفتح يف �شاعات الليل لذا �شميت بزهرة ملكة الليل.
اأن��واع نبات ال�شبار املزهر الذي يزهر يف الليل  وتعد زهور ملكة الليل اأحد 
كما تعرف هذه الزهور بعمرها الق�شري جًدا’ وهنالك بع�س الأن��واع التي 
ل تتفتح ���ش��وى م��رة واح���دة يف ال�شنة وغ��ال��ًب��ا م��ا ي��ك��ون ل��ون ه��ذه الأزه���ار 
وتتميز  كبرية  باأحجام  ع��ادًة  تنمو  كما  ج��ًدا  باهتة  اأخ��رى  األ���وان  اأو  ا  اأبي�شً
حلول  عند  بالتفتح  الليل  ملكة  زه��ور  اأن��واع  معظم  ويبداأ  عطرة..  برائحة 
الظالم وتبداأ بالذبول عند بلوغ الفجر وعادًة ما تبداأ اأزهار جميع النباتات 
املزروعة يف نف�س املنطقة اجلغرافية بالتفتح يف نف�س الوقت، كما ميكن اأن 
تزهر النباتات ال�شحية ثالثة مرات خالل الأ�شهر الدافئة وميكن اأن تكون 
النباتات التي حتمل مثل هذه الزهور عمودية طويلة ولكن يف بع�س الأحيان 
النباتات  زراع��ة هذه  املمكن  ومن  بالأ�شجار،  و�شبيهًة  ج��ًدا  كبرية  تكون  قد 

داخل املنازل والبيوت البال�شتيكية يف املناطق ذات املناخ البارد. 
ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام ال���زه���ور امل��ج��ف��ف��ة ل��زه��رة م��ل��ك��ة ال��ل��ي��ل يف ب��ع�����س الأطعمة 
كبريًة  ث��م��اًرا  الليل  ملكة  زه��رة  اأن���واع  بع�س  تنتج  اأن  ميكن  كما  ال�شينية، 
منذ  النباتات  ه��ذه  فاكهة  جت���ارة  وانت�شرت  الب�شري  لال�شتهالك  ت�شلح 
اأواخر الت�شعينات من القرن املا�شي حيث مت بيعها يف مناطق ا�شتوائية مثل 

اأ�شرتاليا والفلبني وفيتنام وغريها العديد.
وتزرع ملكة الليل لأغرا�س منها رائحة اأزهارها الزكية وكذلك تزرع ك�شياج 
للحديقة لأنها تقبل التقليم وهي ك�شجرية لي�س لها منظر ذا قيمة جمالية، 
وحتتوي ثمار ال�شجرية على بذور �شغرية واجلذور منت�شرة حملياً ومعدل 
منو ال�شجرية �شريع، وميكن بعد الإزهار قطف عناقيد الزهور وو�شعها يف 
مزهرية داخل املنزل لن�شر اأريجها الفواح فيه، تبداأ فرتة اإزهار ملكة الليل 
من ف�شل الربيع حتى منت�شف اخلريف مما يعني اأنها تزهر ب�شكل م�شتمر 

طوال فرتة ال�شيف ب�شكل متتابع.
لنموها  وذل��ك  ال�شاطع  لل�شوء  تعري�شها  يتم  الليل  ملكة  بزهرة  وللعناية 
حتمل  على  بقدرتها  ال��زه��رة  ه��ذه  وتتميز  امل��زه��ر،  رونقها  على  وللحفاظ 
ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف والرياح ولكن ب�شكل حمدود وت�شعف هذه 
الزهرة عند مواجهة ال�شقيع وامللوحة، ُتقلم اأزهار ملكة الليل لتاأخذ �شكاًل 
جمياًل مُيكن قطف الفرع املُزهر من ال�شجرية الأم وو�شعه يف اإناء زجاجي 
لت�شبح  باملاء  الليل  ملكة  زه��رة  ُت�شقى  الزكية،  رائحتها  لتنر  املنزل  داخ��ل 
تربتها رطبة حتى تنمو جذورها وعندما تكر تقل حاجتها للماء اإل يف فرتة 
ال�شيف، تتكاثر بالعقلة ويكون ذلك يف �شهر فراير حيث تو�شع يف هرمون 
هرمون  يف  و�شعها  بعد  اأ�شيد،  اأ�شتيك  اأن��دول  وهو  لها  املخ�ش�س  التجذير 
التجذير ُتغر�س يف الرتبة املكونة من الرمل والطمي والبتمو�س ُت�شقى باملاء 
ال�شجرة  وتتكاثر هذه  الر�س،  واإمن��ا عن طريق  ع�شوائي  ب�شكل  لي�س  ولكن 

بالبذرة ولكن تبقى طريقة العقلة هي الو�شيلة الأف�شل.
مازن متيم 
كاتب �شحفي

لوم 
مر العمر

مر العمر اأمام عيني 
والروح ت�شكن وجداين

والن�شيم يداعبني 
والأحالم تراودين

مر العمر 
ورف����������ي����������ق ال�������������درب 

ين�شاين 
وزه��������������������رة ال�����ق�����ل�����ب 

تعانقني
ف��������دب ب���ال�������ش���راي���ني 

حياتي
و�������ش������م�������������س احل�������ب 

تغازلني
وال������ق������م������ر ب���ال���ل���ي���ل 

ي�شاحبني 
مر العمر 

وال���������ش����ع����ر الأ�������ش������ود 
يفارقني 

املم�شوق  وال����ظ����ه����ر 
ينحني 

وال������ن������ظ������ر ال�����ث�����اق�����ب 
يخذلني 

واخلطوات الثابتة تخدعني
واحلر يجف بقلمي 

مر العمر  
وما زال احللم يراودين 
وطموحي وهديف واأملي 

يتحقق اأمام نظري 
واحلب ينب�س بقلبي 

والكون كله يحت�شني  
 حممد �شعيب 

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود

اآراء الكتاب
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عربي ودويل

�شور اأوباما التفاق على اأنه �شي�شجع اإيران على “التوافق مع العامل” لكن 
ذلك مل يكن حتى قريباً من التحقق. تدخلت اإيران يف احلرب الأهلية ال�شورية 
و�شلحت احلوثيني يف اليمن واحتجزت �شفينتني للبحرية الأمريكية واأهانت 
طاقميهما كما كررت دعوتها للق�شاء على اإ�شرائيل ووا�شلت دعم املجموعات 
الإرهابية. بالرغم من هذا ال�شجل، خا�س جو بايدن حملته الرئا�شية بناء 
الوليات  منه  ان�شحبت  ال��ذي  النووي  اأوباما  اتفاق  اإحياء  باإعادة  تعهد  على 
اإدارة  كانت  اأ�شهر،  ط��وال  ترامب.  دونالد  ال�شابق  الرئي�س  ولي��ة  يف  املتحدة 
– واقرتحت تقارير  اإيران  بايدن تتفاو�س يف فيينا للتوقيع على اتفاق مع 
لكنها  و�شيكة.  كانت  التفاق  اإىل  العودة  اأن  الأخ��رية  الأ�شابيع  خ��الل  ب��رزت 
اأن  الأمريكية موؤخراً  مل تعد كذلك. ك�شفت �شحيفة وول �شرتيت جورنال 
رو�شيا التي كانت لعباً اأ�شا�شياً يف حمادثات فيينا ا�شرتطت تاأ�شي�س ثغرة يف 
العقوبات القت�شادية املفرو�شة عليها ب�شبب غزوها غري ال�شرعي لأوكرانيا، 

�شرعان ما تبنت اإيران م�شوؤولية الهجوم  على الوليات املتحدة يف العراق”. 
للتنظيمات  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  لئ��ح��ة  ع��ل��ى  امل�شنف  ال��ث��وري  احل��ر���س  وق���ال 
التطورات  اإ�شرائيل. طراأت جميع هذه  اإىل  ر�شالة  الهجوم هو  اإن  الإرهابية 
بينما كان امل�شاركون يف مفاو�شات فيينا يحذرون من اأن التفاق اجلديد الذي 
يتم الإعداد له �شيكون مبثابة ا�شت�شالم من الوليات املتحدة. وفقاً للم�شوؤول 
“على رفع  اإدارة بايدن  ال�شابق يف وزارة اخلارجية غابريال نورونها، وافقت 
مبن  النظام”  يف  التعذيب  وممار�شي  الإرهابيني  اأ�شواأ  بع�س  عن  العقوبات 
فيهم قائد احلر�س الثوري خالل تفجري مقر املارينز يف بريوت �شنة 1983. 
ب�شبب عدم القدرة على غ�س الطرف عن هذه التنازلت، اختار ثالثة اأع�شاء 
يف الفريق الأمريكي املفاو�س الن�شحاب، بح�شب ما كتبه نورونها على تويرت. 
اأ�شاف جاكوبي اأن الرد يف مبنى الكابيتول على هذه التطورات متثل يف موجة 
10 مار�س، كتب نواب من  اإي��ران. يف  معار�شة مت�شاعدة لتفاق جديد مع 
املخاوف  م��ن  طويلة  لئحة  �شمنوها  الأبي�س  البيت  اإىل  ر�شالة  احل��زب��ني 
والأ�شئلة ب�شاأن التفاق اجلديد املقرتح. كانت اخلال�شة لطيفة لكن قاطعة: 

“من ال�شعب ت�شور دعم لتفاق على غرار ما تتم مناق�شته علناً«.

•• وا�صنطن-وكاالت

لفت الكاتب ال�شيا�شي يف �شحيفة “بو�شطن غلوب” جيف جاكوبي اإىل حجم 
العرتا�س الكبري الذي واجهه التفاق النووي يف الكونغر�س الأمريكي حني 
وقع عليه الرئي�س الأ�شبق باراك اأوباما �شنة 2015.  مل يحل اأوباما التفاق 
اإىل جمل�س ال�شيوخ للم�شادقة عليه كمعاهدة دولية. لو فعل ذلك لكان رف�شه 
املجل�س. عار�س معظم ال�شيناتورات، مبن فيهم الدميوقراطي ت�شاك �شومر 
الذي بات اليوم زعيماً للغالبية الدميوقراطية، التفاق املعروف با�شم خطة 
العمل ال�شاملة امل�شرتكة. وعّر اجلمهور الأمريكي عن ا�شتيائه منه اأي�شاً. 
وجد ا�شتطالع راأي ملركز بيو اأن %20 فقط من امل�شتطلعني دعموا التفاق 

اأو وثقوا باأن اإيران �شتلتزم �شروطه.
اإيران العديد من القيود التي فر�شها التفاق  منذ البداية تقريباً، انتهكت 
و-اأو القرارات ال�شادرة عن جمل�س الأمن واملرتبطة به. لقد اأخفت معلومات 
روؤو�س  حمل  على  ق��ادراً  بال�شتياً  �شاروخاً  واخترت  الدوليني  املفت�شني  عن 
نووية كما اأعلنت اأنها لن تقبل باأي قيود على تطوير برناجمها ال�شاروخي. 

من اأجل موا�شلة دعم التفاق اجلديد. تطالب رو�شيا ب�شمانة مكتوبة كي 
يتم اإعفاء جتارتها مع اإيران من العقوبات يف حال متت اإعادة اإحياء التفاق 
النووي. لكن ذلك �شيقو�س ال�شغط املايل الدويل املفرو�س على رو�شيا مبا 
اإدارة  تنازل ترف�س  اأوكرانيا ح�شب جاكوبي. هذا  يعزز قدرتها على تدمري 
اإيران  اأ���ش��درت  الأث��ن��اء،  اإىل الت��ف��اق. يف ه��ذه  بايدن تقدميه حتى للتو�شل 

تذكرياً حديثاً باأنها ملتزمة ن�شر الإرهاب والعنف يف ال�شرق الأو�شط.
اإي��ران واباًل من ال�شواريخ عر  يف الثالث ع�شر من ال�شهر احلايل، اأطلقت 
يف  الأمريكية  القن�شلية  من�شاأة  جوار  م�شتهدفة  العراق  �شمال  اإىل  حدودها 
العراقية  ال�شيادة  انتهاك  يف  جت�شد  مق�شوداً  مت��رد  فعل  ذل��ك  ك��ان  اأرب��ي��ل. 
ف��ران��ت��زم��ان يف �شحيفة  امل��ت��ح��دة. ولح���ظ �شيث  ال��ولي��ات  والع���ت���داء على 
جريوزاليم بو�شت اأن القن�شلية مل تكن يف مركز املدينة، وهذا يعني اأنه كان 
ينبغي ا�شتهداف القن�شلية بال�شبط. وكتب فرانتزمان: “هذا هجوم اإيراين 

بو�سطن غلوب: من م�سلحة العامل بقاء التفاق النووي ميتًا 

•• الفجر -هيلني في�صيار 
ترجمة خرية ال�صيباين

   تاكر كارل�شون هو مقدم برنامج 
���ش��ي��ا���ش��ي ي��ح��ظ��ى ب�����ش��ع��ب��ي��ة كبرية 
الأمريكية  نيوز  فوك�س  قناة  على 
معجبيه،  ب���ني  وم����ن  امل���ح���اف���ظ���ة. 
الكرملني.  ا  اأي�شً اأنه يح�شب  يبدو 
اأ���ش��ب��وع بقليل من  اأك���ر م��ن  ب��ع��د 
ال�شلطات  اأر���ش��ل��ت  اأوك��ران��ي��ا،  غ��زو 
التلفزيون  اإىل  م��ذك��رة  ال��رو���ش��ي��ة 
جملة  اىل  ت�������ش���ّرب���ت  احل���ك���وم���ي 
فيها  وج���اء  ج��ون��ز.  م��ذر  اأمريكية 
اإنه “من ال�شروري ا�شتخدام اأكر 
ع����دد مم��ك��ن م���ن امل��ق��ت��ط��ف��ات من 
ينتقد  “الذي  كارل�شون  برنامج” 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شرفات  ب�شدة 
وحلف �شمال الأطل�شي”. قبل بدء 
احلرب، مل يتوقف هذا الرتامبي 
امل��ت��ح��م�����س ذو وج���ه ال��ر���ش��ي��ع عن 

الإ�شادة بالرئي�س الرو�شي.
    »منذ و�شول دونالد ترامب اإىل 
ال�شلطة، قال لكم الدميقراطيون 

النعزايل  للتيار  ك��ث��ريا  ا�شتمعنا 
�شتريوالت  كري�س  يرى  الأقلي”، 
من معهد اأمريكان اإنرتبرايز، وهو 

موؤ�ش�شة فكرية ميينية معتدلة.
   املعلق ال�شيا�شي املحافظ ت�شارلز 
�شايك�س اأكر ت�شكًكا يف مقال ملجلة 
املوؤيد  التيار  ي��زال  “ل  بوليتيكو: 
ملقولة “بوتني عبقري” متوا�شًعا 
راأينا يف  كما  ولكن  الوقت،  يف هذا 
الأ�شوات  ف���اإن  ع��دي��دة،  منا�شبات 
ال��رتام��ب��ي��ة ه���ي ح��ال��ًي��ا ج����زء من 

نف�شية احلزب اجلمهوري«.
“ارتباط     يف ك��ل الأح�����وال، ف���اإن 
وجهوده  ورو�شيا،  ببوتني  ترامب 
الرئي�س  م���ن  امل��ع��ل��وم��ات  لب���ت���زاز 
مقابل  ب��اي��دن،  “ب�شاأن  الأوك���راين 
ه�ًشا  جت��ع��ل��ه  اأ�شلحة”،  ���ش��ح��ن��ات 
 ،”2024 ع������ام  ره����ي����ب  ب�������ش���ك���ل 
ي����وا�����ش����ل ك���ري�������س ����ش���ت���ريوال���ت. 
ملعرفة  الن����ت����ظ����ار  و”�شيتعني 
التداعيات ال�شيا�شية طويلة املدى 
للحرب يف اأوكرانيا، لكننا نعلم من 
اأّن اخلا�شر الأكر حملًيا هو  الآن 

ترامب«.

واجبكم  م����ن  اأن������ه  وا����ش���ن���ط���ن  يف 
فالدميري  ت���ك���ره���وا  اأن  ال���وط���ن���ي 
تكرهون  “ملاذا  ول���ك���ن  بوتني”، 
بوتني؟” �شاأل ماليني م�شاهديه، 
“لي�شت  اأوك����ران����ي����ا  اأن  م�����ش��ي��ًف��ا 
دمي��ق��راط��ي��ة ول��ك��ن دم��ي��ة ل����وزارة 

اخلارجية«.
   نعمة لو�شائل الإع��الم الرو�شية 
ال��ت��ي ت��ب��ث ب��ان��ت��ظ��ام م��ق��اط��ع من 
اأنه  درج��ة  اإىل  كارل�شون،  برنامج 
امل�شيف  على  ُيطلق  ت��وي��رت،  على 
اللقب  وه��و  روز”،  “طوكيو  ا�شم 
العاملية  اأطلق خالل احلرب  الذي 
اللواتي  ال���ن�������ش���اء  ع���ل���ى  ال���ث���ان���ي���ة 
ك���ّن ل�����ش��ان ال��دع��اي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 
الأمريكي  ل��ي�����س  ان�����ه  ال�����رادي�����و. 
عناوين  ي��ت�����ش��ّدر  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
الرو�شي.  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف  الأخ���ب���ار 

م��ن خ��الل منع الأوك��ران��ي��ني من 
الآن بحملة  ي��ق��وم  ال��ن��ات��و،  دخ���ول 
بن�س،  م���اي���ك  اأم������ا  ل��ت�����ش��ل��ي��ح��ه��م. 
 ،2024 لنتخابات  ي�شتعد  ال��ذي 
كلمة  ويف  بنف�شه.  ال��ن��اأي  فيحاول 
جمهوريني،  موؤيدين  اأم��ام  األقاها 
قال نائب الرئي�س ترامب ال�شابق: 
“ل م��ك��ان يف ه���ذا احل���زب ملادحي 
لأبطال  م���ك���ان  ه���ن���اك  ب����وت����ني... 

احلرية فقط ».

ترامب “معّر�ش 
للخطر عام 2024«

   هل هذه عالمة على انتهاء قب�شة 
اجلمهوري؟  احل��زب  على  ت��رام��ب 
يف  اجل��م��ه��وري��ني  معظم  “ا�شتمر 
ريغان  رونالد  باأطروحات  اللتزام 
يف ال�����ش��ن��وات الأخ�������رية، ح��ت��ى لو 

  •• لندن-وكاالت

ل�����ن�����دن  يف  م���������������ش�������ريات  ن��������������ددت 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ب�”العن�شرية” 
التي  جن�شياتهم،  ح�شب  الالجئني 
ك�شفتها اأزمة اأوكرانيا، فيما تواجه 
�شغوطا  ال��ري��ط��ان��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
امل��ي��زان��ي��ة وتغيري  ل���زي���ادة  ت��دف��ع��ه��ا 
اأو�شع  ف���ر����س  لإت����اح����ة  ال���ق���وان���ني 
ل���الج���ئ���ني م����ن ك����ل ال����ع����امل “بال 

متييز«.
هيئة  مقر  اأم��ام  احل�شود  وجتمعت 
�شي(  بي  )ب��ي  الريطانية  الإذاع���ة 
اأن ت�شري يف مظاهرات باجتاه  قبل 
مبنى الرملان، يف اإطار اليوم العاملي 

ملناه�شة العن�شرية.
تطالب  بهتافات  الأ����ش���وات  وع��ل��ت 
من  الالجئني  تعامل  يف  بامل�شاواة 
الأزمة  ك�شفت  اأن  بعد  ال��ع��امل،  ك��ل 
ب�”التحيز  و�شفوه  م��ا  الأوك��ران��ي��ة 
الأوروب������ي  اجل���ان���ب  م���ن  الكبري” 

تعيد القنوات يف كثري من الأحيان 
بّث ت�شريحات تول�شي غابارد، وهو 
���ش��اب��ق م��ث��ري للجدل،  دمي��ق��راط��ي 
ي�شتنكر العقوبات ويتهم الوليات 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 

با�شتفزاز رو�شيا.

التواءات اجلمهوريني
ال�������غ�������زو، وج����د  م����ن����ذ  ول�����ك�����ن     
“اأمريكا  م���وؤي���دو  ال���رتام���ب���ي���ون، 
بعنف.  مهّم�شني  اأنف�شهم  اأوًل”، 
املذهل  النقالب  اإىل  ه��ذا  ويرجع 

بروكينغز  معهد  م��ن  ج��ال�����ش��ت��ون، 
ل��ل��ف��ك��ر ال����دمي����ق����راط����ي. وه���ك���ذا 
اعرتف تاكر كارل�شون، باأن بوتني 
لكنه  احل�������رب،  ب���ب���دء  “مذنب” 
املوؤامرة  لنظرية  الرتويج  يوا�شل 
ال����ق����ادم����ة م����ن م���و����ش���ك���و، وال���ت���ي 
املتحدة  ال��ولي��ات  مبوجبها مت��ول 
ال��ت��ي تطور  اأوك���ران���ي���ا  امل��ع��ام��ل يف 

اأ�شلحة بيولوجية.
   ج���و����س ه�����اويل، ع�����ش��و جمل�س 
ال�شيوخ من ولية مي�شوري، الذي 
كان م�شتعًدا للعب ل�شالح مو�شكو 

داخ��ل احل��زب اجل��م��ه��وري. انتهت 
ال�شديق  وم���غ���ازل���ة  الن���ع���زال���ي���ة، 
بوتني، وازدراء الناتو ... لقد عادوا 
اإىل  ت���رام���ب،  اإىل ح��ق��ب��ة م���ا ق��ب��ل 
لل�شلطوية  مناه�س  مت�شدد  حزب 
حد  اإىل  ذهبوا  بل  لرو�شيا،  ومعاٍد 
لأنه  ب��اي��دن،  ج��و  الرئي�س  ت�شويه 
لي�س من دع��اة احل��رب مبا يكفي، 
م���ن وج���ه���ة ن���ظ���ره���م.    والأك�����ر 
اجلمهوريني  بع�س  اأن  ذل��ك،  م��ن 
يقاومون، ومل يعودوا يرتددون يف 
مهاجمة الرتامبيني، وهو اأمر مل 

املمكن ت�شوره منذ زمن  يكن من 
بات ماكروري،  اأطلق  ببعيد.  لي�س 
ولية  يف  ال�شيوخ  جمل�س  مر�شح 
قاتاًل  اإع��الًن��ا  ال�شمالية،  كارولينا 
ب��ود، املدعوم من  �شد خ�شمه تيد 
باأنه  اإي���اه  مّتهًما  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
ل��ب��وت��ني، واأن���ه ���ش��ّوت �شد  �شديق 

العقوبات التي ا�شتهدفت رو�شيا.
ال�شعبوي  ي��ج��ر اجل��ن��اح     وه���ذا 
ال�����ت�����واءات  اإىل  “اللجوء  ع���ل���ى 
ال�شابقة  م��واق��ف��ه  ب���ني  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
والأحداث الأخرية”، ي�شري ويليام 

وهو  ح�شني  اأحمد  الدكتور  ويقول 
ملوقع  لريطانيا،  املهاجرين  اأح��د 
“�شكاي نيوز عربية”، اإنه ا�شطحب 
للمظاهرة  خ�����ش��ي�����ش��ا  اأط����ف����ال����ه 
ل���ي���ت���ع���رف���وا ع���ل���ى ك���اف���ة الأع��������راق 
والأقليات يف البالد، ويعلموا جيدا 
يف  ال��ري��ط��اين  امل��ج��ت��م��ع  “قوة  اأن 
تنوعه وقبوله لالآخر بغ�س النظر 
واأن  ولونه”،  ودي���ن���ه  ع���رق���ه  ع���ن 
اأ�شا�س  الأدي��ان والأع���راق  “احرتام 
احرتام الإن�شان لذاته وجمتمعه«.

ميل”  “ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق������درت 
بع�شرة  امل���ظ���اه���رات  يف  امل�����ش��ارك��ني 
م�شرية  اإىل  اإ�شافة  �شخ�س،  اآلف 
مدينة  يف  ����ش���خ�������س  األ�����ف�����ي  م�����ن 
بهتاف  ال���ت���زم���ت  ال���ت���ي  غ��ال���ش��ك��و 
للرتحيل.  ل  دول.  ل  ح���دود.  “ل 
بو�شوح.  قلها  ع���ال.  ب�����ش��وت  قلها 
ومن  الالجئون مرحب بهم هنا”، 
املقرر تنظيم م�شرية اأخرى الثنني 

يف كارديف.

ك���م���ا طالب  ال���ب���ي�������س.  ل���الج���ئ���ني 
بكافة  ب���ال���رتح���ي���ب  امل���ت���ظ���اه���رون 
العرق  النظر عن  بغ�س  الالجئني 
الدين  اأو حتى  اللون  اأو  اأو اجلن�س 
ال�����ش��الة، ح��ام��ل��ني لفتات  وط����رق 

بهذه املعاين.
النائب  حت������دث  امل���ن�������ش���ة،  وع����ل����ى 
ال����ع����م����ايل دي�������ان اأب��������وت وامل����وؤل����ف 
التنفيذي  والرئي�س  روزي��ن  مايكل 
�شولومون،  اإنفر  الالجئني  ملجل�س 
ومم����ث����ل����ون م����ن ك����اف����ة الأق����ل����ي����ات 
وهتفوا  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  ال��ع��رق��ي��ة 
جميعا مع احل�شور ب�شرورة تاأمني 
واأن  الالجئني،  لكافة  اآمنة  ممرات 
���ش��ي��ا���ش��ة غلق  ت����وق����ف احل���ك���وم���ة 

الأبواب اأمامهم ب�شبب امليزانية.
التي  الطائلة  “الأموال  اإن  وقالوا 
بع�شها  ع�شكرية  لأغ��را���س  ت��وج��ه 
واإنه  اأوىل به الق�شايا الإن�شانية”، 
“ل يجب اأن ت�شد احلكومة اأيا من 
ال��الج��ئ��ني، خ��ا���ش��ة ال��ق��ادم��ني عن 

طريق البحر«.
للحكومة،  ان���ت���ق���ادات���ه���م  و���ش��م��ن 
ا�شتيائهم  ع��ن  م��ت��ظ��اه��رون  اأع����رب 
م����ن ع������دم ت����وف����ري مم�������رات اآم���ن���ة 
اليمن،  م���ن  ال���الج���ئ���ني  ل��غ��ال��ب��ي��ة 
ال�شوريني  احل���دود يف وج��ه  وغ��ل��ق 
ف��روا من ق�شف  اإنهم  الذين قالوا 
رو�شي يف �شوريا مماثل ملا يحدث يف 
الالجئني  معاملة  و�شوء  اأوكرانيا، 

امل���ل���ون���ني وال�������ش���ود ال���ف���اري���ن من 
اأوكرانيا، ح�شب قولهم.

الأفالم  و�شانعة  ال�شحفية  ووف��ق 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة رون���اه���ي ح�����ش��ن، ف���اإن 
ه���ت���اف���ات امل���ت���ظ���اه���ري���ن ت���ع���ر عن 
الريطانية  الدميقراطية  “القيم 
م�شيفة ملوقع “�شكاي  احلقيقية”، 
اأدعم  اأنا  “بالتاأكيد  نيوز عربية”: 
خا�شة  ب���ال���الج���ئ���ني،  ال���رتح���ي���ب 
لجئة،  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإىل  ج��ئ��ت  اأين 
بريطانية  اأ�شبحت  اأنني  و�شحيح 
بريطانيا  يل  فتحت  اأن  ل��ول  لكن 

اأذرعها ما كنت الآن هنا«.
يفرون  ال���الج���ئ���ني  اأن  واع����ت����رت 
مثل  قهرية،  لأ�شباب  ب��الده��م  م��ن 
احل���ك���وم���ات ال��ق��م��ع��ي��ة واحل������روب 
بحثا عن حت�شني  ولي�س  ال�شارية، 
اأو�شاع مادية، و”اأنا اأوؤمن اأن توفري 
الالجئني  ل��ك��ل  الآم����ن����ة  امل����م����رات 
ننادي  اأن  جميعا  وع��ل��ي��ن��ا  واج����ب، 

به«.

جميعهم من جناح ترامب:

احلزب اجلمهوري منزعج من موؤيدي بوتني داخله...!

قد يدفع ترامب ثمن ارتباطه ببوتني عام 2024

جو�س هاويل ينعطف 180 درجة

تاكر كارل�شون �شوت ترامب

بات ماكروري يتمرد على الرتامبيني

ارتباط ترامب برو�شيا يجعله
 ه�ًشا ب�شكل رهيب عام 2024

موؤيدو ترامب ي�شعفون ب�شبب 
ت�شــاحمهم ال�شــابق مـع بوتني

ق�سف مدر�سة جلاأ اإليها مدنيون يف اأوكرانيا
على  واأ�����ش����اف  الثبوتية”.  اأوراق����ه����م  “م�شادرة  ق��ب��ل 
م�شيا  في�شبوك اأنه بعد ذلك “يتم اإر�شالهم اإىل رو�شيا”، 
احلدود(  )م��ن  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على  “م�شريهم  اأن  اإىل 
غري معروف«. وتعذر التحقق من هذه الت�شريحات من 

م�شدر م�شتقل على الفور.
يف  م�شرح  بق�شف  مو�شكو  اخلمي�س  اأوك��ران��ي��ا  وات��ه��م��ت 
املدينة جلاأ اإليه مئات ال�شكان متجاهلة حتذير “ديتي” 
باأحرف  الأر�����س  على  امل��ك��ت��وب  ب��ال��رو���ش��ي��ة(  )“اأطفال” 
ح�شيلة  اي  الآن  حتى  تن�شر  ومل  املبنى.  بجوار  �شخمة 
2100 �شخ�س يف  اأكر من  لل�شحايا. وفًقا لكيف ُقتل 
ماريوبول منذ بدء الغزو الرو�شي يف 24 �شباط/فراير. 
يف  حاد  نق�س  من  ويعانون  الأقبية  يف  املدنيون  ويختبئ 
الغذاء وال��دواء وامل��اء. وروى ناجون ان اجلثث ملقاة يف 
اأي���ام يف ح��ني ي��واج��ه��ون اجل��وع والعط�س  ال�����ش��وارع لعدة 

والرد القار�س.
يف  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�������راين  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
خطاب الأحد اإن اإحلاق “مثل هذه الأمور مبدينة م�شاملة 
املقبل”.  القرن  الذاكرة حتى يف  �شيبقى يف  اإرهابي  عمل 
التاريخ  يف  “�شي�شجل  م��اري��وب��ول  ح�����ش��ار  اأن  واأ����ش���اف 
للمحا�شبة جلرائم احلرب«. للمدينة اأهمية ا�شرتاتيجية 
لن ال�شتيالء عليها �شي�شمح لرو�شيا بات�شال قواتها يف 
�شبه جزيرة القرم مع تلك املوجودة يف دونبا�س )�شرق( 

ومنع الأوكرانيني من الو�شول اإىل بحر اآزوف.

 •• كييف-اأ ف ب

ق�شف اجلي�س الرو�شي مدر�شة للفنون ا�شتخدمت ملجاأ 
اأوكرانيا  ���ش��رق  بجنوب  م��اري��وب��ول  الأ���ش��خ��ا���س يف  مل��ئ��ات 
م�شيفة  الأح���د  اأم�����س  املحلية  ال�شلطات  ذك���رت  ح�شبما 
هذه  بلدية  واأعلنت  الأنقا�س.  حتت  عالقون  مدنيني  اأن 
املدينة ال�شاحلية املحا�شرة من قبل قوات مو�شكو “اأم�س  
مدر�شة  على  قنابل  الرو�س  املحتلون  األقى  ال�شبت  الأول 
ملاريوبول  الي�شرى  ال�شفة  على  الواقعة  الفنون جي12 
جلاأ اليها 400 من �شكانها - من ن�شاء واأطفال وم�شنني 
-«. واأ�شافت يف بيان ن�شر على تلغرام “نعلم اأن املبنى دمر 
واأن املدنيني ال�شلميني ما زالوا حتت الأنقا�س. والعمل 

جار لتحديد عدد ال�شحايا«.
ومل يت�شن على الفور التحقق من هذه املعلومات ب�شكل 
الكرى يف جنوب  املدينة  وت�شتهدف ماريوبول  م�شتقل. 
قبل  من  عنيف  بق�شف  اأ�شابيع  عدة  منذ  اأوكرانيا  �شرق 
القوات الرو�شية وحلفائها النف�شاليني املوالني ملو�شكو.

بافلو  دونيت�شك  منطقة  ح��اك��م  ات��ه��م  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
األ��ف من  اأك��ر من  “برتحيل  الأح��د  كرييلينكو مو�شكو 
رو�شيا،  اإىل  املدينة  �شرق  يف  يعي�شون  ماريوبول”  �شكان 

ق�شرا من دون اأن يو�شح متى حدث ذلك.
يتم  “مع�شكرات فرز”  اأقامت  الرو�شية  القوات  اإن  وقال 
ل�شكان ماريوبول  النقالة”  “التحقق من الهواتف  فيها 

لندن.. مظاهرات تندد بـ »العن�سرية« يف التعامل مع الالجئني
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حّث رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�شون ال�شني اأم�س الأحد 
الرو�شي  الغزو  واإدان���ة  اأوكرانيا  يف  ال��ن��زاع  حيال  موقف  اتخاذ  على 
دعا  “�شنداي تاميز”،  لهذه الأخ��رية. وخالل مقابلة مع �شحيفة 
مل  اأخ��رى  ودوًل  ال�شرتاتيجية،  مو�شكو  حليفة  ال�شني  جون�شون 
تتخذ موقًفا بعد، يف الن�شمام اإىل الدول الغربية يف اإدانتها للغزو 
الفظائع  تزايد  وم��ع  الوقت  م��رور  “مع  وق��ال  لأوك��ران��ي��ا.  الرو�شي 
عن  التغا�شي  �شيا�شًيا  وامل��ح��رج  الأ�شعب  م��ن  اأن  اأعتقد  الرو�شية، 
للدول التي مل  “مع�شالت كبرية”  غزو بوتني«. واأ�شاف اأن هناك 
تتحدث بعد �شد الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني، موؤكدا “اأعتقد 
اأخ��رى«. وكانت كييف دعت بكني  ب��داأت تفّكر بامل�شاألة مرة  اأن بكني 
جراء  الع�شرات  مقتل  بعد  الرو�شية”  “الهمجية  اإدان��ه  اإىل  ال�شبت 
املتحدة  وال��ولي��ات  اأوكرانيا  وت�شعر  جديدة.  رو�شي  ق�شف  عمليات 
اإىل  ع�شكرية  م�شاعدات  ب��اإر���ش��ال  ال�شني  قيام  احتمال  م��ن  بالقلق 
رو�شيا اأو م�شاعدة مو�شكو يف اللتفاف على العقوبات الغربية. وكان 
ال�شيني  اأجرى حمادثات مع نظريه  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س 
“عواقب تقدمي ال�شني دعما ماديا  �شي جينبينغ اجلمعة لتو�شيح 
الأزم����ة يف  ج��ون�����ش��ون  وو���ش��ف  الأب��ي�����س.  ال��ب��ي��ت  ح�شب  لرو�شيا”، 
اأوكرانيا باأنها “نقطة حتول للعامل” خالل كلمة األقاها يف موؤمتر 
حزب املحافظني يف بالكبول يف �شمال غرب انكلرتا والذي ح�شره 

ال�شفري الأوكراين لدى لندن فادمي بري�شتايكو.

الرملان  اإن  الأح���د  اأم�����س  الباك�شتاين   ال��رمل��ان  رئي�س  مكتب  ق��ال   
رئي�س  ع��ن  الثقة  بحجب  اق���رتاح  يف  للنظر  اجلمعة  ي��وم  �شيجتمع 
توليه  ل��ه منذ  اختبار  اأ�شعب  يكون  ق��د  فيما  خ��ان  ع��م��ران  ال���وزراء 
اأح��زاب املعار�شة قدم طلبا  وكان حتالف من   .2018 ال�شلطة عام 
اإن���ه فقد  ق��ائ��ال  ال�شهر  ه��ذا  �شابق  وق��ت  خ��ان يف  م��ن  الثقة  ب�شحب 
اأغلبيته الرملانية بعد ان�شقاق اأكر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد 

من خطر وقوع ا�شطرابات �شيا�شية يف البلد امل�شلح نوويا.
جل�شة  عقد  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  على  يتعني  الد�شتور  ومبوجب 
يوم  املهلة  وتنتهي  الثقة  �شحب  طلب  تلقي  م��ن  ي��وم��ا   14 خ��الل 
الثنني. لكن بيانا من مكتب رئي�س جمل�س النواب اأفاد باأن املوعد 
تاأجل ب�شعة اأيام ب�شبب موؤمتر للدول الإ�شالمية ت�شت�شيفه اإ�شالم 
�شوء  باللوم على خان يف  املعار�شة  وتلقي  اآذار.  23 مار�س  يوم  اباد 
اإدارة القت�شاد وال�شيا�شة اخلارجية. وينفي خان ذلك. ومل يكمل اأي 

رئي�س وزراء باك�شتاين فرتة وليته.
 
 

رئي�شا  الد�شتورية  اليمني  ال�����ش��اب��ق،  ال��رتك��م��اين  رئي�س  جن��ل  اأّدى 
ذلك  وال��ده، مبا يف  �شيا�شة  واع��دا مبوا�شلة  جديدا لرتكمان�شتان، 
�شيا�شة احلياد الدويل. وفاز �شردار بردي حممدوف )40 عاما( يف 
الأ�شوات،  من   73% بن�شبة  تركمان�شتان  يف  الرئا�شية  النتخابات 
قويل  ق��رب��ان  وال���ده  وك���ان  اآخ��ري��ن.  مر�شحني  ثمانية  على  متغلًبا 
البالد مبفرده منذ و�شوله  بردي حممدوف )64 عاما( قد حكم 
اإىل ال�شلطة يف 2006 بعد وفاة �شلفه �شابر مراد نيازوف املعروف 

بقمعه الوح�شي لكل اأ�شكال املعار�شة.
خالل مرا�شم التن�شيب، وعد �شردار بردي حممدوف “بال�شتمرار 
ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال����ذي ن�����ش��اأ خ���الل اأك����ر م���ن 30 ع��ام��ا من 
ا�شتقاللنا املقد�س”. وا�شاف “يف عالقاتنا اخلارجية �شنحافظ على 
�شيا�شة احلياد«. واأعلن قربان قويل بردي حممدوف ال�شهر املا�شي 
وقال  فجاأة اأنه يريد الن�شحاب ونقل ال�شلطة اإىل “اجليل ال�شاب”. 
اإنه “اتخذ قرارا �شعبا” لكنه �شدد على اأن البالد بحاجة اإىل “قادة 
يف  ب�شرعة  ال�شلطة  �شلم  حم��م��دوف  ب��ردي  ���ش��ردار  وت�شلق  ���ش��ب��اب«. 
ال�شنوات الأخرية. فقد �شغل خ�شو�شا من�شب نائب وزير اخلارجية 
احلكومة  رئي�س  مكتب  ملدير  نائبا  ي�شبح  اأن  قبل  منطقة،  وحاكم 

وع�شوا يف جمل�س الأمن القوي العام املا�شي.
ال�شيا�شة ب�شفته  اأنه �شيبقى يف  واأكد قربان قويل بردي حممدوف 

رئي�س جمل�س ال�شيوخ اأي ال�شخ�شية الثانية يف ال�شلطة.

عوا�صم

لندن

اإ�صالم اآباد

ع�صق اآباد

احلزب احلاكم يف كولومبيا 
يطالب باإعادة فرز لالأ�سوات 

•• بوغوتا-اأ ف ب

دعا حزب املركز الدميوقراطي احلاكم يف كولومبيا ويقوده الرئي�س املنتهية 
الت�شريعية  يف النتخابات  الأ�شوات”  “اإعادة فرز  اإىل  اإيفان دوكي  وليته 

التي اأجريت يف 13 اآذار/مار�س وفاز فيها الي�شار بفارق كبري.
عن  احلاكم  احل��زب  ت�شاءل  بالكامل،  ينته  مل  الأ���ش��وات  احت�شاب  اأن  وم��ع 
ب�شرعة،  ي��ج��ري  ال���ذي  امل�شبق  ال��ف��رز  نتائج  ب��ني  العادي”  “غري  ال��ف��ارق 

والنتائج اجلزئية التي يتم ن�شرها تدريجياً منذ ذلك احلني.
وقال “املركز الدميوقراطي” يف بيان “يجب األ نعلن انتخاب مر�شح من 
واأ�شاف اأنه “بدون تو�شيح  دون فرز كامل وعلني ولكل بطاقة على حدة”. 
�شيكون الرملان غري �شرعي ولن يتمكن العديد من املواطنني اأن يروا يف 

نتيجة النتخابات انعكا�شا لآرائهم«.
�شديدة  بانتكا�شة  دوك��ي  الرئي�س  ح��زب  مني  املا�شي  الأح��د  انتخابات  ويف 
30 مقعدا يف جمل�شي  اإىل   51 من  ي�شغلها  التي  املقاعد  ع��دد  تراجع  اإذ 
ال�شيوخ والنواب. وفاز حتالف الي�شار “امليثاق التاريخي” )بيرتي�شمو( يف 
النتخابات حمققا نتائج تاريخية )41 مقعدا(. كما فاز زعيمه غو�شتافو 
اأيار/  29 يف  �شيجرى  الذي  الرئا�شي  مع�شكره لالقرتاع  بيرتو برت�شيح 

مايو ويرجح فوزه فيه.
اإيفان  راعي   ،)2010-2002( اأوريبي  األفارو  الأ�شبق  الرئي�س  وت�شاءل 
حتالف  ل�شالح”  ال�شاحق  “الت�شويت  عن  تويرت  على  تغريدة  يف  دوك��ي، 
وا�شاف “ل ميكننا قبول  الي�شار يف النتخابات التي “توحي بعدم الثقة”. 

هذه النتيجة«.

رو�شيا تعلن اإطالق �شواريخ تفوق �شرعتها �شرعة ال�شوت 

ماريوبول الأوكرانية تعلن ترحيل اآلف من �سكانها بالقوة

ماأزق الهند يف اأزمة اأوكرانيا.. »احلرية« بني رو�سيا والغرب

غوتريي�س عاجز اأمام حرب رو�سيا يف اأوكرانيا
قائال “�شيد بوتني ل تغزو” اوكرانيا. يف نهاية هذه اجلل�شة 
ال�شريالية التي دخلت خاللها الدبابات الرو�شية اإىل اأوكرانيا 
تو�شل جمددا بالقول “�شيد بوتني ا�شحب قواتك!«. واأ�شاف 
ني�شان/  30 يف  يحتفل  ال��ذي  غوتريي�س  اأن  نف�شه  امل�����ش��وؤول 
اأبريل بعيد ميالده ال73 والذي كان اأ�شال “مت�شائًما جًدا” 
اأكر  اليوم  اأ�شبح  ال��ع��امل،  م�شتقبل  ب�شاأن   2021 نهاية  يف 
التي  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  قلب  يف  عبثية”  “حرب  م��ع  ت�شاوؤما 
ان  الك�شف عن هويته  يتحدر منها. ويقول �شفري طلب عدم 
بالن�شبة  كابو�س  اإن��ه  يح�شل.  مبا  التاأثر  �شديد  “غوتريي�س 
له«. وبح�شب عدد من الدبلوما�شيني فاإن امل�شوؤول الذي �شمح 
ال�شنوات الأربع من حكم  “لالأمم املتحدة بال�شتمرار خالل 
انتهاك  ادان���ة  اإىل  ���ش��ارع  وك��ذل��ك خ��الل اجل��ائ��ح��ة،  ترامب” 

القوة  “ا�شتخدام  يحظر  ال��ذي  املتحدة  الأمم  مليثاق  رو�شيا 
دولة  لأي��ة  ال�شيا�شي  ال�شتقالل  اأو  اأرا���ش��ي  وح��دة  �شد   )...(
“)املادة 2(. وقال دبلوما�شي لفران�س بر�س طلب عدم الك�شف 
عن هويته، اإن “دول البلطيق واأوكرانيا ترى اأن عليه التحدث 
بلهجة اأكر حزما وو�شوحا«. بف�شل حجته القانونية خالل 
 141 دان��ت  اآذار/م��ار���س،  الثاين من  يف  “ت�شويت تاريخي” 
العامة لالأمم  193 دولة رو�شيا يف اجلمعية  اأ�شل  دولة من 
غوتريي�س  تعر  املجل�س  قاعة  م��ن  خ��روج��ه  ول��دى  املتحدة. 
اأن يتاأذى، وك��اأن ما حدث دليل على �شعوبات ل  و�شقط دون 
ميكن تخطيها. والعقبة الرئي�شية هي الرف�س القاطع لبوتني 
لأي ات�شال مع الأمم املتحدة ب�شاأن اأوكرانيا. كان بوتني على 
بعد اأمتار من غوتريي�س يف بكني خالل حفل افتتاح الأوملبياد 

لكن امل�شوؤولني مل يتحادثا ل�شبب غري معروف. وقال ال�شفري 
نف�شه ان “بوتني غري م�شرور” لرد فعله ب�شاأن غزو اوكرانيا. 
ال�شمت  انقطاع الت�شالت مع مو�شكو، يلزم غوتريي�س  بعد 
اأحد  جمددا حتى وان كلفه الأمر التعر�س لالنتقاد. و�شرح 
اأن  بقوة”  “فلناأمل  بر�س  لفران�س  غوتريي�س  من  املقربني 

ي�شاهم حدث خارجي يف وقف احلرب ...
وقال برتران بادي اأ�شتاذ العالقات الدولية يف باري�س �شاخرا 
انتهاء  ق��ب��ل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع���ام  اأم����ني  ا���ش��ت��ي��ق��ظ  ل���و  “ماذا 
يف  نيويورك  يف  �شليزنغر  �شتيفن  امل���وؤرخ  واأ���ش��اف  الفيلم؟”. 
مقال ن�شر يف موقع Passblue املتخ�ش�س يف �شوؤون الأمم 
املتحدة “اأين غوتريي�س؟”. وقال باأ�شف “حتى الآن مل يحرز 

اأي تقدم لوقف احلرب«.

  •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  ك���ان   2020 اآذار-م����ار�����س  يف 
جائحة  بداية  يف  بقوة  وحا�شرا  نا�شطا  غوتريي�س  اأنطونيو 
كوفيد-19، وبعد عامني يبدو انه خارج اللعبة وعاجزا اأمام 
الأمم  كبري يف  م�شوؤول  ويوؤكد  اأوكرانيا.  يف  الرو�شية  احل��رب 
املتحدة طلب عدم ذكر ا�شمه لوكالة فران�س بر�س “انه منزعج 
الرو�شي  الع�شكري  الن��ت�����ش��ار  م��ع  ال�شمت  ل��زم  وق��د  جدا”. 
ال���وزراء  رئي�س  ي���زال  وك���ان ل  اأوك��ران��ي��ا،  اأب����واب  الكثيف عند 
الرتغايل ال�شابق “مقتنعا” قبل وقت ق�شري من الغزو باأن 
الأ�شواأ لن يحدث. يف 23 �شباط/فراير، خالل اجتماع طارئ 
ملجل�س الأمن يف نيويورك تو�شل الأمني العام لالأمم املتحدة 

•• لفيف-رويرتز

الأوك��راين فولودميري  الرئي�س  قال 
زيلين�شكي اإن احل�شار الذي ت�شربه 
رو����ش���ي���ا ع���ل���ى م���دي���ن���ة م���اري���وب���ول 
يف  ���ش��ي��ب��ق��ى  “اإرهاب  ال�������ش���اح���ل���ي���ة 
بينما قالت  الذاكرة لقرون قادمة”، 
من  الآلف  اإن  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
���ش��ك��ان امل��دي��ن��ة اق��ت��ي��دوا ب��ال��ق��وة عر 

احلدود.
ب��ي��ان عر  امل��دي��ن��ة يف  وق���ال جمل�س 
قناته على تليجرام يف �شاعة متاأخرة 
ال�شبت  الأول  اأم���������س  م�������ش���اء  م����ن 
�شكان  م��ن  اآلف  ع���دة  ت��رح��ي��ل  “مت 
الرو�شية  الأرا����ش���ي  اإىل  م��اري��وب��ول 

خالل الأ�شبوع املا�شي«.
وذك������رت وك������الت اأن����ب����اء رو����ش���ي���ة اأن 
ح����اف����الت ن��ق��ل��ت ع�����دة م���ئ���ات ممن 
ت�����ش��ف��ه��م م��و���ش��ك��و ب��ال��الج��ئ��ني من 
الأي������ام  يف  رو����ش���ي���ا  اإىل  م����اري����وب����ول 

القليلة املا�شية.
وقال جمل�س املدينة اأي�شا اإن القوات 
للفنون يف  الرو�شية ق�شفت مدر�شة 
كان  ال�شبت  الأول  اأم�����س  م��اري��وب��ول 
فيها،  يحتمون  ال�����ش��ك��ان  م��ن   400
بعد.  يعرف  مل  ال�شحايا  ع��دد  لكن 
ب�شكل  التحقق  لرويرتز  يت�شن  ومل 

م�شتقل من �شحة الأمر.
وتنفي رو�شيا ا�شتهداف املدنيني.

وظ���ل ال��ك��ث��ري م��ن ���ش��ك��ان م��اري��وب��ول، ال��ب��ال��غ عددهم 
اأ�شبوعني  م��ن  لأك��ر  حما�شرين  ن�شمة،  األ��ف   400
فيما ت�شعى رو�شيا لل�شيطرة على املدينة، الأمر الذي 
�شي�شاعدها يف احل�شول على ممر بري اإىل �شبه جزيرة 

القرم التي �شمتها من اأوكرانيا يف عام 2014.
الهجوم  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ي�شف 
باأنه  24 فراير �شباط،  ب��داأ يف  ال��ذي  اأوك��ران��ي��ا،  على 
“عملية خا�شة” تهدف اإىل نزع �شالح البالد واجتثاث 

الأ�شخا�س الذين ي�شفهم بالقوميني اخلطرين.
وت�شف دول غربية الهجوم باأنه حرب اختارت مو�شكو 
�شنها، وفر�شت تلك الدول عقوبات على رو�شيا بهدف 

�شل اقت�شادها.
اأنقا�س  اإىل  مبان  حت��ول  اإىل  ماريوبول  ق�شف  واأدى 
وق��ط��ع الإم�����دادات امل��رك��زي��ة م��ن ال��ك��ه��رب��اء والتدفئة 

واملياه، وفقا لل�شلطات املحلية.
اأنقا�س  ول تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجني حتت 
م�����ش��رح ب��امل��دي��ن��ة ت��ق��ول ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة اإن����ه �شوي 
الأربعاء.  ي��وم  رو�شية  جوية  �شربات  ب�شبب  ب��الأر���س 

وتنفي رو�شيا ق�شف امل�شرح.
حرب.  جرمية  ماريوبول  ح�شار  اإن  زيلين�شكي  وق��ال 
وقال يف بث يف وقت متاأخر من الليل “فعل هذا مبدينة 

•• عوا�صم-وكاالت

اأوكرانيا حتديا ا�شرتاتيجيا للهند،  �شكلت احلرب يف 
التي عملت على مدار ال�شنوات املا�شية على تاأ�شي�س 
�شراكة مع الوليات املتحدة يف مواجهة ال�شني عر 
قبل اأن تغرد منفردة خارج التحالف  “حتالف كواد”، 
يف  ال��رو���ش��ي��ة  الع�شكرية  العملية  اإدان����ة  ع��ن  ومتتنع 
مع  القت�شادية  العالقات  لتعزيز  وتتجه  اأوك��ران��ي��ا، 

مو�شكو.
واليابان  )اأم��ريك��ا  كواد”  “حتالف  ق��ادة  يتمكن  ومل 
الرابع  �شريكهم  اإقناع  واأ�شرتاليا(، مطلع مار�س من 
رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم موقفهم 

يف اأزمة اأوكرانيا.
اأن  اإىل  بالإ�شارة  م�شرتك  بيان  يف  التحالف  واكتفى 
يف  الإن�شانية  والأزم����ة  ال��ن��زاع  اإىل  “تطرقوا  قادتها 

اأوكرانيا، واأجروا تقييما لتداعياتها الأو�شع نطاقا«.
يف  امتنعت  كما  ملو�شكو،  اإدان���ة  اأي  م��ن  البيان  وخ��ال 
�شل�شلة متعاقبة من جل�شات ت�شويت يف الأمم املتحدة 

عن اإدانة الغزو الرو�شي.
ورغم اأن رو�شيا تعد اأكر م�شدر لالأ�شلحة اإىل الهند 
الآن  حتتاج  نيودلهي  ف��اإن  ال�شوفيتية،  احلقبة  منذ 
مواجهة  يف  “كواد”  جم��م��وع��ة  م��ن  اأك���ر  دع���م  اإىل 
الهندي  املحيطني  ال�شيني يف منطقة  النفوذ  تنامي 
منذ  م�شتوياته  اأعلى  يف  بكني  مع  فالتوتر  وال��ه��ادئ، 
املنطقة  2020 يف  بينهما عام  دارت  التي  املواجهات 
اأوقعت  التي  الهيماليا،  يف  عليها  املتنازع  احل��دودي��ة 
20 قتيال على الأقل يف �شفوف القوات الهندية، و4 

قتلى من القوات ال�شينية.

الهند بني املطرقة وال�شندان
وتعليقا على ا�شطفاف الهند احلايل، قالت اخلبرية 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��وؤون  يف  املتخ�ش�شة  الأم��ريك��ي��ة 
تتطلع  رو�شيا  اأن  املوؤكد  “من  اإنه  ت�شوكرمان،  اإيرينا 
اأخ��رى ميكن اأن جتدها يف  اإىل �شم الهند واأي دول��ة 
دائ���رة نفوذها حت��ت اأي ذرائ���ع، وم��ع ذل��ك ف���اإن حياد 
على  موؤ�شرا  بال�شرورة  لي�س  اأوكرانيا  باأزمة  الهند 

قرار نيودلهي بالعودة اإىل مع�شكر رو�شيا بالكامل«.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديث  يف  ت�شوكرمان  واأ���ش��اف��ت 
فهي  عليه،  حت�شد  ل  موقف  يف  “الهند  اأن  عربية”، 
التهديدات  من  العديد  بني  ال��ت��وازن  حتقيق  حت��اول 
ال��ت��ع��ام��ل مع  اأث��ن��اء  وامل�����ش��ال��ح والأول���وي���ات املختلفة 
والدول  املتحدة  الوليات  موقف خميب لالآمال من 

الأوكراين اإن �شبعة ممرات اإن�شانية �شُتفتح اأم�س الأحد 
لتمكني املدنيني من مغادرة جبهات القتال الأمامية. 
 190 اأجلت  اأوكرانيا  اإن  ال�شبت  الأول  اأم�س  واأ�شافت 
األف �شخ�س اإجمال من مثل هذه املناطق منذ اأن غزت 

رو�شيا البالد يف 24 فراير �شباط.
وقال مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 
اإن 847 مدنيا على الأقل قتلوا يف اأوكرانيا حتى يوم 
يكون  قد  احلقيقي  العدد  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  لكنه  اجلمعة 
اأن فريقه من املراقبني مل يتمكن بعد  اإذ  اأكر بكثري 
املدن  م��ن  العديد  يف  القتلى  اأع���داد  م��ن  التحقق  م��ن 
املت�شررة ب�شدة من القتال. وقال مكتب الدعاء العام 

الأوكراين اإن 112 طفال قتلوا.
بدء  منذ  ج�شيمة  خ�شائر  الرو�شية  ال��ق��وات  وتكبدت 
الغزو. وتعطلت طوابري طويلة من القوات التي كانت 

تتدفق �شوب العا�شمة كييف يف ال�شواحي.
مو�شكو  خ�شائر  اإن  الأح���د  الأوك�����راين  اجلي�س  وق���ال 

�شملت 14700 جندي و476 دبابة.
اآذار مبقتل  مار�س  الثاين من  يف  اأق��رت  رو�شيا  وكانت 
ما يقرب من 500 من جنودها. ومل يت�شن لرويرتز 

التحقق ب�شكل م�شتقل من عدد القتلى.
وقال مكتب زيلين�شكي اأم�س الأحد اإن اأوكرانيا تتوقع 
اإق��ل��ي��م فولني  البي�شاء ع��ل��ى  ���ش��ن ه��ج��وم م��ن رو���ش��ي��ا 

م�شاملة... اإرهاب �شيبقى يف الذاكرة لقرون قادمة«.
م��ع رو�شيا  ال�شالم  اإن حم��ادث��ات  ق��ال  ذل��ك فقد  وم��ع 

�شرورية رغم اأنها “لي�شت �شهلة اأو م�شلية«.

�شربات �شاروخية
دوت �شافرات الإنذار من غارات جوية يف اأرجاء املدن 
الرو�شية  الدفاع  وزارة  وقالت  الأحد  اأم�س  الأوكرانية 
الأ�شود  البحر  �شفن يف  اأطلقت من  ك��روز  اإن �شواريخ 
وبحر قزوين بالإ�شافة اإىل �شواريخ اأ�شرع من ال�شوت 

اأطلقت من املجال اجلوي ل�شبه جزيرة القرم.
وال�شواريخ الأ�شرع من ال�شوت تفوق �شرعتها �شرعة 
ال�شوت بخم�س مرات ويحول ارتفاعها وقدرتها على 

املناورة دون ر�شدها واعرتا�شها.
الأول  اأم�����س  اأوك��ران��ي��ا  يف  م��رة  لأول  رو���ش��ي��ا  ون�شرتها 
الرو�شية  اإن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  ال�شبت 
م�شتودعا  دمرت  اإنها  مو�شكو  قالت  �شربة  يف  لالأنباء 

�شخما حتت الأر�س لل�شواريخ وذخرية الطائرات.
الأوكراين  اجل��وي  ال�شالح  قيادة  با�شم  واأك��د متحدث 
اإيفانو-فرانكيف�شك الغربية  وقوع الهجوم يف منطقة 
الأوك��راين لي�س لديه معلومات  اإن اجلانب  لكنه قال 

عن نوع ال�شواريخ امل�شتخدمة.
ال����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  فريي�شت�شوك  اإي��ري��ن��ا  وق��ال��ت 

وتطبيقها  ���ش��راوؤه��ا  ال��ت��ي مت  م��ع��ه��ا،  ب��ال���ش��رتاك  اأو 
امتيازات خا�شة  الهند  بالفعل، حيث منحت مو�شكو 
امل�شنوعة  الأ�شلحة  دم��ج  مثل  ب��ال��دف��اع،  يتعلق  فيما 
حمليا يف الطائرات املقاتلة وال�شفن البحرية، بينما 
مل ت�شمح الوليات املتحدة واإ�شرائيل وفرن�شا بحدوث 

ذلك حتى الآن«.
الر�شائل  م���ن  اأي�����ش��ا  ق��ل��ق��ة  “الهند  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ال�شادرة عن الناتو ب�شاأن اأوكرانيا يف اأعقاب العمليات 
اأنه  ع��ن  احل��ل��ف  اأع����رب  ح��ي��ث  ال��رو���ش��ي��ة،  الع�شكرية 
رو�شيا  ا�شتخدام  حالة  يف  للتهاون  جمال  لديه  لي�س 

لالأ�شلحة الكيميائية يف اأوكرانيا.
 ك��ذل��ك اأك���د امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة اأن 
ل  �شيجعلها  الق�شية،  ه��ذه  يف  لرو�شيا  الهند  حت��دي 
تخ�شر فقط حليفا دفاعيا قيما ل يوجد بديل مكافئ 
�شتعّر�س  لكنها  الآن،  حتى  الغربية  ال���دول  ب��ني  ل��ه 
نف�شها خلطر خلق عدو ثالث )بعد ال�شني وباك�شتان( 
يف حني اأن الدول الغربية بعد )خيانتها( لأوكرانيا ل 

ميكن العتماد عليها للدفاع عنها«.
الأمريكي جو  الرئي�س  “اإدارة  فاإن  ت�شوكرمان  ووفق 
خ���ارج جمال  بالهند  خ��ا���س  ب�شكل  ت��رح��ب  ل  ب��اي��دن 
ال���دف���اع. ومل ت��ت��ن ال��ه��ن��د ك��ب��دي��ل اق��ت�����ش��ادي وتقني 
حمدودة  الدبلوما�شية  امل�شاركة  كانت  كما  لل�شني، 

نوويتني  بقوتني  حم��اط��ة  الهند  الأخ����رى.  الغربية 
هما باك�شتان وال�شني، وقد كانت الأوىل حليفا وثيقا 
ب�شكل  وا�شتفادت  عديدة،  ل�شنوات  املتحدة  للوليات 

كبري من اإمدادها بالأ�شلحة«.
الهند  “كانت  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة:  اخل���ب���رية  وت��اب��ع��ت 
ال�شوفيتي  الحت������اد  ق��ب��ل  م���ن  ت��اري��خ��ي��ا  م���دع���وم���ة 
ورو�شيا، وب��داأت يف ال�شنوات الأخ��رية فقط بالنتقال 
ل  �شراحة  اأك���ر  ب�شكل  للغرب  امل���وايل  املع�شكر  اإىل 
وق�شايا  القت�شادية  بالإ�شالحات  يتعلق  فيما  �شيما 
املتطرفني  املتزايدة من  التهديدات  على  ردا  الدفاع، 
وكذلك من عدوانية  باك�شتان  املدعومني من جانب 
ال�شني عامال ل  تقارب رو�شيا من  ال�شني، كما كان 

ت�شتطيع الهند اأن تتجاهله اأي�شا«.
موؤخرا  “ابتعدت  الهند  اأن  اإىل  ت�شوكرمان  ولفتت 
اأكر  واأ�شبح  الرو�شية،  الأ�شلحة  على  العتماد  عن 
تزال  ل  اأنها  رغ��م  واإ�شرائيليني،  فرن�شيني  مورديها 
الرو�شية  الأ�شلحة  اإم���دادات  على  كبري  ب�شكل  تعتمد 
70 باملئة(، ل��ذا فهي غري ق��ادرة على قطع  )ح��وايل 

العالقات مبو�شكو«.
الرو�شية  الهندية  العالقات  مييز  “ما  اأن  واعترت 
لي�س فقط عمليات بيع الأ�شلحة، لكن اأي�شا الرامج 
امل�شرتكة لأنظمة الأ�شلحة املختلفة املنتجة يف رو�شيا 

الواقع اإىل ال�شمال من مدينة لفيف 
كانت  اإذا  م��ا  يت�شح  ومل  ال��غ��رب��ي��ة. 
القوات  ت�����ش��ن  اأن  ت��ت��وق��ع  اأوك���ران���ي���ا 
البي�شاء  رو�شيا  جي�س  اأم  الرو�شية 

الهجوم على فولني.
ال��ب��ي�����ش��اء ح��ل��ي��ف مقرب  ورو����ش���ي���ا 
لبوتني وا�شتخدمت كقاعدة انطالق 
للقوات الرو�شية لكنها حتى الآن مل 

توجه قواتها علنا لدعم رو�شيا.
ويف �شوريا يقول بع�س املقاتلني اإنهم 
اأوكرانيا لدعم  م�شتعدون للقتال يف 
يتلقوا  مل  لكنهم  حليفتهم  رو���ش��ي��ا 

توجيهات بذلك بعد.
زيلين�شكي،  ي��ل��ق��ي  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال������ذي ط���ال���ب م�������رارا ب���امل���زي���د من 
اأمام  اخل����ارج، كلمة  م��ن  امل�����ش��اع��دات 
�شبكة  ع��ر  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الكني�شت 
ال�شاعة  يف  م���غ���ل���ق���ة  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 
واأجرى  جرينت�س.  بتوقيت   1600
نفتايل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س 
ب��ي��ن��ي��ت ع����دة ات�������ش���الت م���ع ك���ل من 
الأ�شابيع  خ��الل  وزيلين�شكي  بوتني 
الأخرية يف حماولة لدعم جهود حل 

ال�شراع.

حمادثات �شيا�شية
قال وزير خارجية تركيا، وهي واحدة 
من عدة دول اأخرى �شعت للو�شاطة، 
اإن رو�شيا واأوكرانيا تقرتبان من التو�شل لتفاق على 
ق�شايا “ح�شا�شة” واتفقتا بالفعل على بع�س الأمور.

وقال وزير اخلارجية مولود جاوي�س اأوغلو اإنه ياأمل يف 
اإعالن وقف اإطالق النار اإذا مل يرتاجع الطرفان عن 

التقدم الذي اأحرزاه باجتاه التو�شل اإىل اتفاق.
اإنرتفاك�س عن وزير اخلارجية الرو�شي  ونقلت وكالة 
�شريجي لفروف قوله اأم�س الأول ال�شبت اإن مو�شكو 
بالتوقيع  اأوك���ران���ي���ا  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ت��ن��ت��ه��ي  ان  ت��ت��وق��ع 
حياد  ي�شمل  الأمنية  الق�شايا  على  �شامل  اتفاق  على 
اإحراز بع�س التقدم  اأوكرانيا. واأعلنت كييف ومو�شكو 
يف املحادثات الأ�شبوع املا�شي باجتاه التو�شل اإىل �شيغة 
اأوكرانيا مع الإبقاء عليها خارج  اأمن  �شيا�شية ت�شمن 
حلف �شمال الأطل�شي على الرغم من تبادل الطرفان 

التهامات باملماطلة.
وو�شف البابا فرن�شي�س الأحد ال�شراع يف اأوكرانيا باأنه 
“هذه  بوقف  القادة  وطالب  لها”  معنى  ل  “مذبحة 

احلرب البغي�شة«.
�شاحة  يف  الأ����ش���خ���ا����س  م���ن  الآلف  ل��ع�����ش��رات  وق�����ال 
القدي�س بطر�س يف عظته الأ�شبوعية اأم�س “العدوان 
واأ�شاف  ل��الأ���ش��ف«.  يتباطاأ  مل  اأوك��ران��ي��ا  �شد  العنيف 
“اإنها مذبحة ل معنى لها اإذ تتكرر الفظائع واملجازر 

كل يوم«.

الهند  تخاطر  اأن  الغربية  ال���دول  اأرادت  اإذا  اأي�����ش��ا. 
واأعمق  اأو���ش��ع  م�شاركة  اأج��ل  من  وم�شاحلها  باأمنها 
ا�شرتاتيجيا مع الغرب، فعليها اأن تظهر ما يجب اأن 
جمرد  ولي�س  العمل،  خ��الل  من  منها  الهند  تك�شبه 
ال��وع��ود ال��ف��ارغ��ة يف امل��ن��ا���ش��ب��ات الح��ت��ف��ال��ي��ة. حتتاج 
الدول الغربية اأي�شا اإىل اإثبات اأنها حلفاء موثوقني 
اأكر من رو�شيا، وهو ما يدح�شه ب�شدة مثال اأوكرانيا 
ذلك  يحدث  عندما  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  واأفغان�شتان 
العامل  يف  بال�شكان  اكتظاظا  الأك��ر  للدولة  �شيكون 
ل�شتك�شاف  وامل��ج��ازف��ة  الوجهة  تغيري  لبدء  احل��اف��ز 
ومفيدا  اآمنا  حاليا  تعتره  ما  تتجاوز  جديدة  اآف��اق 

مل�شاحلها«.

تو�شع رو�شي 
يف الهند

وا�شرتت �شركة النفط الهندية احلكومية 3 ماليني 
برميل من النفط اخلام من رو�شيا لتاأمني احتياجاتها 
من الطاقة، مقاومة ال�شغوط الغربية لتجنب مثل 

هذه ال�شفقات.
اإىل  ب���الده تتطلع  اأن  ه��ن��دي  م�����ش��وؤول حكومي  واأك���د 
القيام  بعدم  ال��دع��وات  رغ��م  مو�شكو  املزيد من  �شراء 

بذلك من جانب الوليات املتحدة ودول اأخرى.
وب��ري��ط��ان��ي��ا ودول غربية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وحت���ث 
اأخرى الهند على جتنب �شراء النفط والغاز الرو�شي، 
تقدم  رو�شيا  اأن  هندية  اإعالمية  تقارير  ذك��رت  فيما 
اأقل  باملئة   20 بن�شبة  النفط  م�شرتيات  على  خ�شما 

من الأ�شعار القيا�شية العاملية.
واأعلن نائب رئي�س الوزراء الرو�شي األك�شندر نوفاك، 
اقرتاب �شادرات منتجات النفط الرو�شية اإىل الهند 
من مليار دولر، كا�شفا عن وجود خطط لزيادة تلك 
ال�شادرات خالل املدة املقبلة، واهتمام رو�شيا بالتو�شع 
يف �شبكة املبيعات بالهند، وتعزيز ال�شتثمارات الهندية 
لل�شفارة  بيان  وفق  مبو�شكو،  والغاز  النفط  قطاع  يف 

الرو�شية بالهند م�شاء اجلمعة.
العملية  اأع��ق��اب  النفط يف  اأ���ش��ع��ار  ال��ق��ف��زة يف  وت��ه��دد 
يف  الت�شخم  باإ�شعال  اأوكرانيا  يف  الرو�شية  الع�شكرية 
بالنمو،  والإ���ش��رار  العامة  املالية  وا�شتنزاف  الهند 
بينما تخرج البالد من تباطوؤ اقت�شادي ت�شببت فيه 

جائحة كورونا. 
نيودلهي  و�شعت  فقد  حملية،  اإع��الم  و�شائل  ووف��ق   
اآلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط، 

جتنبا لإجراء التبادلت بالدولر الأمريكي.
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عربي ودويل
منها �شقوط حمطة الف�شاء الدولية

الأزمات الأوروبية والعاملية ال�سبع القادمة...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

    احلرب يف اأوكرانيا هي الأ�شا�ش, كل يوم تقريًبا, 
اأخرى  لتطورات وانقالبات توّلد ا�شطرابات عنيفة 

قادمة.
-�شقوط املحطة الف�شائية؟  1

مار�ش,   30 يف  تقريبا,  اأ�شـــــــبوعني  غ�شـــــون  يف     
الف�شاء  ورائــــــد  رو�شـــــيان  ف�شاء  ــدا  رائ �شيعود 
مركبة  يف  الأر�ــش  اإىل  هي  فاندي  مــارك  الأمريكي 
الف�شاء  حمطــة  يف  را�ــشــيــة  �شـــويوز  ف�شائية 

الدولية.
 حتى ذلك احلني, ما هو ال�شغط الذي ميكن لرو�شيا 

اأن متار�شه على �شركائها الغربيني الذين كان التعاون 
معهم دائًما منوذجًيا؟

   حذر رئي�ش وكالة الف�شاء الرو�شية رو�شكو�شمو�ش, 
دميرتي روجوزين, يوم ال�شبت, من اأن حمطة الف�شاء 
اإذا مل يتم  الدولية قد تنحرف عن م�شارها املداري 
رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية التي ت�شتهدف 

الف�شاء  بربنامج  املرتبطة  الرو�شية  ال�شركات 
ب�شرعة. وكانت وكالة الف�شاء الأمريكية, نا�شا, قد 
تدر�ش  اأنها  اإىل  اجلاري,  مار�ش  من  الأول  يف  اأ�شارت 
مدارها  يف  الدولية  الف�شاء  حمطة  لإبقاء  حلوًل 
ا  اأي�شً ي�شمن  مما  الرو�شية,  الإمــدادات  دون  اجليد 

ا�شتقرار املحطة.

الطل�شي ي�شتعر�س ع�شالتهازمة الالجئني الوكرانيني تتفاقم

هل �شت�شقط املحطة الف�شائية على الروؤو�س؟ اوروبا تراهن على الغاز امل�شال القمح الرو�شي خارج اخلدمة

الطاولة،  على  اأخ���رًيا،  م��ط��روًح��ا، 
من  اأم���ًرا  ال��رو���ش��ي  املبعوث  تلقى 
بح�شب  “الرتاجع”،  ب���  مو�شكو 
اأوروب��ي م�شارك  دبلوما�شي  تعبري 
رو�شيا  وت��ط��ال��ب  امل��ف��او���ش��ات.  يف 
الوثيقة  يف  ُي�����ذك�����ر  ب��������اأن  الآن 
التجارية  عالقاتها  اأن  اجل��دي��دة 
�شُتعفى  وامل���ال���ي���ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
التي  الغربية  العقوبات  نظام  من 
تدخالتها  ب�شبب  عليها  تفر�شها 

الع�شكرية يف اأوكرانيا.
فرن�شا  خ��ارج��ي��ة  وزراء  وك�����ان     
اأم�س  واأمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ال��وا 
ينبغي  “ل  اإن�����ه  ال�����ش��ب��ت   الأول 
هذه  ل���ش��ت��غ��الل  ي�شعى  اأن  لأح���د 
احل�شول  اأج�����ل  م���ن  امل���ف���او����ش���ات 
بهذا  لها  عالقة  ل  �شمانات  على 

التفاق«. 
   وحت��اول الدبلوما�شية الرو�شية 
واحد:  بحجر  ع�شفورين  �شرب 
ب�شاأن  ات�����ف�����اق  ع���ل���ى  احل���������ش����ول 
العقوبات، الأمر الذي من �شاأنه اأن 
يخلق خرقاً يف احلزم التام للغرب 
جت���اه���ه���ا، وحت��م��ي��ل الأوروب����ي����ني 
م�����ش��وؤول��ي��ة و�شول  والأم��ري��ك��ي��ني 
اإيران اإىل اأ�شلحة نووية اإذا رف�شوا 

امل�شاومة.
عن لو جورنال دي دميان�ش

  وظهر روجوزين مهددا، ليوؤكد، 
مدعوما بخريطة، اأنه اإذا �شقطت 
املحطة التي يبلغ وزنها 500 طن، 
على  ول��ك��ن  رو���ش��ي��ا  على  تقع  فلن 
الأرجح على �شكان “كالب احلرب 
ي��ف��ك��روا يف ثمن  اأن  ال��ذي��ن ي��ج��ب 

العقوبات �شد رو�شكو�شمو�س«.

-هل الناتو اأقوى حًقا؟  2
 200 األ�����ف ج���ن���دي،     ث���الث���ون 
اأ�شطول قتايل بحري من  طائرة، 
تدريبات  مكونات  تلك  دول��ة،   27
يف   2022 ال����ب����اردة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
الرويج للحلف الأطل�شي املخطط 
الأك��ر طموًحا على  اأن تكون  لها 
لكنها  وع����ت����ادا.  ع�����ددا  الإط�������الق 
اأوكرانيا،  يف  ب���احل���رب  ت�����ش��ط��دم 
ان  اج���ل  م��ن  رو���ش��ي��ا  �شّنتها  ال��ت��ي 
منطقة  ع�����ن  احل����ل����ف  ي�����رتاج�����ع 

نفوذها ال�شوفياتي ال�شابق.
   ي�شار اإىل اأن ال�شويد وفنلندا، غري 
يف  �شت�شاركان  الناتو،  يف  الأع�شاء 
هذه التدريبات العمالقة التي مل 
مراقبني  اإر���ش��ال  يف  رو�شيا  ترغب 
تقود  التي  فرن�شا،  ووف��رت  اإليها. 
للناتو،  التابعة  ال�شريع  ال��رد  ق��وة 
الأ�شلحة  ملناورات  جندي   3300

امل�شرتكة هذه.

   لكن على امل�شتوى ال�شيا�شي، فاإن 
اأقل قابلية للقراءة. ففي  الأ�شياء 
الو�شاطة  ف�شلت  ح��ي��ث  اأن��ط��ال��ي��ا، 
الدبلوما�شية  روؤ�شاء  بني  الرتكية 
اأ�شر  والأوك�����ران�����ي�����ة،  ال���رو����ش���ي���ة 
“لدينا  اأخ��رى:  رئي�س الناتو مرة 
من  ال�����ش��راع  ه��ذا  منع  م�شوؤولية 
اأوكرانيا  حدود  خارج  يت�شاعد  ان 
وي�شبح حربا مفتوحة بني رو�شيا 
والناتو. واأقرت تركيا، مثل املجر، 
التي  ال��ع��ق��وب��ات  ل��ن تطبق  ب��اأن��ه��ا 
اعتمدتها الدول الأع�شاء الأخرى 

يف احللف... وحدة اأم ان�شقاق؟

امل�شال  الطبيعي  -الغاز   3
للجميع؟

بايدن  ال��رئ��ي�����س  اأ�����ش����در  ل��ئ��ن     
ب���ف���ر����س ح���ظ���را على  م���ر����ش���وم���اً 
ال�����واردات الأم��ري��ك��ي��ة م��ن النفط 
والغاز الرو�شي، فقد و�شعت اأوروبا 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت�����ش��ّم��ى  خ��ط��ة 
يف الحت����اد الأوروب�����ي ت��ه��دف اإىل 
اأوروب��ا من العتماد على  “افالت 
ال��وق��ود الأح��ف��وري ال��رو���ش��ي قبل 
 .”2030 ع��ام  م��ن  ف��رتة طويلة 
وتقرتح املفو�شية تنويع اإمداداتها 
الغاز  واردات  ت��ق��ل��ي��ل  اأج�����ل  م���ن 
بحلول  الثلثني  مب��ق��دار  ال��رو���ش��ي 

باملائة   1 ف��ا���ش��ل   5  + الأوروب������ي، 
منطقة  يف  الأ����ش���ع���ار  يف  زي�������ادات 

اليورو لعام 2022.
�شي�شارك  الأ�������ش������ب������وع،  ه�������ذا    
ب��دوره��م يف مترين  الأم��ري��ك��ي��ون 
ال���ت���ن���ب���وؤات. ك�����ان م����ن امل����ق����رر اأن 
الحتياطي  جمل�س  اجتماع  يكون 
حت�����ول  “نقطة  ال�������ف�������ي�������درايل 
تاريخية” مع نهاية اأ�شعار الفائدة 
اأعلنها جريوم  0 باملائة التي  عند 
باول. ولكن على العك�س من ذلك، 
فاإن الرتفاع يف املعدلت هو الذي 
الت�شخم  ملحاربة  توقعه  �شيتعني 
منذ  م�شتوياته  اأع��ل��ى  ب��ل��غ  ال���ذي 
اأربعني عاًما، والذي �شيوؤدي ارتفاع 
اأ�شعار الطاقة اإىل ت�شخيمه ب�شكل 

اأكر.

الإيراين النووي  –ملف   7
   طيلة اأ�شهر، ظلت رو�شيا ملتزمة 
جميع  ف��ر���ش��ه��ا  ب�شيطة  ب��ق��اع��دة 
اأنف�شهم  على  فيينا  يف  املفاو�شني 
ت��ت��ع��ل��ق ب���ع���ودة اإي������ران وال���ولي���ات 
تفكيك  ات���ف���اق���ي���ات  اإىل  امل���ت���ح���دة 
برنامج طهران النووي: عدم ربط 
هذا امللف باآخر غريب عنه... وهذا 

بال�شبط ما حدث يف 5 مار�س.
النهائي  ال���ن�������س  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا      

باملائة  و34  الإن���ت���اج،  وم��دخ��الت 
من جتارة القمح، و73 باملائة من 
عباد ال�شم�س. كما جمدت احلرب 
اأوكرانيا  م��وان��ئ  م��ن  ال�������ش���ادرات 
اأودي�شا.  مثل  الأ�شود،  البحر  على 
وال�شحايا الأوائل هم امل�شتوردون 
الغذائية  للمواد  “التاريخيون” 
املتو�شط  الأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ح���ول 
املغرب  اأو  الأو���ش��ط  ال�شرق  كما يف 

الكبري.
  »يف لبنان، منذ اأكر من اأ�شبوع، 
املنتج  اخل�����ب�����ز،  امل����خ����اب����ز  ت����ق����ّ� 
الأ���ش��ا���ش��ي ل��ط��ع��ام ال��ف��ق��راء. يوم 
كي�س  �شعر  ارتفع  املا�شي،  الثنني 
اخلبز بن�شبة 20 باملائة “، يحذر 
منظمة  م���دي���ر  خ����وج����ة،  ب����وج����ار 
املتوقع  وم���ن  ل��ب��ن��ان.  يف  “كري” 
�شهرا  القمح  احتياطي  ي�شتمر  اأن 
ر�شمي  بيان  بح�شب  فقط،  واح��دا 
ل��وزي��ر امل��ال��ي��ة. قبل احل���رب، كان 
ب��امل��ائ��ة من   66 ل��ب��ن��ان ي�����ش��ت��ورد 
باملائة  و12  اأوكرانيا،  من  قمحه 

من رو�شيا. 
و�شركائها  لأوروب�������ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
الأ�شعب  اجل����زء  ف����اإن  الأف����ارق����ة، 
اأ���ش��ار الرئي�س  ب��ع��د، ك��م��ا  ي���اأت  مل 
الفرن�شي ماكرون يف قمة فر�شاي 
اإىل  ب��ح��اج��ة  “نحن  الأوروب����ي����ة: 

يعني  وه���ذا   .2022 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
الطبيعي  ال��غ��از  واردات  يف  زي����ادة 

امل�شال.
العاملية  امل���وارد  الأوىل:  امل�شكلة     
حمدودة بحوايل ع�شرين م�شدراً، 
رئي�شيني:  م�شدرين  ثالثة  منها 
اأ�����ش����رتال����ي����ا وق����ط����ر وال�����ولي�����ات 
امل���ت���ح���دة. وال��ط��ل��ب م��رت��ف��ع وقد 
كبري.  ح��د  اإىل  ال�����ش��ني  ا�شتبقته 
ث���ان���ًي���ا، لأوروب��������ا ع����دد ق��ل��ي��ل من 
امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  حم��ط��ات 
و���ش��ب��ك��ة اأن���اب���ي���ب غ����از حم�����دودة. 
الأكر  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اأمل��ان��ي��ا، 
اع��ت��م��اًدا، لديها واح��دة فقط، ول 
فن�شان  وي��رى  الإن�شاء.  قيد  ت��زال 
دميوري، رئي�س املجموعة الدولية 
امل�شال،  الطبيعي  الغاز  مل�شتوردي 
اأن ه���ذا م��ث��ال ���ش��ارخ ع��ل��ى نق�س 
ال�شتثمار املزمن يف هذه الطاقة، 
والذي لن يتم تعوي�شه يف غ�شون 

ب�شعة اأ�شهر.

القمح  -تقنني   4
اإىل  ال���رو����ش���ي  ال����غ����زو  ان���ت���ه���ى      
اإ�����ش����ع����اف ت���������وازن ال����ع����دي����د من 
متثل  ال�������زراع�������ي�������ة.  الأ����������ش���������واق 
باملائة   12 واأوك����ران����ي����ا  رو����ش���ي���ا 
ال��ع��امل��ي��ة للحبوب  ال�����ش��ادرات  م��ن 

اأن  لو  كما  اأوك��ران��ي��ا،  لجئون من 
اأقل من  فرن�شا فتحت ذراعيها يف 

اأ�شبوعني لثالثة ماليني اأجنبي.

نزول العام  النمو  -تعديل   6
    �شتوؤدي احلرب يف اأوكرانيا اإىل 
باأ�شره.  ال��ع��امل  اقت�شادات  اإب��ط��اء 
املديرة  ج��ورج��ي��ف��ا،  كري�شتالينا 
الدويل،  النقد  ل�شندوق  العامة 
خططت لالإعالن يف الجتماعات 
ال��ن��ق��د الدويل  امل��ق��ب��ل��ة ل�����ش��ن��دوق 
ال��دويل، عن انخفا�س يف  والبنك 
يف  العاملي”.     النمو  “توقعات 
النقد  ����ش���ن���دوق  خ��ّف�����س  ي���ن���اي���ر، 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  ال���دويل 
العاملي اإىل 4 فا�شل 4 باملائة لعام 
2022 من 4 فا�شل 9 باملائة يف 

اأكتوبر.
املركزي  البنك  ق���رار  يكن  ومل     
يتجاوز  ل���ن  م��ف��اج��ًئ��ا،  الأوروب�������ي 
ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  دول  يف  ال���ن���م���و 
باملائة   7 فا�شل   3 ع�شر  الت�شعة 
هذا العام، اأي -0.5 باملائة مقارنة 
اأ�شهر.  ثالثة  قبل  عليه  ك��ان  مب��ا 
اأن  وح��ذرت كري�شتني لغ��ارد من 
اأعلى  ي��ك��ون  اأن  ميكن  “الت�شخم 

بكثري على املدى الق�شري«. 
املركزي  البنك  رئي�شة  وتتوقع     

اإعادة تقييم ا�شرتاتيجيات الإنتاج 
لدينا للدفاع عن �شيادتنا الغذائية 
وال��روت��ي��ن��ي��ة، ك��اأوروب��ي��ني، ولكن 
ا�شرتاتيجية  تقييم  اإع���ادة  ��ا  اأي�����شً
بدونها  وال��ت��ي  ب��اأف��ري��ق��ي��ا،  تتعلق 
لفرتة  اأفريقية  دول  عدة  �شتتاأثر 
ع�شر  ث��م��ان��ي��ة  اإىل  ع�����ش��ر  اث���ن���ي 

�شهًرا«.

لالجئني توظيف  -حتدي   5
ي�����ش��ت��ع��د فيه  ال�����ذي  ال���وق���ت     يف 
الحت�������اد الأوروب�����������ي وم���ول���دوف���ا 
نازح  ماليني   3 ا�شتقبال  لتجاوز 
ع����روا احل�����دود الأوك����ران����ي����ة، مل 
يتقرر بعد توزيع هوؤلء الالجئني 
بني الدول الأوروبية. وبينما ميكن 
اأن ت�شتفيد بع�س البلدان املجاورة، 
مثل بلغاريا، يف النهاية، من اليد 
العاملة الأوكرانية املاهرة لتعزيز 
النتعا�س القت�شادي بعد كوفيد، 
الأخ��رى يف  امل�شيفة  البلدان  ف��اإن 
بولندا،  مثل  الأمامية،  اخلطوط 
�شيافتها  بتكلفة  تتاأثر  اأن  ميكن 
ملئات الآلف من الن�شاء والأطفال 
نف�س  العمل.  على  القادرين  غري 
التي  مل��ول��دوف��ا،  بالن�شبة  ال�����ش��يء 
لي�شت ع�شًوا يف الحتاد الأوروبي، 
الآن  �شكانها  من  باملائة   5 والتي 

الرو�س يف اأمريكا بني الغ�سب واحلزن ب�سبب غزو اأوكرانيا  •• وا�صنطن-اأ ف ب

اأع��ق��ب��ت غ���زو رو�شيا  ال��ت��ي  يف الأي�����ام 
“املدر�شة  اأم����ام  ي��ك��ن  لأوك��ران��ي��ا، مل 

الوليات  يف  التعليم  ل��دع��م  ك��ب��رية  �شبكة  وه���ي  للريا�شيات”  ال��رو���ش��ي��ة 
املتحدة،اأي خيار �شوى اتخاذ موقف �شد قرار الرئي�س الرو�شي فالدميري 
باأنها  احل��رب  و�شفت  التي  املدر�شة  اأ���ش��درت  �شكوك،  اأي  ولتبدي  بوتني. 
بياًنا اأكدت فيه اأنها  “م�شدر لالأمل حقيقي وكبري وملمو�س لنا جميعا”، 
“تقف مع �شعب اأوكرانيا �شد فالدميري بوتني ونظامه والغزو الع�شكري 
املوؤ�ش�شة  ب��ني  م��ا  خلط  اأي  جتنب  جمتمعها  م��ن  طلبت  كما  لأوكرانيا”. 

واأفعال الكرملني.
الذين  رو�شي  اأ�شل  من  الأمريكيني  اإىل  اأوكرانيا  يف  احل��رب  رعب  وو�شل 
اأق�����ارب يف رو�شيا  ي��ق��ي��م��ون يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وك��ث��ري م��ن��ه��م ل��دي��ه��م 

واأوكرانيا.
الرو�شية  املطاعم  اإىل  خا�س  ب�شكل  املوجهة  والتهديدات  التخريب  وبني 
يف الوليات املتحدة، يخ�شى البع�س من اأن جترف حرب فالدميري بوتني 

معها جزءا كامال من ثقافتهم.
واأكدت املدر�شة التي اأ�ش�شها قبل 25 عاما يف بو�شطن لجئان يهوديان من 
اأوكرانيا وبيالرو�س كانا طالبني يف �شانت بطر�شرغ، يف بيانها اأنها تدين 

با�شمها “للتقاليد التاريخية للريا�شيات الرو�شية«.
واأ�شافت “اأيا كان البلد الأ�شلي، اأحد م�شوؤول عن هذه احلرب �شوى بوتني 

ونظامه«.
يف اليوم الأول للغزو، ا�شتيقظ األك�شندر �شتي�شني طبيب الأورام النيويوركي 
املولود يف رو�شيا على ر�شالة ن�شية من �شديق يخره اأن العامل لن يكون 
وهذا  باملطلق  ورع��ب��ا  �شدمة  “كانت  �شتي�شني  وي��ق��ول  قبل.  م��ن  ك��ان  كما 

احلايل  بالنظام  مرتبًطا  ك��ان  �شواء 
اأم ل.

وغ����������ادرت جن���م���ة ال�������ش���وب���ران���و اآن����ا 
ب�شبب  ان���ُت���ق���دت  ال���ت���ي  ن��ي��رتي��ب��ك��و، 
تهاونها املفرت�س جتاه فالدميري بوتني، اأوبرا مرتوبوليتان يف نيويورك 
اأو  اآذار/م���ار����س، بينما ذهبت ف��رق الأورك�����ش��رتا يف ك��اردي��ف  يف الثالث من 

زغرب اإىل حد اإلغاء برجمة اأعمال امللحن ت�شايكوف�شكي.
للغاية”.  “�شارة  و  “�شهلة”  خ��ي��ارات  ذل��ك  يف  �شتي�شني  األك�شندر  وراأى 
وقال الطبيب �شاخرا “مات ت�شايكوف�شكي منذ زمن طويل وهذا لن يوؤثر 
وراأى اأن “النتيجة الوحيدة لهذه القرارات هي منع ع�شاق  عليه كثريا”. 

املو�شيقى يف جميع اأنحاء العامل من ال�شتمتاع مبو�شيقاه الرائعة«.
حتى يف مركز التكنولوجيا �شيليكون فايل يف كاليفورنيا، يواجه املولودون 
رو�شيا  غ���ادر  ال���ذي  داف���ي���دوف،  نيك  وي��ق��ول  عنيفة.  فعل  ردود  رو���ش��ي��ا  يف 
لال�شتثمار  �شندوًقا  الآن  وي��دي��ر   2015 ع��ام  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
“اأ�شاب الرعب عامل التكنولوجيا الناطق  التكنولوجي مع زوجته مارينا 
اأغذية  تو�شيل  �شركة  وهي  مور”  نو  “فريدج  �شركة  اأوقفت  بالرو�شية«. 
فجاأة  عملياتها  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  ن��ي��وي��ورك،  يف  رو���ش��ي  م�شتثمر  اأ�ش�شها 
و�شرحت 600 موظف بعد ف�شل حملة جديدة جلمع اأموال. وراأت و�شائل 

اإعالم اأمريكية اأن ذلك جنم عن اخلوف من جمازفة الرتباط برو�شيا.
ويف الأ�شابيع الأخرية، ن�شط الزوجان دافيدوف يف جمع الأموال مل�شاعدة 

الالجئني الأوكرانيني والرو�س الفارين من النظام.
دافيدوف  نيك  وي��ق��ول  ح���زن.  ح��ال��ة  يف  نف�شه  ال��وق��ت  يف  يعي�شان  لكنهما 
“اإنني حزين على فقدان جزء مما ي�شّكلني: الوطنية، واأ�شويل، و�شكل من 
اأي ال�شعور باأنهم فقدوا وطنهم الأم، الذي اأ�شبحت اأيديه  اأ�شكال الهوية”، 

ملطخة بالعدوان على جارته اأوكرانيا.

باإن  الر�شمية  الإح�����ش��اءات  وتفيد  احل���ني«.  ذل��ك  منذ  يختف  مل  ال�شعور 
هناك نحو 2،5 مليون اأمريكي من اأ�شول رو�شية. لكن املجموعة الناطقة 
بالرو�شية املتحدرة من دول الحتاد ال�شوفيتي ال�شابق، مبا يف ذلك العديد 

من الالجئني اليهود، اأكر من ذلك بكثري.
 1990 يف  رو�شيا  نيويورك  يف  يقيم  ال��ذي  الأورام  طبيب  عائلة  وغ��ادرت 
عندما كان عمره 11 عاما، لكنه بقي على ات�شال وثيق ببلده من خالل 
ل��ن يختر  ب��اأن��ه  ي��ق��ني  ع��ل��ى  الطبيب  ه���ذا  ك���ان  واإذا  ه��ن��اك.  ال��ك��ت��ب  ن�شر 
اإىل  الآن من ال�شطرار  فاإنه يخ�شى  الأوكرانيون،  التي يعي�شها  الظروف 
اأن نتخل�س  “ل ميكننا  وقال  اأنه رو�شي”.  “التعاي�س مع هذا العار ملجرد 
من هذا ال�شعور«. يف هذه الأجواء، ن�شر عامل الأحياء يوجني كونني ع�شو 
ع�شرات  قبل  من  موقعة  مفتوحة  ر�شالة  للعلوم،  الأمريكية  الأك��ادمي��ي��ة 
العلماء الناطقني بالرو�شية يف “املعاهد الوطنية لل�شحة” )ان اآي ات�س( 

املرموقة التي دانت “حربا غري جمدية وعدوانية واإبادة جماعية«.
لكنه اأكد لوكالة فران�س بر�س اأنه غا�شب اأي�شا من رف�س املجالت العلمية 
اأو  رو���س  باحثون  قدمها  مقالت  مقرتحات  العتبار  يف  تاأخذ  اأن  الكرى 

اإنهاء اتفاقيات التعاون معهم.
وقال يوجني كونني الذي در�س يف رو�شيا قبل النتقال اإىل الوليات املتحدة 
منذ اأكر من 30 عاما، ان “العلماء الرو�س الذين يعي�شون ويعملون يف 

رو�شيا يبقون زمالءنا با�شتثناء الذين يدعمون النظام عالنية«.
“الإغالق  اأن  م��وؤك��ًدا  وم�شاعدتنا”،  اهتمامنا  ي�شتحقون  “اإنهم  واأ���ش��اف 

الكامل” اأمام العلماء الرو�س “�شار وينم عن ق�شر نظر«.
ويعر األك�شندر �شتي�شني اأي�شا عن قلقه من “حظر كل ما يتعلق برو�شيا”، 

 كوريا ال�سمالية تقوم بتجارب براجمات ال�سواريخ 
•• �صيول-اأ ف ب

اأجرت كوريا ال�شمالية جتارب عديدة براجمات �شواريخ  اأم�س الأحد وفًقا 
للجي�س الكوري اجلنوبي، بينما ت�شهد �شبه اجلزيرة حالًيا جتدًدا للتوتر 

مرتبًطا بتكثيف بيونغ يانغ لتجارب الأ�شلحة.
منها  رئي�شية  اأ�شلحة  جت��ارب  ع�شر  يانغ  بيونغ  اأج���رت  ال��ع��ام،  مطلع  منذ 
جتربتان و�شفتهما كوريا ال�شمالية باإطالق “اأقمار ا�شتطالع” واختبارات 
لنظام ال�شواريخ البال�شتية العابرة للقارات على حد قول �شيول ووا�شنطن. 
“جرت عمليات  بيان  الكورية اجلنوبية يف  امل�شرتكة  الأرك��ان  وقالت هيئة 

اطالق �شباحا ون�شتبه يف اأنها جاءت من راجمات �شواريخ«.
الدفاعية  اجلهوزية  من  ح��ازم  موقف  على  حتافظ  قواتنا  “ان  وا�شافت 

بينما تراقب عن كثب التطورات ذات ال�شلة” دون مزيد من التفا�شيل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( عن م�شوؤولني طلبوا عدم 
ك�شف هوياتهم انه يف غ�شون �شاعة، اعتبارا من ال�شاعة 07،20 )22،20 
ت غ( اأجربت اأربع جتارب يف اجتاه البحر غرب كوريا ال�شمالية من مكان 

غري حمدد يف مقاطعة بيونغان اجلنوبية.
ودعا  ط��ارئ��ا  اجتماعا  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  جمل�س  وع��ق��د 
النتقالية يف  الفرتة  اأمني خالل  فراغ  اأي  “ملنع  ال�شتعدادات  تكثيف  اإىل 
املنتخب  الرئي�س  و�شيوؤدي  الرئا�شي.  املقر  لبيان �شادر عن  وفقا  البالد” 
يون �شوك يول اليمني يف 10 اأيار/مايو بعد فوزه يف النتخابات يف التا�شع 

من اآذار/مار�س.
ومتتلك بيونغ يانغ منذ زمن القدرة على تدمري �شيول الواقعة على بعد 

حواىل 60 كيلومرًتا من احلدود، بنريان املدفعية.
اجلنوبية  كوريا  يف  يتمركزون  جندي   28500 املتحدة  الوليات  وتن�شر 

حلماية البالد من جارتها.
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عربي ودويل
احلرب يف اأوكرانيا:

لدى دول البلطيق اأ�سباب قوية للقلق...!
•• الفجر -كزافييه الندي�س 

ترجمة خرية ال�صيباين
    زاد الهجوم على اأوكرانيا من املخاوف التي اأعربت 
القلق  لرو�شيا.  املــجــاورة  ــدول  ال �شنوات  منذ  عنها 
وليتوانيا  ولتفيا  اإ�شتونيا  يف  خا�ش  ب�شكل  قــوي 

بيانات  ب�شبب  ــا  اأيــ�ــشً ولــكــن  تــاريــخــيــة,  لأ�ــشــبــاب 
واإجراءات اأحدث. وي�شفي الغزو احلايل م�شداقية 
دول  من  �شيما  ول  للقادة,  امل�شتمرة  النداءات  على 

البلطيق. 
لي�شت  البلطيق  �شعوب  لغويا,  ثقافيا,  تاريخيا,      
اأوروبا  اختزال  يتم  الأحيان,  من  كثري  يف  �شالفية. 

منطقة  يف  البلطيق  ودول  والــو�ــشــطــى  ال�شرقية 
اإىل  بالإ�شافة  وا�شحة.  غــري  زائــفــة  “�شالفية” 
املنطقة  جلعل  مياًل  يعك�ش  احلكم  هذا  فاإن  اجلهل, 
هذه  بحق  ال�شتهزاء  وبالتايل  مو�شكو,  على  حكرًا 
الأمم  ميثاق  يكفله  الذي  امل�شري  تقرير  يف  ال�شعوب 

املتحدة.

لغات  مــن  والالتفية  الليتوانية  تعترب  لــغــوًيــا,     
اأ�شالفنا  بلغات  مبا�شًرا  ارتباًطا  وترتبط  البلطيق, 
هي  الإ�شتونية  جانبها,  مــن  ــهــنــدو-اأوروبــيــني.  ال
من  قريبة  فهي  وبالتايل  فنلندية-اأوغرية,  لغة 
الفنلندية ومرتبطة بالهنغارية... اإنها لي�شت لغات 

�شالفية.

رئي�شة الوزراء الإ�شتونية كاجا كال�س، رئي�س وزراء لتفيا كري�شجاني�س كارينز ورئي�شة الوزراء الليتوانية اإنغريدا �شيمونيتيالحتاد الوروبي والطل�شي مظلة دول البلطيق
احلكم القي�شري

   ك��ان��ت اأرا����ش���ي ال��ب��ل��ط��ي��ق حتت 
والدمناركيني  الأمل������ان  ���ش��ي��ط��رة 
وال�������ش���وي���دي���ني وال���ب���ول���ن���دي���ني، 

اأوروبيون غربيون اإذن.
فقط،  ع�شر  الثامن  القرن  ففي   
اأ���ش��ب��ح��ت م��ع��ظ��م امل��ن��ط��ق��ة، اإىل 
احلكم  حت�����ت  ف���ن���ل���ن���دا،  ج����ان����ب 
بعد  ال����رو�����ش����ي  الإم�������راط�������وري 
قرونا.  ا�شتمرت  م��روع��ة  ح���روب 
اإيفان  حا�شر  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
ال���ره���ي���ب ق��ل��ع��ة ���ش��ي�����ش��ي�����ش�����س يف 

لتفيا عام 1578. 
وبدًل من التعذيب على يد قوات 
القي�شر، ف�شل الالجئون تفجري 

اأنف�شهم.
التنوير،  ع�شر  م��ن  م�شتوحاة     
القرن  يف  القومية  ال�شحوة  اأدت 
ال�شلطات  قيام  اإىل  ع�شر  التا�شع 
عملية  ب���ت���ك���ث���ي���ف  ال���ق���ي�������ش���ري���ة 
���ش��ت��ي��ن��ات القرن  ال��رتوي�����س م��ن��ذ 
اأج�����ل تقوية  ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر م���ن 
الإمراطورية. ومع ذلك، ا�شتغل 
ال��ب��ل��ط��ي��ون ث�����ورات ع���ام 1917 

ليتحّرروا.
    وبدعم من الدمنارك وفرن�شا 
خا�س،  ب�شكل  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
ق�������ادوا ح�����رب ال����ش���ت���ق���الل حتى 
اجل���ي���و����س  �����ش����د   1920 ع�������ام 
واجلي�س  ال��ب��ي�����ش��اء  ال���رو����ش���ي���ة 
الأملانية  وف��ري��ك��ورب�����س  الأح���م���ر 
“وحدات �شبه ع�شكرية مناه�شة 

لل�شيوعية”. 
البلطيق  دول  نالت   ،1920 عام 
به  امل��ع��رتف  ا�شتقاللها  ال��ث��الث 
املتحالفة  الدول  دولًيا يف موؤمتر 
بف�شل   1921 ع���ام  ب��اري�����س  يف 
األك�شندر  الفرن�شي  الرئي�س  دعم 
خارجيته  ووزي���������ر  م���ي���ل���ريان���د 

اأري�شتيد بريان.
   وجد العديد من قادة البال�شفة 
�شعوبة يف ه�شم هذا ال�شتقالل 
الغربية  الواجهة  معظم  وفقدان 

لالإمراطورية القي�شرية.
م���ع ميثاق  ال��ف��ر���ش��ة  و���ش��ن��ح��ت   
لعام  م����ول����وت����وف-ري����ب����ن����رتوب 
ت�شمن  وال���������������ذي   ،1939
ب�شم  تتعلق  �شرية  ب��روت��وك��ولت 

دول البلطيق. 
   ب���ع���د ال����غ����زو ال�����ن�����ازي لحت����اد 

ت��ب��ّن��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��رو���ش��ي��ة منذ 
ا،  غام�شً م��وق��ًف��ا  ط��وي��ل��ة  فت������رة 
بل وحتى عدائًيا جت����اه اإ�ش�����تونيا 

ولتفيا وليتوانيا.
امل�شتخدمة  نف�شها  ه��ي  احل��ي��ل   
الت�شليل الذي  اأخرى:  اأماكن  يف 
الإعالم اخلا�شعة  و�شائل  تنظمه 
يف  والت�شكيك  ال��دول��ة،  ل�شيطرة 
�شرعية الدول، وحماولة ا�شتغالل 
بالرو�شية  ال��ن��اط��ق��ني  ال�����ش��ك��ان 
يعرفهم  ل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ال���ذي���ن 
ال���ك���رم���ل���ني ج����ي����ًدا )وي���ع���ت���رون 
اأ�شل  م��ن  اأغلبيتهم  يف  اأنف�شهم 
ليتواين(،  اأو  لت��ف��ي  اأو  اإ���ش��ت��وين 
والرموز  بالتاريخ  ماكر  تالعب 
 9 اح��ت��ف��الت  “مثل  ال�����ش��ي��وع��ي��ة 

مايو اأو الن�شال �شد الفا�شية«.
    لكل هذا، لدى �شكان البلطيق 
قرارات  ب�شاأن  للقلق  قوية  اأ�شباب 
اإذا  ال��ك��رم��ل��ني ال��ت��ال��ي��ة، خ��ا���ش��ًة 
مت��ك��ن م��ن اخل����روج ب�����ش��رع��ة من 
الأوك��������راين. ويف هذه  امل�����ش��ت��ن��ق��ع 
ترز  اأن  امل���رج���ح  م���ن  امل���رح���ل���ة، 
الدول  الت�شامن مع هذه  م�شاألة 
الأع�������ش���اء يف الحت�����اد الأوروب�����ي 

وحلف �شمال الأطل�شي. 
ال�شتعداد  احلكمة  من  و�شيكون 

ملثل هذا الحتمال. 
ولتفادي ت�شعيد جديد، يجب اأن 
القت�شادي  ال���ردع  �شيا�شة  ت��رى 
يف  ال��ن��ور  احلقيقية  وال��ع�����ش��ك��ري 
ب��ح��ر ال��ب��ل��ط��ي��ق، ب��ال��ت�����ش��اور مع 
امل����ج����اورة مثل  ال���دمي���ق���راط���ي���ات 
ف��ن��ل��ن��دا وال�������ش���وي���د، وب���دع���م من 
ن�شر  “يجب  الأوروب������ي  الحت����اد 
التقليدية يف  ال��ق��وات  م��ن  امل��زي��د 

اجلهة«.
�شيوؤدي  الق�شري،  امل���دى  على      
اإزال��ة اخلطر املتمثل يف  ذلك اإىل 
اإغراء الكرملني لختبار ت�شامن 
الطويل،  امل�����دى  وع���ل���ى  ال���ن���ات���و. 
�شراكة  اإىل  ذل������ك  ي���������وؤدي  ق�����د 
رو�شيا،  مع  حقيقية  ا�شرتاتيجية 
ول���ك���ن ل��ي�����س ع��ل��ى ح�����ش��اب اأم���ن 

وحرية دول البلطيق.
*اأ�شتاذ اأخالقيات العمل 
والتنمية امل�شتدامة يف كلية 
ا�شتوكهومل لالقت�شاد يف ريغا. 
يركز عمله على تغري املناخ 
والدولة الكافلة وال�شعادة.

ال�شوفياتية،  اجل��م��ه��وري�����������������ات 
املنطقة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ت��غ��ريت 
عدة مرات قبل اأن يتم ا�شتيعابها 
ال�شوفياتي عام  من قبل الحت��اد 

.1945
البلطيني  م��ن  العديد  ذه��ب  ث��م   
واأ�شرتاليا  ك��ن��دا  يف  امل��ن��ف��ى  اإىل 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأو  وال�����ش��وي��د 

الأمريكية.
 وع��ل��ى ال���ف���ور، مت ت��ن��ظ��ي��م حرب 
ع�شابات، ولن يتم الق�شاء عليها 

اإل يف 1956-1955.
ال�شوفياتية،  احل��ق��ب��ة  خ����الل     
امل�������ش���اي���ق���ات  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
التع�شفية  “العتقالت  الأخ��رى 
 250 ت��رح��ي��ل  مت  والتعذيب”، 
الفا من البلطيني اإىل مع�شكرات 
�شاحنات  يف  غ����ال����ًب����ا  ال������غ������ولغ، 
�شفرية  كالنيتي،  �شاندرا  املا�شية. 
تروي  فرن�شا،  يف  ال�شابقة  لتفيا 
ثلوج  يف  ال��ع��ايل  ال��ك��ع��ب  فيلم  يف 
عائلتها  وق�شة  ق�شتها  �شيبرييا 

اأثناء ترحيلهم اإىل �شيبرييا.
   منذ عام 1986، قاومت �شعوب 
ال�شوفياتي  الحت������اد  ال��ب��ل��ط��ي��ق 
ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ل��م��ي��ة: ن��ظ��م��وا ثورة 
ال��غ��ن��اء، ال��ت��ي ب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا عام 
ب�شرية عمالقة  ب�شل�شلة   1989
ال��ث��الث��ة، ت�شمى  ال��ب��ل��دان  ت��ع��ر 
تالها  البلطيق”،  “طريق 

ال�شتقالل بعد ذلك بعامني.
  وهكذا فتحت معار�شة البلطيق 
ال����ب����اب ل���ل���ت���ح���رر ال���وط���ن���ي بني 
وهو  ال�شوفياتية،  اجل��م��ه��وري��ات 
النهيار  ت�شريع  اإىل  اأدى  ع��ام��ل 
الداخلي لالحتاد ال�شوفياتي، ول 

يزال البع�س يتذكره يف مو�شكو.

ترويع
اإذا     بالن�شبة لفالدميري بوتني، 
ال�شوفياتي  الحت���اد  �شقوط  ك��ان 
جيو�شيا�شية  كارثة  “اأكر  ي�شكل 
فهذا  الع�شرين”،  ال����ق����رن  يف 

وكاأن عدم احرتام القانون الدويل 
من قبل البع�س يجعل اأي انتهاك 

م�شتقبلي اأكر قبول.

تهديدات هجينة
الرو�شية  ال�����ش��ل��ط��ات  جت����ري     
ع��م��ل��ي��ات اإع���الم���ي���ة ت���ه���دف اإىل 
�شمعة  لت�شويه  كاذبة  اأخبار  ن�شر 
اإقليميني  زع��م��اء  اأو  معينة  دول 
ت�شتخدم  ح��ي��ث  ال��ن��ات��و  ق����وات  اأو 
ت�شيطر  ال���ت���ي  الإع������الم  و���ش��ائ��ل 
عليها احلكومة مثل رو�شيا اليوم 

اأو �شبوتنيك. 
والهدف من ذلك هو اإثارة ال�ش���ك 
والرتباك، ول �شيما ب�شاأن نزاهة 

دول معينة.
 هنا م��رة اأخ���رى، ك��ان ل��دى دول 
ذلك  عن  م�شبقة  فكرة  البلطيق 
خ���الل  اآخ�������ر  ���ش��خ�����س  اأي  ق���ب���ل 
�شد  الإل����ك����رتون����ي����ة  ال���ه���ج���م���ات 
 2007 ع��ام  الإ�ش�تونية  املواق����ع 
اجلندي  مت��ث��������������ال  ق�����ش��ي��������������ة  يف 

الرو�شي.
   ت��ت�����ش��م��ن م��ث��ل ه����ذه الأخ���ب���ار 
واأي  �شيء  كل  من  القليل  املزيفة 
املفرت�س  ال���رتوي���ج  م��ث��ل  ����ش���يء، 
)وال���ع���ب���ث���ي( ل�����ش��ف��اح ال��ق��رب��ى يف 
كدليل  ال���روي���ج���ي���ة،  امل�����دار������س 
الغربية،  املجتمعات  تدهور  على 
وظ��ه��ور ك��وف��ي��د يف لت��ف��ي��ا، اإل���خ. 
اأوك���ران���ي���ا، تتمثل  وك��م��ا يف ح��ال��ة 
تقوي�س  حم�����اول�����ة  يف  الآل�����ي�����ة 
�شرعية الدول الثالث، من خالل 
انحدار،  يف  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ق��دمي��ه��ا 
الناتو  اأو  “الغرب”  ام��رة  وحت��ت 

اأو الوليات املتحدة. 
ا مع اإخفاء  ويتم اإن�شاء املواقع اأي�شً
اإ�شراف  حت��ت  تعمل  اأن��ه��ا  حقيقة 
من  املثال  �شبيل  على  الكرملني، 
جهاز  �ش��يجودنيا،  رو�شيا  خ��الل 

�شحفي ر�شمي.
   ودون اأن ي�شل الو�شع اإىل اندلع 
العنف، كما هو ال�شاأن يف اأوكرانيا، 

ان�شمام  اأي  “قبل  الت�شعينات  يف 
اأو الناتو”،  اإىل الحتاد الأوروبي 
ال���ط���اق���ة.  ق����ط����اع  يف  ����ش���ي���م���ا  ل 
بانتظام  الرو�شي  اجلي�س  ويقوم 
مب�����ن�����اورات ك���ب���رية ع���ل���ى ح����دود 
البلطيق، وكثريا ما ينتهك �شالح 
اجلو الرو�شي املجال اجلوي، مما 
دف����ع ال��ع��دي��د م���ن ال������دول، منها 
تنبيهات  اإ����ش���دار  اإىل  ال�����ش��وي��د، 

حول النزلقات املحتملة.
ا من قبل     ويتم تعّهد التوتر اأي�شً
ب��ع�����س امل��ع��ل��ق��ني ال���ب���ارزي���ن. على 
دوغني،  األ��ك�����ش��ن��در  امل��ث��ال،  �شبيل 
“موؤثًرا”  ن��ف�����ش��ه  ��ب  ن�����شّ ال�����ذي 
حلرب  موؤيًدا  بوتني،  لفالدميري 
اإمراطورية  بقيادة  احل�����ش��ارات 
اأورا�����ش����ي����ة ج���دي���دة وق���ري���ب من 
معتاد  الأوروب����ي،  اليمني  اأق�شى 

اأيديولوجية  نهاية  ب�شبب  لي�س 
اأنها حتررية، ولكن ب�شبب  تدعي 
حتت  التاريخية  رو�شيا  “انهيار 

ا�شم الحتاد ال�شوفياتي”.
 ان امل�شروع الوطني الذي بداأ يف 
العهد القي�شري، هو ما يبدو اأن 
عليه  يتح�ّشر  ال��رو���ش��ي  الرئي�س 
كثرًيا. ويتم حتديد دول البلطيق 
بانتظام على اأنها لعبت دوًرا رائًدا 

يف هذا الإذلل.
وعلى  اخل������الف������ات،  ت�����ش��ت��م��ر     
مو�شكو  ت��ع��رتف  ل  امل��ث��ال،  �شبيل 
ويوا�شل  ال�شوفياتي،  بالحتالل 
ال���ع���دي���د م���ن امل��ث��ق��ف��ني ال���رو����س 
على  ال��ب��ل��ط��ي��ق  منطقة  ت�����ش��وي��ر 

اأنها “رو�شية”. 
كما فر�شت مو�شكو عقوبات على 
ال�شرقية  واأوروب����ا  البلطيق  دول 

تلّوح بهذا التهديد من اأجل منع 
الغزو.  اأث��ن��اء  التدخل  من  الناتو 
وي��ح��دث ه���ذا ال��ت��ح��ري�����س وهذه 
فيه  ينتحل  �شياق  يف  التهديدات 
لنف�شه  متزايد  ب�شكل  الكرملني 
ومن  ع�شكرًيا،  التدخل  يف  احل��ق 
املجاورة  البلدان  واحد، يف  جانب 
الناطقة  الأق��ل��ي��ات،  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
ح����دث يف  ك��م��ا  اأم ل،  ب��ال��رو���ش��ي��ة 
�شبه  ويف   ،2008 ع��ام  ج��ورج��ي��ا 
ج��زي��رة ال��ق��رم ويف دون��ب��ا���س عام 
بارتكاب  كاذبة  باتهامات   2014

اإبادة جماعية.
   ول��ت��ري��ر ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات، يتم 
ب�شوابق تدخالت  بانتظام  التذرع 
الناتو يف كو�شوفو عام 1998 اأو 
غزو العراق عام 2003 من قبل 
التحالف بقيادة الوليات املتحدة. 

املنا�شبة  غ��ري  الت�شريحات  على 
البلطيق  دول  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  م��ث��ل 
اأي  اإذا ح��دث  واأن��ه  اأع���داء رو�شيا، 
����ش���يء ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة، فلن 

يرتدد الكرملني يف غزوها.
   وت�شمل حم��اولت الرتهيب ما 
“الت�شعيد  با�شرتاتيجية  ي�شمى 
تتمثل  وال��ت��ي  التهدئة”،  ب��ه��دف 
يف الت�شكيك يف ا�شتخدام الأ�شلحة 
القوات  تتعر�س  حال  يف  النووية 
ويعبئ  �شعوبات.  اىل  التقليدية 
بوتني هذا التكتيك عندما يتذرع 
نووية  اأ�شلحة  ا�شتخدام  باحتمال 
القوات  ي�����ش��ع  اأو  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
النووية يف “حالة تاأهب خا�شة”. 
ومتثل هذه ال�شرتاتيجية خطًرا 
لأن  البلطيق  دول  على  وج��ودًي��ا 
ال�����ش��ل��ط��ات ال��رو���ش��ي��ة مي��ك��ن اأن 

من املرجح اأن تربز ب�شرعة م�شاألة الت�شامن مع هذه الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي واحللف الأطل�شي

املناورات الرو�شية تزعج دول البلطيقاإ�شتونيون يف م�شرية م�شاندة لأوكرانيا

مارين لوبان يف تراجع

طائرة مقاتلة تابعة للقوات اجلوية الأمريكية من طراز اف15- وعلم الناتو والوليات املتحدة يف قاعدة ع�شكرية يف ليتوانيا

وجد العديد من قادة البال�شفة �شعوبة يف ه�شم ا�شتقاللها وفقدان معظم الواجهة الغربية لالإمرباطورية القي�شرية

تاريخيا, ثقافيا, لغويا, �سعوب البلطيق لي�ست �سالفية
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اأملانيا تطالب مبحادثات جديدة حول اتفاق للتجارة احلرة بني الحتاد الأوروبي واأمريكا 

مليون درهم حجم الت�سرفات   827
العقارية يف عجمان خالل فرباير 2022

•• عجمان-وام: 

827 مليون درهم  ام��ارة عجمان ما قيمته  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت 
درهم خالل �شهر فراير املا�شي حمققة منوا بن�شبة 4.3 يف املئة مقارنة 

. بنف�س الفرتة من العام 2021 
 وك�شف التقرير العقاري ال�شادر عن دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري يف 
عجمان عن ت�شجيل 665 عملية تداول مو�شحا ان منطقة الباهية �شهدت 
اأعلى قيمة مبايعة ب� 45 مليون درهم.  واأكد �شعادة املهند�س عمر بن عمري 
املهريي مدير عام دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري يف عجمان اأن النتائج 
جاذبية  م��دى  تعك�س  الم���ارة  يف  العقاري  ال�شوق  حققها  التي  الإيجابية 
عجمان لالإ�شتثمارات العقارية مبختلف اأنواعها واأحجامها وذلك بالنظر 
واحلياة يف  العي�س  وج��ودة  اجل��ذب  وعنا�شر  الهائلة  املقومات  للعديد من 
ال�شكان وامل�شتثمرين من  باإعتبارها عاماًل رئي�شياً يف زيادة تدفق  الإم��ارة 
بيئة مهياأة  القطاعات �شمن  �شتى  اأعمالهم يف  ملزاولة  خمتلف اجلن�شيات 

وظروف منا�شبة لتحقيق النجاح والأهداف املرجوة.
 164 ال��ف��رتة  نف�س  خ��الل  �شجل  ال��دائ��رة  تقرير  اأن  ايل  امل��ه��ريي   واأ�شار 
عملية رهن بقيمة اإجمالية بلغت 172 مليون درهم حيث مت ت�شجيل اأعلى 
قيمة رهن بقيمة 20.6 مليون درهم يف منطقة “اجلرف ال�شناعية 1” 
وجاء حي “اليا�شمني” على راأ�س قائمة الأحياء الأكر تداوًل يليه كلمن 

“الزاهية” و “العالية«.

ت�شهم يف تقدمي املزيد من املزايا 
اجلمعية  وم��ن��ت�����ش��ب��ات  ل��ع�����ش��وات 

واملجل�س. 

•• عجمان -الفجر:

وق�����ع جم���ل�������س ����ش���ي���دات اأع����م����ال 
ع����ج����م����ان م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م مع 
عجمان،  يف  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية 
وتنفيذ  التع�����اون   تعزي���ز  بهدف 
م�شرتكة  وم�������ش���اري���ع  م����ب����ادارت 
ل��ت��م��ك��ني امل�������راأة وت���ع���زي���ز دوره����ا 
خلو�س  وت��وج��ي��ه��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي 
احل�������ر  ال��ع��م�����������������������������ل  جم������الت 
وتنوي�����ع اإ�شتثماراتها وم�شاريعها 
يف  م�شاهمتها  ل���زي���ادة  اخل��ا���ش��ة 
القت�شادية  التنمي��������ة  م�شرية 

امل�شتدامة.
ال��ت��ع��اون يف مركز  وق���ع م���ذك���رة 
التابع  الع��م��ال  ل��ري��ادة  عجمان 
عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة 
علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
اأعمال  ���ش��ي��دات  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
�شهداد  حممد  واأ���ش��م��اء  عجمان، 

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة اأم 
املوؤمنني.

ون�����ش��ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م على 
ت�����زوي�����د ك�����ل ط������رف ب���ال���رام���ج 
امل�شتهدفة  ال�شنوية  والأن�����ش��ط��ة 
ملتقيات،  “موؤمترات،  م�����ن 
حم��ا���ش��رات، ن���دوات، ور���ش��ة عمل 
واإت�����اح�����ة  وغريها”  ح����م����الت 
الطرف  مل�����ش��������������������ارك��ة  ال���ف���ر����ش���ة 
الآخ���������ر ف���ي���ه���ا، والإع�����������الن عن 
امل�شرتكة  الأن�����ش��ط��ة  و  ال���رام���ج 
العالمية  والو�شائل  امل��واق��ع  يف 
والتعاون  ل��ل��ط��رف��ني،   ال��ت��اب��ع��ة 
بني  اللوج�شتي  الدعم  لتقدي�������م 
الفعاليات،  تنفي���������ذ  الطرفني يف 
ذات  واملعلومات  وتبادل اخل��رات 
العالق����������ة وتنظيم دورات وور�س 
عمل م�شرتكة لأع�شاء ومنت�شبي 

الطرفني.
اآل  اآمنة خليفة  الدكتورة  واأك��دت 

جمل�س  ب��ني  التع������اون  اأن  ع��ل��ي، 
وجمعية  عجمان  اعمال  �شيدات 
وم�شتمر  قائ��������م  املوؤمن���������ني  اأم 
ومنت�شبات  ع�������ش���وات  خل���دم���ة 
اهمية  اإىل  م�����ش��رية  ال���ط���رف���ني، 
التفاهم ودوره��ا يف زيادة  مذكرة 
املجل�س  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�شراكة 
فعاليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  واجل���م���ع���ي���ة 
وتوجهات  اه���داف  ت��خ��دم  نوعية 

الطرفني. 
�شيدات  جم��ل�����س  ان  واأو����ش���ح���ت 
اع����م����ال ع���ج���م���ان ح���ري�������س على 
ل�شمان  �شراكاته  دائ���رة  تو�شيع 
ال��ت��ي يوفرها  ت��ن��وي��ع اخل���دم���ات 
واأ�شحاب  ل��ع�����ش��وات��ه  امل��ج��ل�����س 

و�شاحبات العمال ب�شكل عام.
اأ�شماء  اأو����ش���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن   
التنفيذي  امل��دي��ر  �شهداد  حممد 
مذكرة  اأن  امل��وؤم��ن��ني،  اأم  جلمعية 
القائمة  ال�شراكة  تتوج  التفاهم 

املوؤمنني وجمل�س  اأم  بني جمعية 
�شيدات اعمال عجمان..

واملعارف  اخل����رات  اأن  م��وؤك��������دة   

�شتعزز  ال��ط��رف��ني  ميتلكها  ال��ت��ي 
لتنفيذ  وال���������ش����راك����ة  ال����ت����ع����اون 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ذات  ف���ع���ال���ي���ات 

مذكرة تفاهم بني جمل�س �سيدات اأعمال عجمان وجمعية اأم املوؤمنني

مهمة التجارة احلرة مع ال�شركاء حول العامل الذين ي�شاركوننا قيمنا«.
ولي�س وا�شحا اإىل اأي مدى تنال مثل هذه املحادثات دعما يف اأوروب��ا. ويف 
ال�شنوات املا�شية حتدث م�شوؤولون تاأييدا ل�شتئنافها بينما كان م�شوؤولون 

اآخرون اأكر حذرا.
واإىل الآن مل ترد وزارة املالية الأملانية على طلبات للتعليق.

ويف بيان، مل ترد ال�شفارة الأمريكية يف برلني مبا�شرة على اقرتاح ليندنر 
لكنها قالت اإن جمل�س التجارة والتكنولوجيا بني الوليات املتحدة والحتاد 
تدعم  والتكنولوجيا  التجارة  �شيا�شات  اأن  ي�شمن  حاليا  القائم  الأوروب��ي 

منوا وا�شع النطاق.
والحتاد  واأمل��ان��ي��ا،  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  احلالية  الأزم���ة  “ُتبني  واأ���ش��اف��ت 

الأوروبي، �شركاء ل غنى عنهم«.

الأرجنتني ترفع ح�سة 
ت�سدير القمح يف 2023-2022 

•• بوين�س اأير�س-رويرتز:

ملو�شم  القمح  ت�شدير  من  ال�شنوية  ح�شتها  �شتزيد  اإنها  ال�شبت  ي��وم  الأرجنتني  قالت 
2022-2023 مبقدار ثمانية ماليني طن اإىل ما ي�شل يف جممله اإىل ع�شرة ماليني 
طن لال�شتفادة من ارتفاع الأ�شعار العاملية. وحتد الأرجنتني، وهي منتج رئي�شي للحبوب، 
اأ�شعاره.  ارتفاع  املعرو�س حمليا وجتنب  توافر  القمح يف حماولة ل�شمان  من �شادرات 
معا  يوفران  البلدين  لأن  القمح  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو  ولكن 
ال�شادرات اجلديدة  زال��ت ح�شة  وما  العاملية من احلبوب.  الإم���دادات  املئة من  30 يف 
�شمحت  عندما   2022-2021 ال�شابقة  ال��دورة  يف  عليه  كانت  مما  اأق��ل  زيادتها  بعد 

الأرجنتني بت�شدير 14.5 مليون طن من القمح.
 

•• فرانكفورت-رويرتز:
اأم�س الأحد عن وزير املالية الأملاين  نقلت �شحيفة هاندل�شبالت الأملانية 
كري�شتيان ليندنر مطالبته مبحادثات جديدة للتو�شل اإىل اتفاق للتجارة 
احلرة بني الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة، راميا اإىل اإحياء مناق�شات 

اأوقفها الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب.
التجارة وال�شتثمار عر  املفاو�شات حول ما ي�شمى �شراكة  واأنهى ترامب 
املحيط لأطل�شي وعو�شا عن ذلك ركز على عدد من النزاعات التجارية مع 

الحتاد الأوروبي.
اأوروب���ا لل�شحيفة  اقت�شاد يف  اأك��ر  التي متلك  ال��دول��ة  وق��ال وزي��ر مالية 
املحيط  ع��ر  احل��رة  للتجارة  ات��ف��اق  ح��ول  املفاو�شات  ن�شتاأنف  اأن  “يجب 
كم هي  )الأوكرانية(،  الأزم��ة  الآن خالل  وا�شحا، خا�شة  �شار  الأطل�شي. 

يحمل معاين البهجة التي ير�شمها املهرجان وجت�شد األوانه روحانية ال�شهر الف�شيل

غرفة ال�سارقة تك�سف عن ال�سعار اجلديد للن�سخة الـ32 ملهرجان رم�سان ال�سارقة 2022
�سهم اأرامكو ال�سعودية يغلق مرتفعا 

% بعد ت�ساعف الأرباح ال�سنوية   3.4

بنوك حكومية م�سرية توؤ�س�س �سندوق ابتكار 
يف التكنولوجيا املالية بقيمة 85 مليون دولر 

خالل  دولر  مليارات   110 اإىل  ال��رب��ح  �شايف  وارت��ف��ع 
 49 م��ن  الأول  ك��ان��ون  دي�شمر   31 يف  املنتهي  ال��ع��ام 

مليار دولر يف العام ال�شابق.
وقالت اأرامكو اإنها تعتزم زيادة الإنفاق الراأ�شمايل اإىل 
مع   2022 يف  دولر  مليار  و50  مليار   40 ب��ني  م��ا 

ا�شتمرار الزيادة حتى منت�شف العقد احلايل.
واأغلق موؤ�شر البور�شة ال�شعودية مرتفعا 0.83 باملئة 

اإىل 12875.80 نقطة.
وبلغت قيمة التداولت 8.4 مليار ريال وكمية الأ�شهم 

املتداولة 188 مليون �شهم.

تاأ�شي�س  اإن  ق��ول��ه  ع��ام��ر  ط����ارق  امل�����ش��ري  امل���رك���زي 
مركز  اإىل  م�شر  لتحويل  حا�شمة  خطوة  ال�شندوق 
العربي  العامل  املالية يف  التكنولوجيا  اإقليمي لقطاع 

واأفريقيا.
با�شتثمارات  اأن ال�شندوق قام بالفعل  البيان  واأ�شاف 

اأولية يف اأربع �شركات.
م��ايل يوفر  ه��ي خ��زن��ة، وه��ي تطبيق  ال�شركات  ه��ذه 
منتجات مل�شتهلكني يعانون نق�شا يف خدمات من هذا 
ومكافاآت  اأق�شاطا  يقدم  ال��ذي  لك��ي،  وتطبيق  النوع، 
ا�شرتداد نقدي وائتمانا للم�شتهلكني، و�شركة مزارع، 
على  للح�شول  بتمويل  امل��زارع��ني  �شغار  ت��زود  التي 
موب  وب��اي  فنيا،  ودعما  اأ�شواقا  وتتيح  م�شتلزماتهم 

للدفع الإلكرتوين.

ال�شعودي  ال��ن��ف��ط  ع��م��الق  اأرام���ك���و  ���ش��رك��ة  �شهم  اأغ��ل��ق 
ام�س الأحد مرتفعا 3.35 باملئة لي�شل اإىل 43.25 
ريال بعد اأن اأعلنت ال�شركة زيادة �شايف الربح ال�شنوي 
اأ�شعار  بارتفاع  مدعوما  مثليه  م��ن  لأك��ر   2021 يف 

الطاقة.
يف  باملئة   50 من  باأكر  زي��ادة  من  ال�شركة  وا�شتفادت 
تكثيف  اأدى  املا�شي يف حني  العام  اخل��ام  النفط  اأ�شعار 
القيود  وتخفيف  كوفيد-19  �شد  التطعيم  حمالت 
اإىل زيادة الطلب عن املعرو�س من  املتعلقة باجلائحة 

النفط.

••القاهرة-رويرتز:

فين�شرز  جلوبال  ال�شتثماري  املال  راأ���س  �شركة  قالت 
ب��ن��وك مملوكة للدولة  اأك���ر ث��الث��ة  اإن  اأم�����س الأح���د 
بقيمة  املالية  للتكنولوجيا  �شندوقا  تن�شئ  م�شر  يف 
اإىل ت�شريع البتكار يف هذا  85 مليون دولر يهدف 

القطاع.
الت�شريعية  ال��ت��غ��ي��ريات  اإن  ال��ق��ط��اع  يف  لع��ب��ون  ق���ال 
املا�شيني  العامني  م��دى  على  م�شر  يف  والتنظيمية 
التكنولوجيا  ا�شتثمارات  يف  ل��زي��ادة  الطريق  مهدت 
املواطنون،  بها  التي ميار�س  الطريقة  وتغيري  املالية 
اأن�شطة  م�شرفية،  ح�شابات  ميلكون  ل  منهم  وكثري 

الأعمال.
وقالت جلوبال فين�شرز، ال�شريكة يف 
ال�شرق  على  تركز  والتي  ال�شندوق 
بنك  اإن  بيان  يف  واأفريقيا،  الأو�شط 
يف  رئي�شي  كم�شتثمر  �شيعمل  م�شر 
البنك  ���ش��ي��ك��ون  ال��رن��ام��ج يف ح���ني 
القاهرة  وب���ن���ك  امل�������ش���ري  الأه����ل����ي 

م�شتثمرين ا�شرتاتيجيني.
كما �شت�شارك جمموعة اإي فاينان�س 
لال�شتثمارات املالية والرقمية، وهي 
ت�����ش��ي��ط��ر عليها  م���دف���وع���ات  ���ش��رك��ة 
وهي  م�شر،  بنوك  و�شركة  ال��دول��ة، 
البنك  ي���دي���ره  م���دف���وع���ات  م�����ش��غ��ل 
وقالت  ال�������ش���ن���دوق.  يف  امل�����رك�����زي، 
ال�شندوق  اإن  ف��ي��ن�����ش��رز  ج���ل���وب���ال 
اإنكلود،  ا���ش��م  ع��ل��ي��ه  اأط��ل��ق��ت  ال����ذي 
اإ�شافية من  ياأمل يف جذب م�شاركة 

م�شتثمرين اإقليميني ودوليني.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع���ن حم��اف��ظ البنك 

•• ال�صارقة-وام:

للموانئ  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ب��ح��ث��ت 
واجل���م���ارك وامل��ن��اط��ق احل���رة ممثلة 
للمنافذ  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة  ب���ال���ل���ج���ن���ة 
ال�شارقة  يف  احل����دودي����ة  وال���ن���ق���اط 
خالل اجتماعها مع الهيئة الحتادية 
ل���ل���ه���وي���ة واجل���ن�������ش���ي���ة واجل�����م�����ارك 
العامة  ب��الإدارة  املنافذ ممثلة  واأم��ن 
التعاون  ت��ع��زي��ز  �شبل  امل��ن��اف��ذ  لأم���ن 
لدخول  الت�شهيالت  اأف�شل  وتقدمي 
عر  وامل�شافرين  الب�شائع  وخ���روج 
اإمارة  يف  احلدودية  والنقاط  املنافذ 
ال�����ش��ارق��ة. ح�����ش��ر الج���ت���م���اع الذي 
مالحة  خطم  منفذ  يف  موؤخراً  ُعقد 
احل��������دودي مب���دي���ن���ة ك���ل���ب���اء حممد 
�شوؤون  م���دي���ر  ال��رئ��ي�����ش��ي  اإب���راه���ي���م 
امل��ن��اف��ذ وال��ن��ق��اط احل���دودي���ة رئي�س 
اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط 
حممد  و  ال�شارقة  باإمارة  احلدودية 
ال��ك��وي��ت��ي م��دي��ر ع���ام الإدارة  اأح��م��د 
العامة لأمن املنافذ بالإنابة والعميد 
�شرطة  اإدارة  مدير  الهاجري  يون�س 
العامة  القيادة  يف  وامل��ط��ارات  املنافذ 
الدكتور  والعقيد  ال�شارقة  ل�شرطة 

ال��دول��ة من  ع��ل��ى م�شتوى  امل��ت��م��ي��زة 
م���ن جتهيزات  ي��ح��ت��وي��ه  م���ا  خ����الل 
والأجهزة  وال��رام��ج  النظم  واأح��دث 
لتنفيذ  اللجنة  م�شاعي  اإىل  منوهاً 
ال�شارقة  ح���ك���وم���ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
مبنظومة  الرت����ق����اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اخلدمات  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  ال��ع��م��ل 
ك��اف��ة منافذ  وال��ذك��ي��ة يف  ال��رق��م��ي��ة 
الإمارة مبا ي�شهم يف تنمية وت�شهيل 

حركة التجارة وامل�شافرين.

••ال�صارقة-الفجر:

و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ك�����ش��ف��ت 
اجلديد  ال�������ش���ع���ار  ع����ن  ال�������ش���ارق���ة، 
 2022 ال�شارقة  رم�شان  ملهرجان 
بن�شخته  لتنظيمه  ت�شتعد  ال����ذي 
 2 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  خ����الل  ال�32 
 2022 م���اي���و   4 ول���غ���اي���ة  اإب����ري����ل 
مب��خ��ت��ل��ف م�����دن وم���ن���اط���ق اإم������ارة 

ال�شارقة احتفال بال�شهر الكرمي. 
اجل���دي���د  ال�������ش���ع���ار  ت�����ش��م��ي��م  ومت 
بالعتماد على الب�شاطة واخلطوط 
تفا�شيل  ل���ي���ظ���ه���ر  ال�����ن�����اع�����م�����ة، 
جمالية  اأك��ر  بطريقة  �شخ�شياته 
تناغما  اأك�����ر  ول��ي��ك��ون  وج���اذب���ي���ة، 
م��ن ح��ي��ث الأب���ع���اد والأل������وان ونوع 
امل�����ش��ت��خ��دم، وي��ع��ط��ي �شعورا  اخل���ط 
اجلديدة،  والنطالقة  بالن�شجام 
األ��وان حتمل معاين  كما مت اختيار 
روحانية  وتعك�س  وال�شعادة  البهجة 

ال�شهر الف�شيل.

تطوير م�شتمر
وقال اإبراهيم را�شد اجلروان من�شق 
غرفة  “حتر�س  امل���ه���رج���ان:  ع����ام 

اإنعا�س  يف  املتمثل  الرئي�س  الهدف 
يف  والإ�شهام  التجزئة  جت��ارة  قطاع 
حتقيق النمو القت�شادي لل�شارقة.

موقع اإلكرتوين متطور
وطورت اللجنة التنظيمية ملهرجان 
املوقع   2022 ال�����ش��ارق��ة  رم�����ش��ان 
الإل��ك��رتوين اخل��ا���س ب��احل��دث مبا 
حيث  اجل��دي��د،  ال�شعار  م��ع  يتوافق 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  امل���وق���ع  ي���وف���ر 
�شاملة  خ�����دم�����ات  والإجن����ل����ي����زي����ة 
ل��ل��ج��م��ه��ور وم��ع��ل��وم��ات واف���ي���ة عن 
يت�شمن  ك��م��ا  امل���ه���رج���ان،  ب��رن��ام��ج 
ال�شحوبات  ب����اأي����ام  خ���ا����س  ج�����دول 
ال��ك��رى، اإىل ج��ان��ب الإع����الن عن 
الفائزين باجلوائز التي خ�ش�شتها 
امل�شاركة  التجارية  وامل��ح��ال  امل��راك��ز 
الرتفيهية  وال��ع��رو���س  ب��امل��ه��رج��ان 
امل�����ق�����ام�����ة، ف�������ش���ال ع�����ن الأخ�����ب�����ار 
املن�شات  وع����ن����اوي����ن  ال�����ش��ح��ف��ي��ة 
ال���رق���م���ي���ة امل����ت����اح����ة ع���ل���ى م���واق���ع 
اخلا�شة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
باحلدث، لطالع اجلمهور باأحدث 
احل�شرية  وال����ع����رو�����س  الأخ�����ب�����ار 

واملفاجاآت الكرى.

ال�����ش��ارق��ة«. واأ����ش���ار اجل������روان، اإىل 
للمهرجان  التنظيمية  اللجنة  اأن 
اجتهدت هذا العام وقدمت ت�شميم 
متطور متيز باإدخال جمموعة من 
خمتلفة،  باألوان  الب�شرية  العنا�شر 
يف دلل��ة على جن��اح احل��دث �شنويا 
املجتمع  فئات  جميع  ا�شتقطاب  يف 
وجن�شهم  اأع�����م�����اره�����م  مب���خ���ت���ل���ف 
تلبية  ع��ل��ى  وق����درت����ه  واأذواق������ه������م، 
تطلعات �شكان وزوار ال�شارقة، وهي 
رم�شان  مل��ه��رج��ان  متكاملة  ���ش��ورة 
بفعالياته  ي��ج��م��ع  ال����ذي  ال�����ش��ارق��ة 
امل��ت��ن��وع��ة وامل��م��ت��ع��ة اأب���ن���اء الإم�����ارة 
البا�شمة وزوارها حتت مظلة واحدة 
رم�شان  �شهر  بخ�شو�شية  احتفال 

املبارك.

ن�شخة مبتكرة
�شعيد  ج���م���ال  اأ�����ش����ار  ج���ان���ب���ه  م����ن 
العام  امل��ن�����ش��ق  م�����ش��اع��د  ب����وزجن����ال 
ال�شتعدادات  اأن  اإىل  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
لإط������الق ال��ن�����ش��خ��ة اجل����دي����دة من 
ال�شارقة، مت�شي  رم�شان  مهرجان 
مبتكرة  ن�����ش��خ��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ب���ث���ب���ات 
ال�شارقة  اإم����������ارة  ف���ي���ه���ا  ت�����رت�����دي 

زينة  باأبهى  وتتجمل  احللل  اأجمل 
ا�شتعدادا ل�شتقبال ال�شهر الف�شيل 
�شي�شهد  ال��ذي  امل��ه��رج��ان،  و�شيوف 
ب��اق��ة م��ت��ن��وع��ة ورائعة  ال���ع���ام  ه����ذا 
والعرو�س  العائلية  الأن�شطة  م��ن 
ل�شكان  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اإب���راز  ع��ن  ف�شال  ال�����ش��ارق��ة،  وزوار 
�شياحية  ك��وج��ه��ة  الإم�������ارة  م��ك��ان��ة 
هاما،  واق��ت�����ش��ادي��ا  ثقافيا  وم��رك��زا 
وواج���ه���ة جت���ذب الأن���ظ���ار اإل��ي��ه��ا ملا 
ي���زخ���ر ب���ه ب��رن��ام��ج امل���ه���رج���ان من 
جانب  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

امل�شتمر  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 
ف�شال  ال�شارقة،  رم�شان  ملهرجان 
عن ابتكار فعاليات واأن�شطة مبدعة 
تنا�شب الروح املتجددة لهذا احلدث 
تطويره  على  نعمل  ال��ذي  و�شعاره 
الذي  املهرجان  مكانة  مع  ليتوافق 
التجارية  الأح����داث  اأق���دم  م��ن  يعد 
الدولة  م�شتوى  على  وال�شياحية 
وي�شهد �شنويا العديد من الرامج 
والرتاثية  والرتفيهية  الت�شويقية 
والدينية  وال��ف��ن��ي��ة  وال���ت���اري���خ���ي���ة 
يف ك���اف���ة م�����دن و����ش���واح���ي اإم������ارة 

مب�شروع نظام املنافذ الرية الذكية 
املزمع تنفيذه يف منفذ خطم مالحة 
الأخرى  واملبادرات  تنفيذه  ومراحل 
مثل  تنفيذها  من  النتهاء  مت  التي 
خطم  ملنفذ  التحتية  البنية  تطوير 
العمليات  وغرفة  احل���دودي  مالحة 
اللجنة  ���ش��ل��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
العامة  للقيادة  م��وؤخ��را  التنظيمية 
ل�شرطة ال�شارقة التي بدورها تعمل 

على تفعيلها ب�شورة كاملة .

الكبرية  اجل���ه���ود  ال��رئ��ي�����ش��ي  وث���ّم���ن 
واجلن�شية  للهوية  الحتادية  للهيئة 
امل��ن��اف��ذ يف تنفيذ  واجل���م���ارك واأم����ن 
الذكية  الرية  املنافذ  نظام  م�شروع 
وي�شكل  حيويا  م�شروعاً  يعد  ال���ذي 
على  للت�شهيل  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
اإنهاء  زم����ن  وت��ق��ل��ي�����س  امل�����ش��اف��ري��ن 
اإ�شافة  ي�شكل  و  �شفرهم  اإج�����راءات 
يعتر  ال��ذي  املنفذ  خل��دم��ات  نوعية 
اأحد اأف�شل املنافذ احلدودية الرية 

جوازات  اإدارة  م��دي��ر  العوي�س  عمر 
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  امل��ن��اف��ذ 
و�شوؤون الأجانب بال�شارقة والدكتور 
حمد امل�شغوين مدير اإدارة التفتي�س 
وعدد  املنافذ  لأم��ن  العامة  ب���الإدارة 
وال�شباط  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���������ش����اء  م����ن 
اإبراهيم  حممد  وق��ال  وامل�����ش��وؤول��ني. 
اإطار  ياأتي يف  الجتماع  اإن  الرئي�شي 
اجلانبني  م���ن  امل�������ش���رتك  احل���ر����س 
باأداء  للنهو�س  اجلهود  تن�شيق  على 
باإمارة  احل��دودي��ة  النقاط  و  املنافذ 
ال�شارقة وحت�شني العمليات وتب�شيط 
الإج�����������������راءات وت����ط����وي����ر خ����دم����ات 
م�شرياً   .. وامل�����ش��اف��ري��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
من  العديد  ناق�س  الجتماع  اأن  اإىل 
التي تتمحور  املوا�شيع ذات الأهمية 

جميعها يف حتقيق هذه الأهداف .
ا�شتعرا�س عدة  اأن��ه ج��رى  اإىل  ون��وه 
م�شائل متعلقة مبنفذ خطم مالحة 
احلدودي والنقاط احلدودية يف دبا 
اخلدمات  ت���ق���دمي  و���ش��ب��ل  احل�����ش��ن 
تعزيز  و  امل�شافرين  على  وتي�شريها 
الإلكرتونية  ب���اخل���دم���ات  ال���ق���ط���اع 
جانب  اإىل  امل���ت���ط���ورة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
الطالع على اآخر التطورات املرتبطة 

املجمعة للقطاع امل�شريف الكويتي وا�شلت منوها اإىل نحو 91 مليار 
مليار   85.4 نحو  م��ن   2021 يف  دولر(  مليار   299.5( دي��ن��ار 
تاريخيا”  م�شتوى  اأعلى  بذلك  “لتبلغ  �شبقه  ال��ذي  العام  يف  دينار 
وبن�شبة منو تبلغ 6.5 يف املئة. واأو�شح اأن هذه الزيادة يف الأ�شول 
الت�شهيالت  لأر���ش��دة  الإي��ج��اب��ي��ة  النمو  مب��ع��دلت  مدفوعة  ج���اءت 
املجمع  امل�شتوى  على  الت�شهيالت  هذه  �شايف  بلغ  حيث  الئتمانية، 
نحو 56 مليار دينار يف نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار 
اإن جودة  املئة. وق��ال  8 يف  2020 وبن�شبة منو  بعام  دينار مقارنة 
حيث بلغت القرو�س  اأف�شل اأحوالها على الإطالق”،  “يف  الأ�شول 
غري املنتظمة م�شتوى هو الأدنى تاريخيا بن�شبة قدرها 1.4 يف املئة 

لعام 2021 مقارنة بن�شبة 2 يف املئة يف عام 2020، وقد �شاهمت 
البنوك  ا�شتخدمت  الن�شبة حيث  املخ�ش�شات يف حتقيق هذه  وفرة 

جزءا من تلك املخ�ش�شات ل�شطب القرو�س الرديئة.
غري  للقرو�س  املخ�ش�شات  تغطية  ن�شبة  ارتفعت  ال�شياق،  ذات  ويف 
2021، وهو امل�شتوى الأعلى  310 يف املئة يف عام  املنتظمة لتبلغ 
تاريخيا لتلك الن�شبة كذلك. وعلى �شعيد املالءة املالية، بلغ معدل 
كفاية راأ�س املال للبنوك الكويتية 19.2 يف املئة، وهو ما يفوق ب�شكل 
وا�شح املتطلبات الدولية وقدرها 10.5 يف املئة. وقال املحافظ اإن 
الإطالق”  على  “الأعلى  هي   2021 لعام  امل��ال  راأ���س  كفاية  ن�شبة 

منذ تطبيق تعليمات بازل 3.

•• الكويت-رويرتز:

الأحد  ام�����س  الها�شل  امل��رك��زي حممد  ال��ك��وي��ت  بنك  اأك���د حم��اف��ظ 
اجلائحة  عامي  بعد  اأ�شبحت  الكويتي  امل�شريف  القطاع  اأو���ش��اع  اأن 
اأف�شل، م�شريا اإىل اأنه يتمتع الآن مبرونة اأكر متكنه من مواجهة 

التحديات القادمة من مركز قوة.
 2021 لعام  الكويتية  للبنوك  املالية  البيانات  اإن  الها�شل  وق��ال 
توؤكد “قوة موؤ�شرات ال�شالمة املالية للقطاع امل�شريف الكويتي من 
حيث كفاية راأ�س املال وال�شيولة وجودة الأ�شول والربحية مدعومة 
امليزانية  اأن  واأو���ش��ح  امل���ايل«.  ال�شغط  لخ��ت��ب��ارات  اإيجابية  بنتائج 

جلنة املنافذ بال�سارقة واأمن املنافذ يتعاونان لتقدمي اأف�سل الت�سهيالت واخلدمات للم�سافرين

حمافظ املركزي الكويتي: القطاع امل�سريف بعد اجلائحة اأقوى واأف�سل واأكرث مرونة
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املال والأعمال

الطاقة والغذاء والفقر والنمو... تاأثري اأزمة اأوكرانيا عاملي وطويل الأمد 
�شينكم�س بحوايل 10 باملئة على الأقل يف عام 2022. يعيق ا�شتمرار ال�شراع 
يف اأوكرانيا التنمية املرتبطة با�شتقرار البالد، وبالتايل بالتفاق الذي �شيتم 
الأخرى.  الدول  بامل�شاعدات وبا�شتثمارات  النزاع، وكذلك  اإليه حلل  التو�شل 
يعني  الأوروب���ي. هذا  التجارة احل��رة مع الحت��اد  واأوكرانيا موقعة لتفاقية 
اأن  ومي��ك��ن  )ال��وا���ش��ع��ة(.  الأوروب���ي���ة  ال�شوق  اإىل  ال��و���ش��ول  اإمكانية  لديها  اأن 
اأ�شدر ملياري يورو  ي��وؤدي البنك الأوروب��ي لإع��ادة الإعمار والتنمية )ال��ذي 

كم�شاعدات طارئة لأوكرانيا( دوراً يف ال�شتثمار امل�شرتك يف القطاع اخلا�س.
جواب: اإذا ا�شتمر النزاع، فقد ي�شل عدد الالجئني اإىل �شتة ماليني �شخ�س. 
اإنه عدد هائل وي�شعب على البلدان امل�شيفة اإدارته. ولكن يف بداية اخلريف، 
كانت اأ�شواق العمل يف و�شط اأوروبا نا�شطة والبطالة فيها منخف�شة جدا )ما 

قد ي�شهل اندماج الالجئني الأوكرانيني(.
جواب: هناك بعدان للعقوبات. على الأمد الق�شري، تنتج عنها تكاليف عر 

اإىل ذلك، رو�شيا وبيالرو�س منتجان لالأمونيا والبوتا�س، وهما من مكونات 
املزارعني  يوؤثر على  الرتفاع، ما  اآخذة يف  الأ�شمدة  اأ�شعار  فاإن  لذا  الأ�شمدة. 
والبالديوم  والبالتني  والنحا�س  النيكل  ر  وُي�شدَّ املتحدة.  والوليات  اآ�شيا  يف 
اأ�شعارها  )ترتفع  املتجددة  الطاقات  يف  ت�شتخدم  مكونات  وهي  املنطقة،  من 
منذ بداية ال�شراع ب�شبب تهديد الإم��داد(. بلغ �شعر الغاز م�شتويات قيا�شية 
ن�شبياً،  رخي�شاً  الفحم  يجعل  ما  للغاية،  مرتفعة  النفط  واأ�شعار  اأوروب���ا  يف 
وبالتايل قد تنخف�س حوافز وقف ا�شتخدامه )وهو م�شبب للتلوث(. �شيوؤدي 
البلدان الأكر  اإىل ت�شريع وترية الت�شخم، مع عواقب كبرية على  كل ذلك 

فقراً، وتداعيات على الفقر وال�شتقرار ال�شيا�شي.
ال�شتجابة عن طريق  املركزية على  البنوك  الت�شخم  زي��ادة معدلت  وجتر 
رفع اأ�شعار الفائدة )وبداأ البع�س بفعل ذلك( ما ي�شيء لنمو القت�شاد العاملي. 

ومن املحتمل حدوث تباطوؤ.

•• لندن-اأ ف ب:

اأكدت رئي�شة ق�شم القت�شاد يف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا 
جافور�شيك، يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س اأنه �شيكون للحرب يف اأوكرانيا 
والزراعة،  ال��ط��اق��ة،  لناحية  وال��ع��امل  ال�شرقية  اأوروب����ا  على  وخيمة  ع��واق��ب 

والت�شخم، والفقر... ومن املرجح حدوث تباطوؤ يف النمو العاملي.
ج����واب: الأم����ر م��رت��ب��ط مب���دة احل���رب )امل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع(. ل 
امل�شريف،  والنظام  التحتية،  البنى  مثل  تعمل  البالد  من  كبرية  اأج��زاء  زال��ت 
100 مليار دولر ثمن  الأوكرانية عن كلفة  وال�شركات. وحتدثت احلكومة 
املحلي  الناجت  اإجمايل  ثلثي  يعادل ذلك  التي دمرت.  واملباين  التحتية  البنى 
ويدل على اأن الكلفة القت�شادية �شتكون كبرية حتى لو كان من ال�شابق لأوانه 
اإعطاء اأرقام. وقدر �شندوق النقد الدويل اأن اإجمايل الناجت املحلي لأوكرانيا 

خ�شارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة امل�شتهلك، وانخفا�س قيمة الروبل...
و�شتت�شرر �شمعة رو�شيا كوجهة ا�شتثمارية يف حال بات ُينظر اإليها بعد انتهاء 
تاأميم،  عمليات  ح�شلت  واإذا  باملخاطر،  حمفوفة  وجهة  اأن��ه��ا  على  ال�شراع 

بح�شب ت�شريحات للرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.
نفقد  التقنيات،  عالية  املنتجات  ���ش��ادرات  على  العقوبات  ا�شتمرت  ح��ال  ويف 
حركة  على  �شلباً  يوؤثر  قد  ما  ال�شلع،  ه��ذه  من  الآت��ي��ة  املعرفة  اإىل  الو�شول 

العلماء والطالب من واإىل رو�شيا.
ج���واب: ت��ط��ال ت��داع��ي��ات ال�����ش��راع جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، ول��ن ت��ك��ون عواقبه 

حم�شو�شة هذا العام فح�شب، بل متتد اإىل العام املقبل على الأقل.
يبع  ومل  العاملية.  القمح  ���ش��ادرات  من  باملئة   30 ب�  واأوكرانيا  رو�شيا  ت�شاهم 
املزارعون الأوكرانيون بعد حم�شولهم للعام املا�شي. تعطلت ال�شحنات عر 

البحر الأ�شود، والأهم اأّن املزارعني الأوكرانيني مل يزرعوا البذور بعد.

املجل�س ال�ست�ساري جلمارك دبي ي�ستعر�س مبادرات نوعية توفرها موؤ�س�سة املوانئ

اأكدت اأنهما ميثالن اإ�شافة نوعّية للحراك القت�شادي وال�شياحي يف ال�شارقة

بدور القا�سمي تتفقد اأعمال م�سروعي مدينة ال�سارقة امل�ستدامة و�ساطئ احلرية

•• دبي-وام:

امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري جلمارك  اأ����ش���اد 
الأول  ال��رب��ع  يف  اجتماعه  خ��الل  دب��ي 
بال�شت�شافة   2022 ال����ع����ام  م����ن 
 2020 اإك�شبو  ملعر�س  ال�شتثنائية 
دب�����ي. وث���م���ن ���ش��ع��ادة اأح���م���د حمبوب 
م�����ش��ب��ح امل���دي���ر ال���ع���ام جل���م���ارك دبي 
املوانئ  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
رئي�س  وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة  واجل����م����ارك 
امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري ب��اجل��ه��ود التي 
ُبذلت يف تنظيم هذه التظاهرة العاملية 
وال����ت����ي ت��ك��ل��ل��ت ب��ت�����ش��ج��ي��ل اأك������ر من 
امل��ع��ر���س حتى  اإىل  19 م��ل��ي��ون زي����ارة 
منت�شف ال�شهر اجلاري و�شط تاأكيدات 
على ثقة العامل يف جناح دولة الإمارات 
بتنظيم معر�س متميز وحتقيق مزيداً 
من الإجن��ازات على الأ�شعدة كافة يف 
اأن  اإىل  م�شرياً  احلكيمة  قيادتها  ظل 
�شحنات  بتخلي�س  قامت  دبي  جمارك 
درهم  م��ل��ي��ار  ت��ق��ارب  بقيمة  وب�����ش��ائ��ع 
العاملي.  للمعر�س  ح�����ش��ري��اً  م��وج��ه��ة 
واأك�����د ���ش��ع��ادة امل���دي���ر ال���ع���ام جلمارك 
العمل  جم����م����وع����ات  ب���ح�������ش���ور  دب������ي 
ال�شت�شاري  املجل�س  اأع�شاء  والتجارة 
مر�شحة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات  اأن 
م���راح���ل ج���دي���دة من  اإىل  ل���الرت���ق���اء 
وذلك  والتطوير  والتكاملية  الكفاءة 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإط����الق  م��ع 

البيانات �شيتم حل عدد من التحديات 
التجارة  من��و  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الرئي�شية 
التنفيذ  ذل���ك  وي�����ش��م��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املالية  واملعامالت  للتعامالت  املوثوق 

الآمنة وحركة الب�شائع.
 DUBUY.com و�شت�شيف من�شة
القنوات  اإىل  رق��م��ي��ة  جت��اري��ة  مم���رات 
التجارية الفعلية التي اأن�شاأتها موانئ 
الأفريقية  ال��ق��ارة  ع��ر  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
املوانئ  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
اللوج�شتية  وال��ع��م��ل��ي��ات  وامل���ح���ط���ات 
 DUBUY.com موقع  يعتمد  كما 
ال�����ش��رك��ات املحلية  ال��ت��ع��اون م��ع  ع��ل��ى 
يف  للم�شاعدة  ال��روان��دي��ة  واحل��ك��وم��ة 
الإماراتية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و���ش��ول  اإت��اح��ة 
الأ�شواق  اإىل  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
العاملية بال�شتفادة من خدمات �شل�شلة 
موانئ  جمموعة  يف  املتكاملة  التوريد 
الت�شدير  طلبات  لتلبية  العاملية  دب��ي 
املن�شة  وت��ت��ي��ح  ال��ب�����ش��ائ��ع  وا����ش���ت���الم 
اإيجاد  فر�شة  العاملية  ال�شركات  اأم���ام 
اإفريقيا  يف  ُج�����دد  جت���اري���ني  ����ش���رك���اء 
وا�شعاً  ي��ف��ت��ح جم����اًل  وخ��دم��ت��ه��م مب���ا 
النمو  �شريعة  الأ���ش��واق  اإىل  للو�شول 
وفقاً  ال�شحن  طرق  تخ�شي�س  و�شيتم 
حل��ج��م ك��ل م��ع��ام��ل��ة ومب���ا ي��ت��الءم مع 
جميعاً  املزايا  هذه  وتتّوج  متطلباتها. 
باملرونة  ت��ت��م��ي��ز  ��ة  م��ن�����شّ ت��وف��ري  ع���ر 

وال�شتجابة الفعالة.

تعزيز  من  متكنهم  التي  واللوج�شتية 
التي  امل��ب��ادرة  اإذ تهدف  امل��ايل  عائدهم 
ت�شهيل  اإىل  اخل��ا���س  القطاع  يقودها 
قدرة  واإت��اح��ة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  تدفق 
ال��و���ش��ول اإىل الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة عر 
اإن�����ش��اء ط��رق جت��اري��ة ج��دي��دة وتوفري 
املبادرة  لأع�شاء  القت�شادية  الكفاءة 
الرنامج  يف  الأع���������ش����اء  مي���ك���ن  مب����ا 
التجارة  يف  ���ش��ن��وي��ة  زي������ادة  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
 .10% اإىل   5% ??من  مبتو�شط 
من جانبه عر�س �شامل عابدين مدير 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف م��وان��ئ دبي 
الإلكرتونية   التجارة  ،من�شة  العاملية 
م�شروع  اأول   DUBUY.com
العاملية يف قطاع  دبي  ملجموعة موانئ 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة وي��اأت��ي اإطالق 
ال�شعي  اإط����ار  يف  للمن�شة  امل��ج��م��وع��ة 
اأعمالها  حم��ف��ظ��ة  ل��ت��و���ش��ي��ع  امل�����ش��ت��م��ر 
حيث مت اإطالق املن�شة ال�شنة املا�شية 
اإثيوبيا  ابتداًء من روان��دا ومن ثم يف 
للتو�ّشع  م�شتقبلية  خطط  مع  وكينيا 
اإفريقيا والعامل ومن  اأنحاء  يف جميع 
DUBUY. ة خالل اجلمع بني من�شّ
اللوج�شتية  التحتية  والبنية   com
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ملجموعة  امل��ادي��ة 
على  ال��ق��ائ��م��ة  اللوج�شتية  وح��ل��ول��ه��ا 

اأط��ل��ق��ت��ه��ا دب���ي عاملياً  ال��ت��ي  ال���ري���ادي���ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه اهلل” خالل املنتدى 
الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي يف داف���و����س عام 
2020 تاأكيداً على دور دبي املحوري 
كحلقة و�شل للتجارة العاملية وحمرك 
دفع لت�شهيل التدفقات التجارية حول 

توفرها  ال��ت��ي  النوعية  امل���ب���ادرات  م��ن 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ش�شة 
تهدف  والتي  والعمالء  للتجار  احلرة 
دب���ي حم���ور عاملي  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
لل�شركات  ال��ع��ائ��د  وزي����ادة  ال��ت��ج��ارة  يف 
ب��ن حيدر  ال��رح��م��ن  ت��ن��اول عبد  حيث 
اللوج�شتي  اجل������واز  م����ب����ادرة  رئ��ي�����س 
عن  العاملية عر�شاً  دبي  العاملي موانئ 
املبادرة  العاملي”  اللوج�شتي  “اجلواز 

العاملية والإقليمية وميكن الإمارة من 
حتقيق هدف خطتها بالو�شول بقيمة 
تريليوين  اإىل  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
درهم ،..موؤكداً اأن موؤ�شرات جتارة دبي 
هذا  ويعك�س  م��ت�����ش��اع��داً  من���واً  حت��ق��ق 
القطاعني  بني  ال�شراكة  اأهمية  النمو 
التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  واخل����ا�����س  ال���ع���ام 

القت�شادية والتجارية امل�شتدامة.
عدد  ا�شتعرا�س  مت  الجتماع  وخ��الل 

•• هيو�صنت-اأ ف ب:

اأ���ش��ه��م �شركة  ان���ه���ارت  ق��ب��ل ع���ام���ني 
الطبيعي  للغاز  الأمريكية  تيلوريان 
اإىل  ف���ع���م���دت  ال���ب���ور����ش���ة  امل�������ش���ال يف 
وعلقت  املوظفني  م��ن  اأع���داد  ت�شريح 
م�����ش��روع��ه��ا لإق���ام���ة حم��ط��ة ت�شدير 
فيقول  ال����ي����وم،  اأم������ا  ل���وي���زي���ان���ا.  يف 
رئي�شها �شريف �شوكي اإن امل�شتثمرين 
على  ال�شف  يف  “يقفون  وامل�شرفيني 
الباب لي�شاألونني +هل ميكننا متويل 

م�شروعكم؟+«.
واأو����ش���ح ���ش��اريل ري����دل ن��ائ��ب رئي�س 
الطبيعي  ال���غ���از  اإم���������دادات  ج��م��ع��ي��ة 
يف  الأوروب����ي����ني  ورغ��ب��ة  “الطلب  اأن 
الرو�شي  ال��غ��از  على  اعتمادهم  وق��ف 
اإيجابيتني  اإ�شارتني  بو�شوح  ي�شكالن 
ل��ل�����ش��وق. و���ش��وف ي�����ش��اع��دان )...( يف 
النهائية”،  ال�شتثمار  ق��رارات  اتخاذ 
م�شريا اإىل اأن امل�شاريع ترتكز ب�شورة 

رئي�شية يف خليج املك�شيك.
اآذار   8 املتحدة يف  ال��ولي��ات  وحظرت 
مار�س ا�شترياد الغاز الطبيعي امل�شال 
وال��ن��ف��ط وال��ف��ح��م م��ن رو���ش��ي��ا، وهي 
اأوروب��ا على احلد  ت�شجع منذ �شنوات 
اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م�����وارد الطاقة  م���ن 

الرو�شية.
وذّك�����ر ال��ب��ي��ت الب��ي�����س يف ب��ي��ان باأن 
من  حت���ّد  ل  ال��ف��درال��ي��ة  “ال�شيا�شة 

املبادرات لدعم  اأبرز  العامل، وتعد من 
ومتكينها  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تي�شري 
ال�شنوي  من���وه���ا  وت������رية  زي�������ادة  م����ن 
املبادرة  لتعزز الم��ارة من خالل هذه 
احليوي  ب��دوره��ا  القيام  على  قدرتها 
كمركز اإقليمي ودويل للتجارة العاملية 
للتجار  اللوج�شتي  يوفر اجلواز  حيث 
العامل  ان��ح��اء  كافة  م��ن  وامل�شتثمرين 
اأف�شل احلوافز والت�شهيالت التجارية 

الغاز  لت�شييل  تيلوريان من�شاأة  �شركة 
مدينة  جنوب  اإىل  ت�شدير،  وم�شب 
ليك ت�شارلز يف ولية لويزيانا. ومن 
املتوقع اأن يبا�شر املوقع العمل ال�شهر 
املقبل بعدما توقف منذ عام ون�شف، 
و�شيكون باإمكانه ت�شدير مئة مليون 
م���رت م��ك��ع��ب يف ال����ي����وم. وق�����ال رجل 
�شريف  اللبناين  الأم��ريك��ي  الأع��م��ال 
فران�س  وك��ال��ة  التقته  ال���ذي  ���ش��وك��ي 
تك�شا�س  ب���ولي���ة  ه��ي��و���ش��ن  يف  ب��ر���س 
للطاقة  ال�����ش��ن��وي  امل���وؤمت���ر  مبنا�شبة 

العك�س  على  بل  والغاز.  النفط  اإنتاج 
... يجب اأن يزداد العر�س مع الطلب 

على املدى القريب«.
حاليا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت�شتخدم 
 400 ث���م���اين حم���ط���ات ل��ت�����ش��دي��ر 
يوميا،  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون 
الفدرالية  ال��ل��ج��ن��ة  ����ش���ادق���ت  ف��ي��م��ا 
لتنظيم للطاقة )فريك( على حواىل 

14 حمطة جديدة.
دريفتوود  موقع  امل�شاريع  ه��ذه  وم��ن 
�شتقيم  حيث   Driftwood LNG

باإمكاننا  »�شيكون   CERAWeek
امل�شال  الطبيعي  الغاز  ت�شليم  مبدئيا 
يف 2026” اإىل �شركات �شّل وفيتول 

وغانفور النفطية.
م�شاريع  ت�����ش��ري��ع  امل���ف���رت����س  وم�����ن 
املقبلة  الأ���ش��ه��ر  خ���الل  م�شانع  ب��ن��اء 
اللجنة  واف���ق���ت  ح��ي��ث  ل��وي��زي��ان��ا  يف 
ال���ف���درال���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���اق���ة على 
تك�شا�س  ويف  م���������ش����اري����ع،  خ���م�������ش���ة 
ومي�شي�شيبي حيث يجري العمل على 

�شبعة م�شاريع.

اآل مكتوم، ويل عهد  را�شد  بن  حممد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي “�شيا�شة 
اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي   ”360 خ���دم���ات 
وتطوير  حت�������ش���ني  يف  ال�����ش����ت����م����رار 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة والن��ت��ق��ال بها 
ا�شتثنائية  ري����ادي����ة  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 
احلالية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ق 
وامل�شتقبلية حيث متثل نقلة نوعية يف 

تقدمي اخلدمات احلكومية.
وت��ن��اول الج��ت��م��اع اأب���رز م��ع��دلت اأداء 
اأكد  حيث  املا�شي  للعام  دب��ي  ج��م��ارك 
الدائرة  اأن  دب���ي  ج��م��ارك  ع���ام  م��دي��ر 
تطوير  على  م�شتدامة  وب�شفة  تعمل 
قدراتها التقنية من خالل البتكارات 
اجلديدة ما ميكنها من حت�شني جودة 
و�شرعة الإجناز للمعامالت اجلمركية 
% من   99.6 ن�شبة  اأ���ش��ب��ح��ت  ف��ق��د 
ه�����ذه امل����ع����ام����الت ُت���ن���ج���ز م����ن خالل 
زيادة  م��ن  مكننا  م��ا  الذكية  الأن��ظ��م��ة 
لي�شل  امل��ن��ج��زة  اجلمركية  امل��ع��ام��الت 
عددها اإىل 24 مليون معاملة يف العام 
بن�شبة  ق��وي��اً  من����واً  م�����ش��ج��ل��ًة   2021
%50 مقارنة بعدد املعامالت املنجزة 
 16 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي   2020 ال���ع���ام  يف 
مليون معاملة حيث يدعم هذا التقدم 
امل�شتمر الدور الريادي لدبي يف التجارة 

مطعماً ومقهًى ومناطق لالألعاب 
الريا�شية، ومرافق خدمية.

ث�����اين وجهة  امل�������ش���روع  وي�����ش��ك��ل 
���ش��اط��ئ��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة اخل���دم���ات 
ال�شارقة  يف  “�شروق”  ت��ط��وره��ا 
حيث  خورفكان”،  “�شاطئ  بعد 
امل�شروع  الإجن��از يف  ن�شبة  و�شلت 
الوحدات  واأ�شبحت   ،98% اإىل 
على  للتاأجري،  ج��اه��زة  التجارية 
اأن يبداأ ال�شاطئ با�شتقبال الزوار 
من ع�شاق ال�شياحة ال�شاطئية يف 

الربع الثاين من العام اجلاري. 

ال�سعودية اأكرب مورد للخام اإىل ال�سني 
جمددا مع تراجع النفط الرو�سي %9 

•• بكني-رويرتز:

ا�شتعادت اململكة العربية ال�شعودية موقعها كاأكر مورد للخام اإىل ال�شني 
املركز  رو�شيا من  اأزاحتها  اأن  بعد   ،2022 عام  الأول��ني من  ال�شهرين  يف 
الأول يف دي�شمر كانون الأول، يف حني انخف�شت ال�شحنات الرو�شية بن�شبة 
ت�شعة باملئة اإذ اأجر خف�س ح�ش�س ال�شترياد امل�شايف امل�شتقلة على تقلي�س 
م�شرتياتها. واأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك يف ال�شني ام�س 
الأحد، اأن اإجمايل الواردات من اخلام ال�شعودي بلغ 14.61 مليون طن يف 
الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل فراير �شباط، مبا يعادل 1.81 مليون 

برميل يوميا، انخفا�شا من 1.86 مليون برميل يوميا قبل عام.
وبلغ اإجمايل الواردات من رو�شيا 12.67 مليون طن خالل ال�شهرين اأو 
1.57 مليون برميل يوميا. وكان قد بلغ 1.72 مليون برميل يوميا يف 

الفرتة ذاتها من عام 2021.
ت�شرر الطلب على خام اإ�شبو الرو�شي من امل�شايف امل�شتقلة ال�شينية ب�شبب 
حل�ش�س  ال��ق��ان��وين  غ��ري  وال���ت���داول  ال�شريبي  ال��ت��ه��رب  على  بكني  حملة 
ال�شترياد. ورمبا تنخف�س ال��واردات من رو�شيا يف مار�س اآذار اجلاري مع 
جتنب امل�شرتين من جميع اأنحاء العامل ال�شحنات من رو�شيا ب�شبب الأزمة 
�شورجوتنفتيجاز  �شركة  اأن  ذك��رت  روي���رتز  لكن  املت�شاعدة.  الأوك��ران��ي��ة 
الغربية  العقوبات  جت��اوز  على  ال�شني  مع  تعمل  للنفط  املنتجة  الرو�شية 
وم��وا���ش��ل��ة م��ب��ي��ع��ات ال��ن��ف��ط. واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات اجل���م���ارك ام�����س و�شول 
كانون  يناير  يف  ال�شني  اإىل  الإي���راين  اخل��ام  النفط  من  طنا   259937
2021 واأول  امل�شتوى تقريبا يف دي�شمر كانون الأول  الثاين، وهو نف�س 
الأول  كانون  دي�شمر  منذ  الر�شمية  ال�شينية  البيانات  ت�شجلها  واردات 
وتاأتي هذه ال�شحنات بينما جتري طهران ودول غربية حمادثات   .2020
حول اإحياء التفاق النووي املرم عام 2015، يف اإ�شارة اإىل رفع حمتمل 

للعقوبات الأمريكية على �شادرات النفط الإيرانية.
ومل ت�شجل اجلمارك ال�شينية اأي �شحنات اإيرانية يف فراير �شباط.

اأكد اأن اأزمة اأوكرانيا والعقوبات على رو�شيا تزيد م�شكالت القت�شاد
وزير مالية بريطانيا: �سنحاول 

م�ساعدة الأ�سر على مواجهة الت�سخم 
•• لندن-رويرتز:

ي�شتعد  بينما  الأح���د،  اأم�����س  ال��ري��ط��اين  املالية  وزي��ر  �شوناك  ري�شي  ق��ال 
لتحديث امليزانية، اإنه �شي�شاعد اأينما للحد من تكاليف املعي�شة، لكنه حذر 

من اأن اأزمة اأوكرانيا والعقوبات على رو�شيا �شتزيد م�شاكل القت�شاد.
وفر�شت بريطانيا وحلفاوؤها عقوبات على رو�شيا، وقفزت اأ�شعار الطاقة يف 
اأوكرانيا مما زاد حدة قفزة يف الت�شخم. وردا على �شوؤال من  اأعقاب غزو 
تلفزيون هيئة الإذاعة الريطانية )بي.بي.�شي( عما اإذا كان يعتزم التدخل 
وميكن  )اأع��ت��زم(  اأن��ا  “بالطبع  الطاقة  فواتري  �شداد  يف  الأ���ش��ر  وم�شاعدة 
املن�شرمني  العامني  خ��الل  اإج��راءات��ي  خ��الل  علي من  يحكموا  اأن  للنا�س 
اإن احلكومة ل ميكنها حل  عندما كان با�شتطاعتنا فعل �شيء«. لكنه قال 
جميع امل�شاكل. وقال �شوناك “اأمتنى اأن يكون يف مقدوري لكنني ل ميكنني، 

خا�شة عندما يتعلق الأمر بالقوى الت�شخمية العاملية الفاعلة«.
ومن املقرر اأن يلقي �شوناك يوم الأربعاء بيانا مبنا�شبة ف�شل الربيع حول 
املالية العامة وخططه لل�شرائب والإنفاق، وذلك يف وقت يرتفع فيه معدل 
الت�شخم اإىل ن�شبة ثمانية يف املئة قريبا ويتجه القت�شاد اإىل التباطوؤ بعد 

انتعا�س فرتة ما بعد اجلائحة.
اإنه يتفهم التاأثري الذي يرتكه ارتفاع الأ�شعار امل�شتمر على  وقال �شوناك 
النا�س، لكنه اأ�شاف اأن خف�س �شريبة القيمة امل�شافة على الوقود �شيكون 

معاك�شا لهدف دعم اأولئك الذين يواجهون اأكر اأثر.
واأعلن �شوناك اإجراءات يف فراير �شباط لتخفيف الأثر الذي تعر�شت له 
الأ�شر من فواتري الطاقة، لكن الأ�شعار وا�شلت الرتفاع منذ ذلك الوقت 
مما دفع حكومات اأخرى للتدخل. و�شتدعم فرن�شا وال�شويد وقود ال�شيارات 

بينما تبحث اأملانيا واإيطاليا خططا مماثلة.
الركود  خلطر  يتعر�س  القت�شاد  ك��ان  اإذا  عما  �شئل  عندما  �شوناك  وق��ال 

ب�شبب زمة اأوكرانيا اإنه لن يتكهن.

•• ال�صارقة-الفجر:

تفقدت ال�شيخة بدور بنت �شلطان 
ال�شارقة  هيئة  رئي�شة  القا�شمي، 
)�شروق(،  والتطوير  لال�شتثمار 
بتطويرهما  ق��ام��ت  م�����ش��روع��ني 
مدينة  م�شروع  وهما  “�شروق”، 
ال���������ش����ارق����ة امل���������ش����ت����دام����ة، ال�����ذي 
“داميوند  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ي��ت��م 
م�شروع  اأول  وميثل  ديفيلوبرز” 
القت�شاد  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ي��ل��ب��ي 
البيئية  وال���ش��ت��دام��ة  الأخ�����ش��ر 
م�شروع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم�����ارة،  يف 
����ش���اط���ئ احل��������رية ال��������ذي ب������داأت 
فراير  يف  ب��ت��ط��وي��ره  “�شروق” 
جولة  خ�����الل  وذل�������ك   ،2021
اطلعت فيها على اآخر م�شتجدات 

الأعمال اجلارية يف امل�شروعني.
القا�شمي  ب���دور  ال�شيخة  وراف����ق 
يف اجل��ول��ة ك��ل م��ن اأح��م��د عبيد 
الق�شري، املدير التنفيذي بالإنابة 
لال�شتثمار  ال�������ش���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
ويو�شف  )�����ش����روق(،  وال��ت��ط��وي��ر 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ط��وع،  اأح��م��د 
وعدد  امل�شتدامة،  ال�شارقة  ملدينة 

من مديري الإدارات بالهيئة.
القا�شمي  بدور  ال�شيخة  وجتولت 
وا�شتمعت  امل�����ش��روع��ني،  اأرج���اء  يف 
�شرح  اإىل  عليهما  القائمني  م��ن 
ح����ول م���راح���ل ال��ع��م��ل وامل���راف���ق 
املتبعة  وامل��ع��اي��ري  وت�����ش��ام��ي��م��ه��ا، 
اإجن��ازه��م��ا وف���ق روؤية  يف ���ش��م��ان 
بالقطاع  ل��ل��ن��ه��و���س  ال�������ش���ارق���ة 
متوقفة  وال���ع���ق���اري،  ال�����ش��ي��اح��ي 

وت��ن��ف��ذ اأع����م����ال امل�������ش���روع، ال���ذي 
مليون   7.2 م�شاحة  على  ميتد 
قدم مربع، بتكلفة اإجمالية ت�شل 
اأرب����ع  اإىل م��ل��ي��اري دره������م، ع��ل��ى 
الأوىل  املرحلة  تت�شمن  مراحل، 
بالكامل،  بيعها  مت  ف��ي��ال   280
الثانية  املرحلة  تت�شمن  حني  يف 
البيع يف  324 فيال وتبلغ ن�شبة 
املقرر  %55، ومن  املرحلة  هذه 
مار�س  �شهر  يف  الت�شليم  يتم  اأن 

 .2023
امل�شروع  احلرية”..  »���ش��اط��ئ    

حمفظة  يف  الأك�������ر  ال�����ش��اط��ئ��ي 
“�شروق« 

مي���ت���د م�������ش���روع ����ش���اط���ئ احل����رية 
مرتات  كيلو   3.5 م�شاحة  على 
على  م����ط����ل  ح����ي����وي  م����وق����ع  يف 
الف�شت  مبنطقة  العربي  اخلليج 
مليون   87 بتكلفة  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
اأق�شام  ث��الث��ة  وي��ت�����ش��م��ن  دره����م، 
وحدات   6 على  منها  كل  يحتوي 
التي  املحيطة  البيئة  مع  تتناغم 
للتنزه،  مم�����ش��ى  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��م��ل 
وم��ر���ش��ى، وم�����ش��اح��ات ت�����ش��م 18 

ع��ن��د ان��ع��ك��ا���س ك���ل م��ن��ه��م��ا على 
لل�شارقة،  ال���ش��ت��ث��م��اري  اجل����ذب 
فر�س  ا�شتحداث  على  واأث��ره��م��ا 
م�شروع.  ك���ل  يف  ج���دي���دة  اأع���م���ال 
و�شكرت فرق العمل على جهودها 
الأعمال  اإن���ه���اء  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
الزمنية املخطط لها  املدة  �شمن 

واجلودة املطلوبة.
واأكدت ال�شيخة بدور القا�شمي اأن 
م�شروع مدينة ال�شارقة امل�شتدامة 
ي���ن�������ش���ج���م م������ع ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
نحو  ال����ت����ح����ّول  يف  “�شروق” 

ال�شياحي،  ال��ق��ط��اع  يف  ملمو�شة 
التي  ب��امل�����ش��روع��ات  وال���ش��ت��ث��م��ار 
والتغيري  التطّور  متلك مقومات 

يف املنطقة.

مدينة ال�شارقة امل�شتدامة.. 
منوذج ملدن امل�شتقبل

تعتر مدينة ال�شارقة امل�شتدامة، 
م�����������ش�����روع�����اً �����ش����ك����ن����ي����اً م���ت���ع���دد 
ال�شتخدامات ميثل منوذجاً ملدن 
مبا  ت�شميمه  مت  حيث  امل�شتقبل، 
يلبي ركائز ال�شتدامة الجتماعية 

للبيئة،  ال�شديقة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
وتنويع قطاعات اأعمالها، والعمل 
اأعلى  حتقق  م�شتقبلية  بتوجهات 
م�����ش��ت��وى م���ن الأث�����ر ع��ل��ى املدى 

الطويل. 
�شاطئ  م�شروع  ع��ن  حديثها  ويف 
بدور  ال�شيخة  اأو�شحت  احل��رية، 
اأن امل�شروع يج�شد روؤية “�شروق” 
يف حتقيق التكامل بني امل�شروعات 
التي تعمل على تطويرها، يف اإطار 
توجه عام يخدم تطلعات ال�شارقة 
نقالت  حت��ق��ي��ق  يف  وت��وج��ه��ات��ه��ا 

وتتبنى  والق��ت�����ش��ادي��ة،  والبيئية 
املدينة مفهوم الكتفاء الذاتي يف 
املتجددة  بالطاقة  يعمل  جمتمع 
امل�شروع  ي��ح��ت��وي  اإذ  وال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
للبيئة  �شديقة  �شكنّية  فلل  على 
و4   3 من  موؤلفًة  الكفاءة  عالية 
ن���وم، وم����زارع عمودية  و5 غ��رف 
داخ����ل����ي����ة، وم����در�����ش����ة، وم����راف����ق 
ريا�شية  ����ش���الت  م��ث��ل  خ���دم���ات 
للرجال  م��ن��ف�����ش��ل��ة  وم�������ش���اب���ح 
مناطق  اإىل  بالإ�شافة  والن�شاء، 

خم�ش�شة لألعاب الأطفال.

تكثيف م�ساريع الغاز امل�سال الأمريكية كبديل عن الغاز الرو�سي
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ت���غ���ادر ال���ب���الد ال���ي���وم الث���ن���ني اإىل 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  الأردن 
البطولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ل���ل���ج���ودو 
التي  والأندية  للمنتخبات  العربية 
ي�شت�شيفها الحتاد الأردين للجودو 
ب���ج���ام���ع���ة عمان  الأري�����ن�����ا  ب�������ش���ال���ة 
الأهلية وذلك يف العا�شمة الأردنية 
الأردين  الحت����اد  �شيافة  يف  ع��م��ان 
ل���ل���ج���ودو خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 21 
وحتى 26 مار�س احلايل، مب�شاركة 
ال�شيد  البعثة  ويراأ�س  دول��ة..   17
ال�شر  اأم��ني  �شجواين  حممد جا�شم 
امل�����ش��اع��د، وت�����ش��م ال��ب��ع��ث��ة ك���ال من 
واملدرب  ال�شباب  لفئة  كوكي  امل��درب 
الإداري  وت�����ش��م  ل��ل��رج��ال  ف��ي��ك��ت��ور 
�شعبان ال�شيد واحلكم الدويل اأحمد 
لعبني  و10  ال��ب��ل��و���ش��ي  ���ش��ل��ي��م��ان 
لفئتي ال�شباب والرجال وهم اأحمد 
جا�شم، �شعيد النقبي، وحارب جمعة 
النقبي،  في�شل  واح��م��د  )ال�����ش��ب��اب( 
الدرمكي،  على  احل��و���ش��ن��ي،  خليفة 
م����دوم����ار  م����اج����و  ج�����������ورام،  اآرام، 
م�شاركة  و����ش���ت���ك���ون  ون������وج������زاري 
م�شابقتي  يف  ال�����رج�����ال  م��ن��ت��خ��ب 

ال��ف��ردي وال��ف��رق وي�����ش��ارك منتخب 
با�شتثناء  فقط،  الفردي  يف  ال�شباب 
الالعب �شعيد النقبي الذي ي�شارك 

يف الفئتني.
ال�شيد  البطولة  فعاليات  ويح�شر 
العام  ال�����ش��ر  اأم���ني  التميمي  ن��ا���ش��ر 
واأم������ني ���ش��ن��دوق الحت������اد ال����دويل 
للجودو مراقبا للجمعية العمومية 
لالحتاد العربي للجودو التي تعقد 
على هام�س البطولة ممثال لدويل 
اجتماعات  يف  ومي��ث��ل��ن��ا   ، اجل������ودو 
حممد  ال�شيد  العمومية  اجلمعية 

العربي  الحت���������اد  ع�������ش���و  ج���ا����ش���م 
للجودو والذي �شيح�شر اجتماعات 
املكتب التنفيذي لالحتاد التي تعقد 
�شبي�س  اأري��ن��ا  بفندق  الثنني  اليوم 
اجتماعات اجلمعية  وتعقد   ، بعمان 
ال��ع��م��وم��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي ���ش��ب��اح يوم 

غد الثالثاء ،ويعقد يف اليوم نف�شه 
البطولة  وق��رع��ة  ال��ف��ن��ي  الج��ت��م��اع 
واجتماع احلكام وامليزان للم�شاركني 
بينما   ، الف���ت���ت���اح���ي���ة  اجل����ول����ة  يف 
املختلفة  البطولت  مناف�شات  تبداأ 
اع���ت���ب���ارا م���ن ���ش��ب��اح ي����وم الأرب���ع���اء 

وال�شابات  ال�شباب  بفئتي   3-23
. واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
بالإعداد  الحت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
املميز ملنتخبنا الوطني خالل فرتة 
الإعداد الداخلي يف اأبو ظبي، تطلعا 
للم�شاركة الإيجابية خالل فعاليات 

�شمعة  يعك�س  مبا  العربية  البطولة 
ال��ري��ا���ش��ة الإم���ارات���ي���ة خ���الل تلك 
حتت�شنها  التي  العربية  التظاهرة 
امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة و�شط 
العربية  ال��دول  م�شاركة مميزة من 

ال�شقيقة.

•• دبي-الفجر:

امللعب  اليومية على  ال�شاطئية تدريباته  القدم  الوطني لكرة  يوا�شل منتخبنا 
الرملي مبقر احتاد الكرة بدبي حتت قيادة املدرب الإ�شباين رامريو اأماريللي، 
يف اإطار ا�شتعداداته للم�شاركة يف بطولة غرب اآ�شيا الثانية للكرة ال�شاطئية التي 

ي�شت�شيفها الحتاد ال�شعودي لكرة القدم يف �شهر يونيو املقبل.
امل��ح��م��دي، حممد  ول��ي��د  23  لع��ب��اً، وه���م:  ال��وط��ن��ي   و�شمت قائمة منتخبنا 
اأحمد ب�شر، وليد ب�شر، عبا�س علي، كمال علي، ه�شام  الكعبي،  اجل�شمي، هيثم 
�شعيد  احل��م��ادي،  ح�شن  جمال،  حميد  مالحي،  اأحمد  املحمدي،  على  منت�شر، 
جمال  عبداحل�شني،  بطي  عبا�س،  عبداهلل  درق���اين،  عبداهلل  عيد،  را�شد  عيد، 
حممد، ح�شني علي، عبداهلل ال�شاري، ح�شن عبداهلل، حريز علي، ح�شني حمزة.

واأكد علي حمد البدواوي ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الكرة، رئي�س جلنة كرة القدم 
التي حققتها  الأه��داف  اأه��م  ُتعد من  للمنتخب  القائمة احلالية  اأن  ال�شاطئية 

العنا�شر  من  العديد  �شمت  حيث   ، ال�شاطئية  للكرة  الإم���ارات  دوري  م�شابقة 
املميزة التي اختارها مدرب املنتخب وجهازه الفني امل�شاعد من خالل مباريات 
الدوري، موؤكدا اأن الكرة ال�شاطئية حتظى بدعم جمل�س اإدارة الحتاد برئا�شة 

ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي.
يف  ودي��ة  م��ب��اري��ات  اأرب���ع  �شيخو�س  ال�شاطئية  اأبي�س  اأن  اإىل  ال��ب��دواوي  واأ���ش��ار 
�شهر اأبريل املقبل �شمن برنامج اإعداده للم�شاركة يف بطولة غرب اآ�شيا، والتي 
�شُتعطي اجلهاز الفني للمنتخب فر�شة  لتجربة جميع الالعبني وخلق حالة 
من الن�شجام والرتابط بني خطوط املنتخب، اإ�شافة لختيار الالعبني الأن�شب 
البطولة  مناف�شات  بها  �شنخو�س  التي  النهائية  القائمة  يف  جاهزية  والأك��ر 
الإقليمية. موؤكداً اأن احتاد الكرة حري�س على حت�شري منتخب ال�شاطئية من 
خالل تنفيذ  الرامج الفنية واإقامة  املع�شكرات الداخلية واخلارجية واملباريات 
الودية، ملوا�شلة حتقيق مزيد من الإجنازات الريا�شية ، بهذا اجليل املميز من 

الالعبني، الذين حققوا  األقابا عدة خالل الفرتة املا�شية.

•• دبي – الفجر

قادت فار�شة البولو �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد األ مكتوم 
فريقها الإمارات للفوز ببطولة كاأ�س حتدي دبي للبولو 2022 اإحدى 
بطولت �شل�شلة كا�س دبي الذهبية والتتويج بكاأ�س البطولة عقب فوزها 
العبار  را���ش��د  وال�شاب  بنجا�س  حيدر  بقيادة  ال��ق��وي  بنجا�س  فريق  على 
تكون  الفوز  وبهذا  اأه���داف،  �شبعة  مقابل  ون�شف  اأه���داف  �شبعة  بنتيجة 
�شموها قد ب�شمت بالأربعة على كاأ�س البطولة خالل م�شاركتها يف هذه 

البطولة ذات ال� 12 هانديكاب لكل فريق.
وبنف�س اجلولة جنح فريق هي�شكث من حتقيق الفوز ال�شهل على فريق 
"اإيه اأم" بنتيجة �شبعة اأهداف مقابل اأربعة اأهداف ون�شف، بختام املباراة 

التي دانت اأف�شلية اللعب والنتيجة لفرق هي�شكث.

فريقنا يف الطريق ال�شحيح
واأعربت �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد األ مكتوم قائدة فريق 
الإمارات عن �شعادتها ور�شاها على اأداء فريقها خالل البطولة والذي توج 
يف النهاية باللقب والكاأ�س وبالعالمة الكاملة، واأ�شارت �شموها رغم �شعينا 
كما هو غرينا من الفرق للفوز بكاأ�س البطولة، األ اأن الهدف الأبعد هو 
التطور املن�شود لعنا�شر الفريق تدريجياً خالل املو�شم بعد جتديد عدد 

من عنا�شره اإ�شافة للتنوع يف اختيار اخليول الأن�شب لهذه الريا�شة.
واأو�شحت �شموها اأن فريقها يتواجد بجميع بطولت مو�شم البولو وب�شكل 
يرقى للطموح ومبختلف م�شتويات البطولت من حيث الهانديكاب لكل 
فريق ومعربة عن تفاوؤلها مبوا�شلة فريقها لتحقيق مزيد من الألقاب 

خالل م�شاركته يف بقية م�شابقات املو�شم.

ثقة م�شبقة 
بكاأ�س  للفوز  الفريقني  واإث��ارة يف �شعي  املباراة من ندية  رغم ما �شهدته 
األ مكتوم  را�شد  بن  بنت حممد  ميثاء  ال�شيخة  �شمو  ثقة  اأن  اإل  البطلة 
باللقب  والتتويج  الفوز  بتحقيق  كبرية  لدرجة  وا�شحة ومطمئنة  كانت 
وهو ما حتقق بنهاية املباراة والتي دانت اأف�شلية اللعبة والتقدم بالنتيجة 
لفريق الإمارات منهياً ال�شوط الأول بهدفني لهدف، وعزز فريق الإمارات 
التقدم ب�شكل وا�شح يف ال�شوط الثاين لي�شل بنهايته اإىل 5 اأهداف مقابل 

هدفني.
واأطماأن فريق الإمارات مبكراُ للنتيجة بعك�س فريق بنجا�س الذي ن�شط 
فريق  اأدرك  والأخ���ري  ال��راب��ع  ال�شوط  بداية  وم��ع   ،4/5 هدفني  و�شجل 
فريق  ا�شتعاد  وال��ت��ح��دي  الإث����ارة  م��ن  ومب��زي��د   ،5/5 ال��ت��ع��ادل  بنجا�س 

املباراة  �شافرة حكمي  يطارده حتى  وبنجا�س  تدريجياً  التقدم  الإم��ارات 
والتي ح�شمت النتيجة بفارق الهانديكاب 7،5 مقابل 7 لأهداف لفريق 

بنجا�س.

التتويج 
قام مارتن جي بيدر�شن، رئي�س جمل�س اإدارة �شلطة املنطقة احلرة العاملية 
بكاأ�س  الإم��ارات  بتتويج فريق  لبولو احلبتور  الر�شمي  الراعي  "اإيفزا" 
البطولة والهدايا التذكارية وفريق بنجا�س الو�شيف بالهدايا التذكارية، 
ال�شيخة  �شمو  "نوترتيبت" ال��ذي متتطيه  الأق��وى  بلقب احل�شان  وف��از 

ميثاء بنت حممد.
وقام حممد احلبتور بتتويج فريق هي�شكث بكاأ�س املركز الثالث وفريق اإيه 

اإم الرابع بالهدايا التذكارية. 

ب�شمت بالأربعة على البطولة

ميثاء بنت حممد تقود فريقها »الإمارات« للفوز بكاأ�س حتدي البولو

الدرعي اطماأن على جاهزيتهم 

بعثة منتخبنا تغادر اليوم لالأردن للم�ساركة يف عربية اجلودو 

•• اأبوظبي -وام: 

تعاقده  الذهنية  والأل��ع��اب  لل�شطرجن  العني  ن��ادي  اأعلن 
املبتدئني  لتدريب  املعمري  م��وزة  ال�شطرجن  م��درب��ة  م��ع 

بالنادي.
ج���رى ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة حم��م��د اأم����ني بن 

ع���ب���داهلل ال���زرع���وين ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ن���ادي العني 
اإدارة  اأن جمل�س  اأكد  لل�شطرجن والألعاب الذهنية والذي 
�شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  برئا�شة  ال��ن��ادي 
وت�شجيع  الإماراتية  امل��راأة  متكني  على  حري�س  نهيان  اآل 
الكوادر الفنية الوطنية خا�شة يف جمال تدريب املبتدئني 
واإعداد  �شن مبكرة  الواعدة يف  املواهب  اكت�شاف  اأجل  من 

قاعدة كبرية من النا�شئني ملوا�شلة م�شرية النادي ودعم 
املنتخبات الوطنية.

بقرار  �شعادتها  ع��ن  امل��ع��م��ري  م���وزة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
�شتعمل  اأنها  موؤكدة  املبتدئني،  الالعبني  تدريب  تكليفها 
ال�شابقة  للنادي من خالل خرتها  الأف�شل  على حتقيق 

وم�شاركتها من قبل كالعبة به.

موزة املعمري مدربة للمبتدئني يف 
نادي»العني لل�سطرجن«

منتخبنا الوطني للكرة ال�ساطئية يوا�سل 
ا�ستعداداته للم�ساركة يف بطولة غرب اآ�سيا
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الفجر الريا�ضي

فوؤاد دروي�ش:  
م�شاركة نخبة من جنوم اللعبة من �شمنهم اأبطال الن�شخ املا�شية الذين �شيدافعون عن األقابهم • �شت�شهد 

جديدة للفنون القتالية املختلطة عاملية  كعا�شمة  اأبوظبي  وريادة  مكانة  • تر�شيخ 
•• اأبوظبي – رم�صان عطا 

ل�شل�شلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
الإمارات"  "حماربي  ب����ط����ولت 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، عن 
للمرة  م��ت��ت��ال��ي��ة  ن�����ش��خ   3 ت��ن��ظ��ي��م 
تقام  حيث   ، انطالقها  منذ  الأوىل 
والدولية  الإف���ري���ق���ي���ة  ال���ب���ط���ولت 

والعربية 
�شالة  يف   ،  )29 و    28 و   27(
اأبوظبي،  العا�شمة  يف  اأرينا  الحتاد 
اأي�������ام اجل���م���ع���ة وال�������ش���ب���ت والأح�������د� 

بح�شور امل�شجعني. 
ال���ري���ا����ش���ي���ة منظم  ب���امل���ز  وت�����ش��ع��ى 
اإىل ال���ش��ت��م��رار يف حتقيق  احل���دث، 
وبح�شور  مبهر  بتنظيم  الإجن��ازات 
اللعبة  وجن������وم  ل����الأب����ط����ال  مم���ي���ز 
والإفريقية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  م���ن 
اأبوظبي  ح�شور  ولتعزيز  والعاملية، 

املختلطة  القتالية  الفنون  عا�شمة 
اجلديدة.  وتوا�شل اللجنة املنظمة 
املكثفة  حت�������ش���ريات���ه���ا  ل���ل���ب���ط���ول���ة 
لإقامة املناف�شات، مع اكتمال و�شول 
املقاتلني امل�شاركني يف الن�شخ الثالث 
وان�شمامهم  اأبوظبي  العا�شمة  اإىل 
الإج������راءات  وف���ق  امل��غ��ل��ق  للمع�شكر 

ال�شحية املتبعة .  
من جانبه، اأكد فوؤاد دروي�س الرئي�س 
الريا�شية،  باملز  ل�شركة  التنفيذي 

اكتمال  امل��ن��ظ��م��ة،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
التح�شريات للحدث الذي �شي�شهد 

واعتره  متتالية  ن�����ش��خ   3 تنظيم 
حتديا جديدا للبطولة التي ت�شعى 

ح�شورها  يف  ب��ق��وة  ال���ش��ت��م��رار  اإىل 
العربي والإفريقي والعاملي، م�شرياً 
اأن البطولت  �شت�شهد م�شاركة  اإىل 
اللعبة  اأب���ط���ال وجن�����وم  م���ن  ن��خ��ب��ة 
املا�شية  الن�شخ  اأبطال  �شمنهم  من 

الذين �شيدافعون عن األقابهم. 
موا�شلة  اإىل  �شعيهم  اإىل  واأ����ش���ار 
ال����ب����ط����ولت على  اأف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
والتنظيمي،  ال���ف���ن���ي  امل�������ش���ت���وي���ني 
اأبوظبي  وري������ادة  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
للفنون  ج���دي���دة  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���ش��م��ة 

القتالية املختلطة. 
واأع���ل���ن دروي�������س ع���ن ع��ق��د موؤمتر 
�شحفي اليوم الثالثاء ، مبقر �شركة 
الأبطال  مب�شاركة  الريا�شية  باملز 
خ��الل��ه عن  م��ن  يك�شف  امل��ق��ات��ل��ني، 
واملقاتلني  البطولة  تفا�شيل  كافة 
البطولت  واأح�����زم�����ة  امل�������ش���ارك���ني 

الثالث. 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمتها  التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  بطولة  ال�شبت  الأول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
 EA Sports بالتعاون مع  الثانية  ن�شختها  الإماراتية يف  رابطة املحرتفني 
جزيرة  برمييوم-  ريك�شو�س  بفندق  وذل��ك  الإم���ارات،  ريك�شو�س  فنادق  وبرعاية 

ال�شعديات اأبوظبي.
اللكرتونية  الألعاب  لبطولة  بطال  نادي خورفكان  احلمادي ممثل  علي  وتوج 
بعد تغلبه على اأحمد ال�شويدي ممثل �شباب الأهلي يف املباراة النهائية بنتيجة 
ال�شويدي امليدالية الف�شية للبطولة،  ونال  والإياب،  الذهاب  4/1 يف مرحلتي 

فيما حل عادل علي ممثل نادي احتاد كلباء يف املركز الثالث بعد تغلبه على را�شد 
الزعابي ممثل نادي العني يف مباراة حتديد املركز.

 FIFA  . العاملية  البطولة  مناف�شات  يف  الإم����ارات  دول���ة  احل��م��ادي  و�شيمثل 
نقدية  جوائز  على  الثالثة  امل��راك��ز  اأ�شحاب  ح�شل  كما   eWorld Cup
بقيمة 15 األف درهم للبطل، 10 اآلف درهم للو�شيف، و5 اآلف درهم ل�شاحب 
الإم���ارات،  ريك�شو�س  ف��ن��ادق  م��ن  مقدمة  ج��وائ��ز  اإىل  بالإ�شافة  الثالث،  امل��رك��ز 
راعي البطولة، ت�شمنت اإقامة �شاملة يف عطلة نهاية الأ�شبوع يف كل من فندق 
ريك�شو�س برمييوم ال�شعديات اأبوظبي، وريك�شو�س النخلة، وريك�شو�س برمييوم 

يف دبي.

�شارك يف مرا�شم التتويج كل من �شعيد عبيد الكعبي ع�شو جمل�س اإدارة رابطة 
املحرتفني الإماراتية،و وليد احلو�شني املدير التنفيذي للرابطة، وعال �شيدي 
رعاة  من  الرابطة  �شركاء  بح�شور  ريك�شو�س،  فنادق  يف  ال�شراكات  مدير  جابر 
اأندية لعبني واإعالم. واأ�شاد �شعيد عبيد الكعبي بجميع امل�شاركني يف البطولة 

منذ مراحلها الأوىل وحتى النهائيات واأثنى على روح احلما�س والندية بينهم.
على  النهائيات  ا�شتمرت  حيث  كبريا،  جهدا  امل�شاركون  "بذل  الكعبي  واأ���ش��اف 
اأف�شل ما لديه".  12 �شاعة، ورغم ذلك حر�س كل م�شارك على تقدمي  مدار 
خططها  ح�شب  البطولة  تنظيم  على  املحرتفني  رابطة  حر�س  الكعبي  واأك��د 
توا�شل  لكونها  و  ال�شباب،  �شفوف  يف  وخا�شة  النت�شار  لزيادة  ال�شرتاتيجية 

لالألعاب  اأب��وظ��ب��ي  من�شة  م��ع  �شراكتنا  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  توجه  خلدمة 
الإلكرتونية، باأن تكون ابوظبي من�شة وعا�شمة لالألعاب اللكرتونية.

 14 �شارك فيها  اليوم،  البطولة مباريات حما�شية على مدار  و�شهدت نهائيات 
الذهاب والإياب،  الأندية املحرتفة، يف مرحلة املجموعات بنظام  لعبا ميثلون 
اأقيم كذلك  ثم ن�شف النهائي، ومباراة حتديد املركز الثالث ثم النهائي الذي 

بنظام الذهاب والإياب.
�شارك  البطولة،  فعاليات على هام�س  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  كما نظمت 
ح�شد  متنوعة،  وم�شابقات  مهارية  ترفيهية،  األعابا  ت�شمنت  احلا�شرون،  فيها 

خاللها امل�شاركون جوائز قيمة.

"20 عاماً"،  اأ�شعل ال�شاب عبيد عيد 
جدول  ق��م��ة  يف  املناف�شة  ح��ت��ا،  لع���ب 
ومل  الأوىل،  ال���درج���ة  دوري  ت��رت��ي��ب 
البدلء  دكة  على  اجلال�س  عيد،  يكن 
مباراة  عمر  م��ن   85 الدقيقة  حتى 
اجلولة  �شمن  ال��ع��رب��ي  اأم����ام  ف��ري��ق��ه 
فريقه  �شيقود  من  اأن��ه  يتخيل   ،24
�شيقلب  واأن����ه   ،1-2 بنتيجة  ل��ل��ف��وز 
املوازين، وي�شعل املناف�شة على ورقتي 
اأدن��وك للمحرتفني،  ل��دوري  ال�شعود 

وعلى مقعد الو�شافة بالذات.
يعود اأ�شل احلكاية اإىل ا�شتدعاء فوؤاد 
ال�شاب  لالعبه  حتا،  م��درب  بوم�شل، 
والدفع  ال��ب��دلء،  دك��ة  عبيد عيد من 
العربي،  اأم��ام  املباراة  للم�شاركة يف  به 
5 دقائق على نهاية الوقت  قبل نحو 
بدياًل   ،"85 ّ"الدقيقة  الأ����ش���ل���ي 

لزميله ح�شني عبداهلل.
وا�شتخدم مدرب حتا ورقته الأخرية، 
بغر�س ال�شتفادة من اإمكانات ال�شاب 
اأنه  التهديفية، خا�شة  وقدراته  عيد، 
 6 �شجل  بعدما  ج��ي��داً،  �شجاًل  ميلك 

ال�����دوري  م���ب���اراة يف   16 اأه������داف يف 
حتا  مواجهة  قبل  الكاأ�س،  وت�شفيات 

اأمام م�شيفه العربي يف اجلولة 24.
التعادل  ف��ي��ه  ب���دا  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
حتمية  نتيجة  ملثله  بهدف  الإيجابي 
للمباراة، خطف "البديل" عبيد عيد 
الدقيقة  يف  �شعب،  توقيت  يف  ه��دف��اً 
كان  نقطة  من  العربي  ليحرم   ،96

بحاجة اإليها لتفادي اخل�شارة الثانية 
ت��وال��ي��اً، وق��ل�����س ال��ه��دف ال��ف��ارق بني 
العربي الو�شيف والبطائح اإىل نقطة 
مقابل  ل���الأول،   53 بر�شيد  وح��ي��دة، 

للثاين.  52
واأع�����اد ال��ه��دف احل��ا���ش��م حل��ت��ا الأمل 
لدبا احل�شن، ومّثل اأي�شاً هدية قيمة 
احلمرية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املت�شدر،  لدبا 

"الثواين  ه��دف  اأن  جانب  اإىل  اأي�شا، 
يتم�شك  نف�شه  ح��ت��ا  ج��ع��ل  الأخرية" 
كانت  واإن  ال�����ش��ع��ود،  اآم�����ال  ب���اأه���داب 
اأنها موجودة باحل�شابات  اإل  �شعيفة، 

والأرقام.
الدين  ذات��ه،  الهدف  بف�شل  ورد حتا، 
مواجهة  يف  عليه  ف��از  ال���ذي  للعربي 
ه���ذا  ي���غ���ري  ورمب��������ا  الأول،  ال���������دور 
على  ال�شراع  وم�شتقبل  �شكل  الهدف 
ورق��ت��ي ال�����ش��ع��ود، ف��ق��د م��ن��ح ال�شراع 
اإث����ارة ك��ب��رية، واأدخ����ل ط��رف��اً جديداً 
مباراة  يف  �شجل  فالهدف  املعادلة،  يف 
دبا  له �شدى يف  و�ُشمع  القيوين،  ب��اأم 
ودب����ا احل�شن  وال��ب��ط��ائ��ح  ال��ف��ج��رية 

واحلمرية وحتا.
ورفع "الهدف احلا�شم" اأ�شهم املهاجم 
ال�����ش��اب ع��ب��ي��د ع��ي��د، امل���ول���ود يف 24 
مار�س 2001، ون�شبه جنماً للجولة 
قبل نهايتها، ويعتر عبيد عيد اأ�شغر 
لعب يف قائمة ه��دايف دوري الدرجة 
 20 بعمر  احل����ايل،  للمو�شم  الأوىل 

عاماً و11 �شهراً.

•• دبي-الفجر:

مباريات  اأم�����������س   ي�����وم  اخ���ت���ت���م���ت 
اجلولة التا�شعة لدوري كرة القدم 
حيث  مباراتني،  باإقامة  لل�شيدات 
فوز  ع���ن  الأوىل  امل���ب���اراة  اأ���ش��ف��رت 
اأم  اأ���س  ب��ي  ن��ادي العني على فريق 
وبالنتيجة  اأه��داف نظيفة،  بثالثة 
بفوز  الثانية  املباراة  انتهت  نف�شها 
�شبورت�س  برو  جو  اأكادميية  فريق 

على فريق اأكادميية اإي اأف �شي.
ويف ختام مناف�شات اجلولة التا�شعة، 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ي�شتمر 
 21 بر�شيد  ل��ل��دوري  �شدارته  يف 
، والعني  ثانياً  اأونك�س  يليه  نقطة، 
18 ن��ق��ط��ة، ثم  ث��ال��ث��اً ول��ك��ل��ي��ه��م��ا 
وله  رابعاً  برو  جو  اأكادميية  فريق 
15 نقطة، ثم وولفهاوندز خام�شاً 
بر�شيد 12 نقطة، ولليغا �شاد�شاً 
�شي  اأف  اإي  واأكادميية  نقاط،   7 ب� 
اأم  اأ����س  وب��ي  ن��ق��اط،   4 ول��ه  �شابعاً 

�شابعاً دون نقاط.

العا�شرة  اجلولة  مباريات  و�شُتقام 
ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ت�شهد  
فريقي  م���واج���ه���ات، جت��م��ع  اأرب������ع 
والعني  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي��ي 

وفريقي  ال���ف���ر����ش���ان،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
وولفهاوندز  �شي  ب��ي  اأت�����س  لليغا 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ا����ش���ت���اد ال�����ش��ي��خ زاي���د 
للكريكت، وبي اأ�س اأم مع اأكادميية 

���ش��ي،  واأك��ادمي��ي��ة ج��و برو  اأف  اإي 
و�شُتلعب  اأون��ك�����س،  م��ع  ���ش��ب��ورت�����س 
املباراتان على ملعبي احتاد  هاتان 

الكرة بدبي.

اكتمال التح�شريات والنطالقة اجلمعة

ثالث بطولت لـ »حماربي الإمارات« يف »الحتاد اأرينا« 

ممثل نادي خورفكان يتوج بلقب بطولة الألعاب الإلكرتونية

انت�ساران للعني وجو برو يف ختام اجلولة الـ 9 لدوري ال�سيدات»اأ�سغر هداف« يقلب املوازين يف »�سراع الأمتار الأخرية« لدوري الأوىل
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ال�شابق  الثالث وو�شع �شغطا على �شريكه  باملركز  اأتلتيكو مدريد  انفرد 
اأمام غرميه التقليدي ريال مدريد  بر�شلونة املدعو خلو�س الكال�شيكو 
وذلك بح�شمه دربي العا�شمة اأمام جاره وم�شيفه رايو فايكانو -1�شفر 
ال�شبت يف املرحلة التا�شعة والع�شرين من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.

ويدين اأتلتيكو مدريد بفوزه اخلام�س على التوايل يف الليغا اإىل قائده 
كوكي الذي �شجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 49 اثر متريرة من الدويل 

الرتغايل جواو فيليك�س.
واأكمل اتلتيكو مدريد املباراة بع�شرة لعبني اثر طرد مهاجمه الرجنتيني 

اأنخل كوريا.
وجنح حامل اللقب يف ا�شتغالل معنوياته العالية عقب تاأهله اإىل الدور 
اأوروبا على ح�شاب مان�ش�شرت يونايتد  اأبطال  ربع النهائي مل�شابقة دوري 
يف  ذه��اب��ا   1-1 تعادلهما  بعد  مان�ش�شرت  يف  اي��اب��ا  )-1�شفر  الإنكليزي 
فرتة  عقب  األف��ي�����س  ديبورتيفو  ا�شت�شافة  قبل  ع��ززه��ا  وه��و  م��دري��د(، 
التوقف الدولية يف الثاين من ني�شان/اأبريل املقبل، قبل اأن يحل �شيفا 
على �شيتي، القطب الثاين ملدينة مان�ش�شرت، يف ذهاب ربع نهائي امل�شابقة 

القارية العريقة يف اخلام�س منه.
ورفع اأتلتيكو مدريد ر�شيده اإىل 54 نقطة مقابل 51 نقطة لر�شلونة 

الذي ميلك مباراة موؤجلة.
وتنف�س غرناطة ال�شعداء بفوزه الثمني على م�شيفه ديبورتيفو 

األفي�س 3-2 ال�شبت يف املرحلة
التقدم  م���ن���ح  ف���ر����ش���ة  خ���و����ش���ي���ل���و  واأه���������در 

 26 الدقيقة  يف  األفي�س  لديبورتيفو 
ع��ن��دم��ا اأ����ش���اع رك��ل��ة ج�����زاء، ق��ب��ل اأن 

التقدم  اإ���ش��ك��ودي��رو  �شريجيو  مينح 
الثاين  ال�����ش��وط  م��ط��ل��ع  لل�شيوف 
األفي�س  دي��ب��ورت��ي��ف��و  ورد   .)50(
غون�شالو  ل��الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ب��ه��دف��ني 
فاييخو  وم��ان��و   )53( اإ�شكالنتي 

اأدرك  غ���رن���اط���ة  ل���ك���ن   ،)57(
بويرتا�س  اأنتونيو  عر  التعادل 
له  ي��خ��ط��ف  اأن  ق���ب���ل   ،)75(
�شواري�س  ل��وي�����س  ال��ك��ول��وم��ب��ي 

هدف الفوز يف الدقيقة 87.
وو���ش��ع غ��رن��اط��ة ح���دا لع�شر 
مباريات متتالية دون انت�شار 
ت�����ع�����ادلت(  و3  ه�����زائ�����م   7(
وحت����دي����دا م���ن���ذ ت��غ��ل��ب��ه على 
حامل  مدريد  اأتلتيكو  �شيفه 

ك���ان���ون   22 يف   1-2 ال���ل���ق���ب 
مباراة  يف  امل��ا���ش��ي  الأول/دي�������ش���م���ر 

موؤجلة املرحلة التا�شعة.
املو�شم  ه��ذا  ال�شاد�س  ف��وزه  غرناطة  وحقق 
اىل  وارت��ق��ى  نقطة   28 اىل  ر�شيده  فرفع 

املركز ال�شاد�س ع�شر موؤقتا بفارق نقطتني 
ام��ام ري��ال مايوركا ال��ذي يحل �شيفا 

على اإ�شبانيول الأحد.
م���ع���ان���اة  ازدادت  امل����ق����اب����ل،  يف 

املركز  يف  األفي�س  ديبورتيفو 
التا�شع ع�شر قبل الخري 

الثانية توليا  بخ�شارته 
مبارياته  يف  وال��ث��ال��ث��ة 

التي  الخ�����رية  اخل��م�����س 
الفوز  ط��ع��م  ف��ي��ه��ا  ي����ذق  مل 
وال�شابعة ع�شرة هذا املو�شم.

وجتمد ر�شيد ديبورتيفو الفي�س عند 22 

نقطة بفارق نقطتني خلف قاد�س الثامن ع�شر والذي ي�شت�شيف فياريال 
غدا. وتابع فالن�شيا انتفا�شته يف الونة الخرية وحقق فوزه الثالث يف 
مبارياته الربع الخرية التي مل يذق فيها طعم اخل�شارة عندما تغلب 
غون�شالو  الرتغايل  ال��دويل  �شجله  وحيد  بهدف  اإلت�شي  م�شيفه  على 

غيدي�س يف الدقيقة 50.
وع�����زز ف��ال��ن�����ش��ي��ا م��وق��ع��ه يف 
املركز التا�شع بر�شيد 40 
نقطة   32 مقابل  نقطة 
ع�شر.  ال���راب���ع  لإل��ت�����ش��ي 
ليفانتي  ح���ال  ت��ك��ن  ومل 
امل���رك���ز الخري  ���ش��اح��ب 
ديبورتيفو  م���ن  اأف�������ش���ل 
األف��ي�����س ب��خ�����ش��ارت��ه اأم���ام 
بهدف  اأو�شا�شونا  م�شيفه 
لروجر مارتي )76( مقابل 
لالرجنتيني  اأه���داف  ث��الث��ة 
اأفيال )44( والكرواتي  �شيمي 
وال�شربي   )57( بودميري  اأنتي 

داركو برا�شانات�س )64(.

••لندن- وام:

�شمن  لندن  جولة  من  الأول  اليوم  مناف�شات  الأول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
�شالة  على  املقامة  للجوجيت�شو  �شالم  جراند  اأبوظبي  بطولة  مناف�شات 
كوبر بوك�س اآرينا يف العا�شمة الجنليزية والتي توزعت نزالتها على عدة 
 " من  العا�شرة  الن�شخة  اإىل  اإ�شافة  والأ�شاتذة  والراعم  للنا�شئني  فئات 

املتو�شط. ملك الب�شاط" للوزن 
نائب  العتيبة  رو�شة  �شعادة  الفائزين  وت��وج  الأول  اليوم  مناف�شات  ح�شر 
�شفري الدولة يف اململكة املتحدة و�شعادة حممد �شامل الظاهري نائب رئي�س 
اأبوظبي  رابطة  البحري مدير عام  للجوجيت�شو، وط��ارق  الإم��ارات  احت��اد 
ملحرتيف اجلوجيت�شو، ف�شال عن عدد كبري من م�شاهري واأ�شاطري اللعبة 

يف اجنلرتا والعامل.
جاءت املناف�شات قوية ومثرية يف جميع الفئات باليوم الأول يف ظل اإقبال 
46 دولة حول العامل. و  568 لعبا ولعبة من  كبري على امل�شاركة بلغ 
بطولت  من  لندن  جولة  ك��ون  �شوء  يف  م�شافة  قيمة  املناف�شات  اكت�شبت 
3000 نقطة ت�شنيفية،  الفئة الأوىل التي متنح الفائزين باملركز الأول 
و2400 نقطة للفائزين باملركز الثاين، و1800 نقطة لأ�شحاب املركز 
العاملية،  اأبوظبي  املوؤهل جلائزة  العاملي  ال�شنوي  بالت�شنيف  وذلك  الثالث 

ف�شال عن اجلوائز املالية التي تبلغ 225 األف دولر.
توج بامليداليات الذهبية 91 لعبا ولعبة، بينما ح�شل 86 لعبا ولعبة 

على امليداليات الف�شية، و63 لعبا على امليداليات الف�شية.
6 من امل�شنفني الأوائل  " ملك الب�شاط" التي �شارك بها  ففي مناف�شات 

يف العامل، والذين �شبق لهم الفوز ببطولت نظمتها الرابطة، توج البطل 
مثرية،  مناف�شات  بعد  املتو�شط  ال��وزن  يف  باللقب  فيريا  اندر�شون  العاملي 
من  امل��درج��ات.  يف  احل�شور  من  ا�شتثنائي  وتفاعل  كبري  بت�شجيع  حظيت 
اأ�شاد �شعادة حممد �شامل الظاهري بالتنظيم الح��رتايف الذي مل  ناحيته 
اأ�شا�شية يف كل بطولت رابطة  �شمة  اأ�شبح  �شيئا للم�شادفة والذي  يرتك 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو التي تزيد عن 100 بطولة حول العامل كل 
عام م�شريا اإىل اأن الأجواء كانت مميزة ومفعمة بالن�شاط يف �شالة كوبر 
بوك�س اآرينا بالقرية الأوملبية يف العا�شمة الريطانية لندن ما انعك�س على 
م�شتوى املناف�شات يف البطولة باليوم الأول و توقع اأن تكون اأكر اإثارة يف 

اليوم الثاين املخ�ش�س لفئة املحرتفني.
و عر عن �شكره ل�شفارة الدولة يف اململكة املتحدة، و�شعادة رو�شة العتيبة 

�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  واأك����د  ح�����ش��وره��ا  ع��ل��ى 
عبداملنعم الها�شمي يحر�س على مد ج�شور التعاون وال�شراكة مع كل دول 
العامل وي�شعى دائما للرتويج لدولة الإمارات خارج احلدود باأف�شل �شورة 
�شعيدا  كنت  كم  وقال:"  العاملية  اجلوجيت�شو  عا�شمة  هي  اأبوظبي  اأن  و 
عندما راأيت لعبني ولعبات من 46 دولة لديهم اإميان را�شخ باأن اأبوظبي 
اأبرز  ف��اإن  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  ال��ع��امل،  التناف�س يف  اأف�شل من�شات  لهم  توفر 
امل�شنفني وامل�شنفات يف العامل يحر�شون على امل�شاركة يف بطولتها �شواء 
كانت بالإمارات اأو خارجها، وال�شبب الرئي�شي يف الو�شول اإىل هذه املكانة 
ال�شيخ  ال�شمو  ومن �شاحب  الر�شيدة  القيادة  الكبري من  الدعم  املرموقة 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة لريا�شة اجلوجيت�شو".

جناح لفت ملناف�شات اليوم الأول مب�شاركة 568 لعبا ولعبة من 46 دولة

اأندر�سون فيريا يتوج بلقب »ملك الب�ساط« يف جولة لندن من بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو
 الظاهري: التنظيم الحرتايف اأ�شبح �شمة دائمة لكل بطولت اأبوظبي

غرناطة يتنف�ش ال�شعداء    

اأتلتيكو مدريد ينفرد باملركز 
الثالث وي�سغط على الرب�سا  •• اأبوظبي-وام:

وقع فرع حمكمة التحكيم الريا�شي /كا�س/ يف اأبوظبي، اتفاقية تعاون مع مركز 
الريا�شية  النزاعات  ف�س  اآليات  تطوير  بهدف  الريا�شي،  للتحكيم  الإم���ارات 
اأي من  ال�شادرة عن  القرارات  تنفيذ  التحكيم، ف�شاًل عن  ثقافة  ن�شر  وتعزيز 
املركزين، واإعداد وتاأهيل املحكمني الريا�شيني على امل�شتويني املحلي والدويل، 

وتاأهيل املحامني للتعامل مع املنازعات الريا�شية.
به الطرفان يف جمالت  ال��ذي ي�شطلع  ال��ب��ارز  ال��دور  وت��اأت��ي التفاقية يف ظل 
التحكيم الريا�شي، اإذ ي�شت�شيف فرع حمكمة التحكيم الريا�شي بدائرة الق�شاء 
يف اأبوظبي، جل�شات ا�شتماع املنازعات التي تقرر /كا�س/ عقدها يف اإمارة اأبوظبي 
مبوجب التفاقية املرمة بني الدائرة واملحكمة يف 2012، يف حني اأن مركز 
الإمارات للتحكيم الريا�شي الذي اأن�شئ مبوجب القانون الحتادي رقم /16/ 
املنازعات الريا�شية،  2016 يخت�س من دون غريه بالتحكيم يف جميع  ل�شنة 
واللجنة  العاملة،  اجلهات  عن  ال�شادرة  النهائية  بالقرارات  املتعلقة  ول�شيما 
القابلة  وال��ق��رارات  التاأديبية،  وال��ق��رارات  الأ�شا�شية،  لأنظمتها  وفقاً  الأوملبية، 

لال�شتئناف ال�شادرة عن اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات.
اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�شاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ري،  يو�شف  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
التحكيم  حمكمة  ف��رع  يف  العمل  لتطوير  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ت��دع��م  الت��ف��اق��ي��ة 
الريا�شي "كا�س"، مبا يعزز دوره ون�شاطاته ويحقق التوجهات الرامية اإىل جعل 
مدينة اأبوظبي مركز اإقليمي ودويل للتحكيم الريا�شي، وذلك متا�شيا مع روؤية 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شوؤون 
الرئا�شة، رئي�س دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، الهادفة اإىل حتقيق الريادة والتميز 

يف تقدمي جميع اخلدمات وفق اأف�شل املعايري العاملية.
اآلية  تطوير  ت�شتهدف  التعاون  اتفاقية  اأن  ال��ع��ري،  يو�شف  امل�شت�شار  واأو���ش��ح 
العمل على تنظيم  ال��دويل، مع  العن�شر  ذات  املحلية  الريا�شية  املنازعات  ف�س 
ور�س متخ�ش�شة يف هذا املجال والتعريف باخلدمات املقدمة يف مراكز التحكيم 
ال�شتماع  جل�شات  وع��ق��د  الريا�شية  الق�شايا  لت�شجيل  املي�شرة  والإج�����راءات 
من  ل��ع��دد  اللوجي�شتي  ال��دع��م  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ودي���ة،  ح��ل��ول  اإىل  للتو�شل 

الأن�شطة والفعاليات املرتبطة مبجال التحكيم.
واأ�شار اأحمد اإبراهيم املرزوقي، املدير التنفيذي لقطاع امل�شاندة الإدارية بدائرة 
الريا�شي،  بالتحكيم  املخت�شة  ال�شراكة مع اجلهات  تعزيز  اأهمية  اإىل  الق�شاء، 
اخلدمات  م��ن  ال�شتفادة  على  والت�شجيع  التحكيم  ثقافة  ن�شر  يف  ي�شهم  مب��ا 
املتاحة يف دولة الإمارات، مع توافر جميع الإمكانات وو�شائل امل�شاندة الالزمة 
يف  واملحلية  والإقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  لف�س  ال�شتماع  جل�شات  لإج���راء 
املجال الريا�شي. ومن جانبه، اأكد �شعادة �شرار بالهول الفال�شي، نائب رئي�س 
مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي، على اأهمية عقد ال�شراكات مع اجلهات ذات 
العالقة بالتحكيم الريا�شي �شواًء على م�شتوى الدولة اأو على امل�شتويني العربي 
اإىل  وال��دويل، مبا يخدم م�شرية ريا�شة الإم��ارات من جميع اجلوانب، م�شرياً 
الدور البارز الذي يقوم به املركز ودائرة الق�شاء، لتاأتي هذه التفاقية حمققة 
النزاعات  يف  للف�شل  امل�شرتك  الثنائي  التن�شيق  خ��الل  م��ن  املن�شود  للتكامل 
الق�شاء  دائ��رة  من  املبذولة  اجلهود  بالهول،  �شرار  وثمن  املختلفة.  الريا�شية 
يف اأبوظبي، واملبادرات املقدمة بهدف تعزيز ا�شم الإمارات كمركز رئي�شي معتمد 
الدولة  مكانة  تر�شيخ  يف  ي�شهم  ما  /ك��ا���س/،  الريا�شي  التحكيم  حمكمة  ل��دى 

و�شمعتها واإجنازاتها امل�شرفة على جميع الأ�شعدة.

اتفاقية تعاون لتعزيز دور مراكز التحكيم 
يف ف�س النزاعات الريا�سية

قال مدرب ميالن �شتيفانو بيويل، اإن حار�س مرمى فريقه مايك ماينان 
اجلمهور  جانب  من  عن�شرية  لإ���ش��اءة  تعر�شا  ت��وم��وري  فيكايو  وامل��داف��ع 
كالياري  1-0 على م�شيفه  فيها فريقه  ف��از  التي  امل��ب��اراة  خ��الل  املحلي، 
الأول  اأم�س  القدم  لكرة  الإي��ط��ايل  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  �شردينيا  يف 

ال�شبت.
وكان ماينان الأقرب اإىل جمهور كالياري، بينما كان يحتفل مع توموري يف 
نهاية املباراة، وعندها تعر�شا لالإ�شاءة العن�شرية ما ت�شبب يف م�شادة بني 

عدد من لعبي الفريقني.

الدوري  املباراة يف  "خ�ش�شت هذه  امل��ب��اراة:  بعد  وق��ال ميالن عر تويرت 
الإيطايل من اأجل مناه�شة العن�شرية، لكن الطريق يف هذا املجال ل يزال 

طوياًل ولبد لنا من ال�شتمرار يف القتال "�شد العن�شرية".
وقال بيويل اإن ماينان وتوموري اأكداً له اأنهما تعر�شا لالإ�شاءة العن�شرية 
من جانب اجلمهور. ومن جهة اأخرى قال مهاجم كالياري جواو بيدرو، 
اإنه مل ي�شمع اأي �شيء من هذا القبيل، ودافع عن م�شجعي فريقه قائاًل: 
"مل اأ�شمع �شيئاً.. هذا مو�شوع ح�شا�س جداً، لكني يف الواقع كنت يف و�شط 

امللعب يف هذا التوقيت".

ما �سبب ا�ستباك لعبي ميالن وكالياري 
بعد �سافرة احلكم؟

فوز �سعب لليل بعد توديع دوري الأبطال 
حقق نادي ليل حامل اللقب فوزاً �شعباً على م�شيفه نانت -1�شفر يف املرحلة 
التا�شعة والع�شرين من الدوري الفرن�شي يف كرة القدم. وياأتي هذا الفوز لليل، 
بعد توديعه م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا الأربعاء املا�شي اأمام ت�شل�شي الإنكليزي 
اأونانا  اأمادو  من الدور ثمن النهائي. و�شّجل هدف املباراة الوحيد، البلجيكي 
اللقب  حامل  رف��ع  وبالتايل،  ال��ث��الث.  النقاط  فريه  ليمنح   ،41 الدقيقة  يف 
ر�شيده اإىل 46 نقطة يف املركز ال�شاد�س، فيما بقي نانت ثامناً مع 42 نقطة 
مع تلقيه خ�شارته الثانية توالياً يف الدوري. واأكمل ليل املباراة بع�شرة لعبني 
64، بعد طرد لعبه الأمريكي تيموثي وياه، جنل جورج وياه،  منذ الدقيقة 
الرئي�س الليبريي والنجم ال�شابق لباري�س �شان جرمان وميالن اليطايل. من 
جهة اأخرى، ا�شتعاد لن�س نغمة النت�شارات بفوزه على �شيفه كلريمون فريان 
فلوريان   ،)39( دان�شو  كيفن  النم�شوي  لن�س  اأه���داف  و�شجل   .1-3 ال�شبت 
�شوتوكا )45+4(، واملايل ما�شاديو حيدرا )58(، فيما اأحرز الكو�شويف البا�شان 
را�شاين هدف كلريمون الوحيد )9(. وهذا الفوز هو الأول للن�س بعد تعادل 
املركز  يف  الثالث  النقاط  و�شعته  وبالتايل  ال�شابقتني،  املرحلتني  يف  وخ�شارة 
ال�شاد�س موؤقتاً مع 44 نقطة، يف انتظار مباراة ليل ونانت اللذين يتواجهان 
لحقاً. اأما كلريمون فريان، فمني بخ�شارته الثالثة توالياً ليبقى على ر�شيد 
املركز ال�شاد�س ع�شر، غري بعيد باأريحية عن منطقة الهبوط.  يف  نقطة   28
وتختتم مناف�شات املرحلة التا�شعة والع�شرين عندما يحّل باري�س �شان جرمان 

املت�شّدر �شيفا على موناكو، فيما يتواجه مر�شيليا الثاين مع ني�س الثالث.

تعد الأ�سخم عامليا .. 105 ماليني دولر جوائز 
ال�سوط الرئي�سي لكاأ�س دبي العاملي منذ انطالقته

•• دبي-وام:

حافظ كاأ�س دبي العاملي، على متيزه وتفرده بني كل �شباقات اخليول كواحد من 
اأعظم �شباقات اخليول يف العامل، منذ انطالقته اأول مرة عام 1996 وجناحه 
ن�شخته  ال��ع��امل، وح��ت��ى  اأك���ر م��الك اخل��ي��ول يف  اه��ت��م��ام  ي�شتحوذ على  اأن  يف 
ال�شبت  يوم  ميدان  م�شمار  على  قليلة  اأي��ام  بعد  تنطلق  التي  ال�26  اجلديدة 
26 مار�س اجلاري. و على مدار كل ن�شخه ال�شابقة والتي متكن فيها كاأ�س دبي 
العاملي من ت�شدر امل�شهد العاملي باقتدار جنح يف اأن يتفرد بقيمة جوائزه املالية 
غري امل�شبوقة، وتعد هي الأ�شخم يف العامل حتى الآن حيث بلغت جوائز ال�شوط 
ن�شخته  وحتى  الكاأ�س  ان��ط��الق  منذ  اأمريكي  دولر  ماليني   105 الرئي�شي 
الأخرية. و البداية كانت عام 1996 ومع انطالقة غري م�شبوقة لل�شباق جنح 
يف اأن يثبت اأقدامه على خريطة �شباقات اخليول يف العامل، يف ظهوره الأول، 
عاملي  �شباق  لأول  ا�شت�شافتها  يف  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  اإىل  الأنظار  ويلفت 
للخيول بعيداً عن مناطقه املعروفة يف اأوروبا واأمريكا و�شرق اآ�شيا، وبلغت قيمة 
اجلائزة املالية لل�شباق الرئي�شي وقتها 2.4 مليون دولر، وح�شل عليها اجلواد 

الأمريكي ال�شهري "�شيجار" اأ�شطورة �شباقات اخليول وقتها.
و يف الن�شخة الثانية بلغت قيمة اجلائزة املالية لل�شوط الرئي�شي 1.88 مليون 
دولر و ارتفعت يف الن�شخة الثالثة اإىل 1.91 مليون دولر ووا�شلت الرتفاع 
عام  اخلام�شة  الن�شخة  ويف  دولر،  مليون   2.38 وبلغت  الرابعة  الن�شخة  يف 
اجلائزة القيمة الأكر يف الن�شخة الأوىل وو�شلت اإىل  قيمة  تخطت   2000
دولر. و يف الن�شخة ال�شاد�شة عام 2001 و�شلت قيمة جائزة  مليون   2.89
ال�شوط الرئي�شي اإىل 3.16 مليون دولر ويف الن�شخة ال�شابعة، 3.23 مليون 
اإىل  و�شلت  التا�شعة  ويف  دولر،  مليون   2.97 اإىل  و�شلت  الثامنة  ويف  دولر، 
عام 2005 و�شلت جائزة املركز  العا�شرة  الن�شخة  يف  و  دولر.  مليون   2.65
الأول يف ال�شباق الرئي�شي اإىل 2.47 مليون دولر، ويف الن�شخة احلادية ع�شرة 
بلغت 2.76 مليون دولر، ويف الن�شخة الثانية ع�شرة 2.42 مليون دولر، ويف 
عام  ع�شرة  الرابعة  الن�شخة  ويف  دولر،  مليون   2.38 ع�شرة  الثالثة  الن�شخة 
2009 و�شلت اإىل 3.3 ماليني دولر . فيما كانت القفزة الكرى يف الن�شخة 
لل�شباق  املالية  اجل��ائ��زة  م�شاعفة  خاللها  ومت   2010 ع��ام  ع�شرة  اخلام�شة 
ن�شخ   9 6 ماليني دولر وهو ما حافظت عليه يف  اإىل  الرئي�شي فقط لت�شل 

متتالية حتى الن�شخة ال�23 عام 2018.
ت�شاعديا  م�شلكا  �شلكت  و  اجل��ائ��زة  ع���ادت   2019 ع��ام  ال�24  الن�شخة  ويف 
وارتفعت قيمة جائزة املركز الأول يف ال�شباق الرئي�شي لتبلغ 7.2 مليون دولر، 
 2021 اأقيمت العام املا�شي  ال�25 التي  وهي القيمة نف�شها جلائزة الن�شخة 
2020 نظراً جلائحة كورونا" و ح�شل عليها اجلواد  عام  ن�شخة  اإلغاء  "بعد 

مي�شتيك جايد الذي حقق جلودلفني ثالثية تاريخية غري م�شبوقة.

نادال: األكاراز ميتلك جميع 
املقومات ليكون بطاًل مذهاًل

امتدح رافائيل نادال امل�شنف الرابع عاملياً بني لعبي التن�س املحرتفني عقب 
اإنديان ويلز خ�شمه يف ن�شف النهائي مواطنه كارلو�س  تاأهله لنهائي بطولة 
األ��ك��اراز بنتيجة  الفوز على  ن��ادال يف ت�شريحات �شحفية عقب  واأك��د  األ��ك��اراز. 
�شل�شلة انت�شاراته  ليو�شع  دقيقة،  و12  �شاعات  ثالث  يف  و3-6  و6-4   4-6
اللعب بطريقة هجومية وميكنه  "ميكنه  ف��وزاً:   20 اإىل   2022 املتتالية يف 

اللعب بطريقة دفاعية لأنه �شريع للغاية".
وتابع: "اأعتقد اأنه ميتلك جميع املقومات ليكون بطاًل مذهاًل، مل اأتعامل مع 
اأف�شل ثمانية  اأحد  اأمام  اأمام لعب �شاب، واإمنا كما لو كانت  اأنها  املباراة على 

لعبني يف العامل".
واأبرز نادال اأن األكاراز لديه "الطاقة وال�شغف والإ�شرار" ال�شروريني لالنت�شار 

يف لعبة التن�س، م�شرياً: "لي�س لدي �شك يف اأنه �شيكون عظيماً".
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جمتمع االمارات

�سرطة الفجرية تعود اأحد منت�سبيها
عاد وفد من القيادة العامة ل�شرطة الفجرية متمثل بق�شم الإعالم والعالقات 
العامة، امل�شاعد اأول حممد �شيف بن �شاهني يف م�شت�شفى را�شد بدبي، وذلك 
الطمئنان  ومت  عمله،  مهام  تاأديته  اأثناء  به  اأمل��ت  �شحية  لوعكة  تعر�شه  اإث��ر 
على �شحته. واأكد الوفد حر�س �شرطة الفجرية على التوا�شل مع منت�شبيها 
يف  ملا  والجتماعية  الإن�شانية  باجلوانب  والهتمام  بينهم،  الروابط  وتوثيق 
املرافق  الوفد  ال�شعادة يف نفو�شهم. ونقل  واإدخ��ال  ذلك من تخفيف لآلمهم 
بالقيادة  العاملني  وجميع  ونائبه  ال�شرطة  ع��ام  قائد  حتيات  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء 

ومتنياتهم له بال�شفاء العاجل والعودة اإىل اأهله وعمله ب�شحة وعافية.

الأطفال  تعليم  على  وحر�شه  بالطفولة  اهتمامه  اإط��ار  يف 
نظم نادي الذيد الثقايف الريا�شي ويف اإطار فعاليات  ور�شة 
تفاعلية للر�شم خ�ش�شها لالأطفال ح�شرها جمموعة من 

الأطفال وقدموا عددا من الأعمال الفنية املتميزة .
لتوعية  النادي  ا�شرتاتيجية  �شمن  الور�شة  تنظيم  وج��رى 
تر�شيد  ث��ق��اف��ة  لن�شر  ال���ن���ادي  ح��م��الت  اإط����ار  يف  الأط���ف���ال 
الطاقة يف املجتمع . وحققت الور�شة تفاعال كبريا من قبل 
الأطفال الذين حر�شوا على اإبداع عدد من الأعمال الفنية 
التي قدموا فيها نظرة طفولة من خالل فهمهم للرت�شيد 
ون�����ش��رت ت��ل��ك ال��ر���ش��وم��ات م�����ش��اح��ة م��ن ال��ت��وع��ي��ة الناعمة 

لالأطفال للحفاظ على الكهرباء واملاء وعدم ال�شراف .
ويف ه��ذا الط���ار ق��دم ال��دك��ت��ور  ه��اين اأن���ور ح��م��زة امل�شرف 
الفنية وت�شمنت ع�شف ذهني  الذيد حماور  بنادي  الثقايف 
التوعية  بهدف  الر�شم  وم�شابقة  الرت�شيد  عن  ومعلومات 

باأهمية الرت�شيد

رم�سان  ب�سهر  احتفاًل  القرية العاملية متدد مو�سمها الـ 26 
املبارك 

 اأعلنت القرية العاملية، اأحد اأكر املنتزهات الثقافية يف العامل، والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والرتفيه والت�شوق 
يف املنطقة، متديد مو�شمها ال�شاد�س والع�شرين حتى 7 مايو 2022، وذلك لإتاحة املجال اأمام �شيوفها لال�شتمتاع 
بالأجواء الرم�شانية املميزة، ومنحهم فر�شة ا�شتك�شاف ثقافات وتقاليد العديد من �شعوب العامل خالل �شهر رم�شان 
ال�شتثنائية  الرم�شانية  الأم�شيات  ق�شاء  واأ�شدقائهم  وعائالتهم  العاملية  القرية  ل�شيوف  ذلك  و�شي�شمح  املبارك.  
على مدار ال�شهر الف�شيل �شمن اأجواء حتّفها الراحة والهدوء مع اأ�شهى املاأكولت واألذ احللويات التي تر�شي جميع 

الأذواق، بالإ�شافة اإىل خيارات الت�شوق والرتفيه التي تنا�شب خمتلف الأعمار.
و�شيحظى ال�شيوف بفر�شة امل�شاركة يف العادات والتقاليد الرم�شانية الأ�شيلة مبا يف ذلك تناول الطعام على مائدة 
اأكر  من  واح��د  اإىل  ولف��ت  �شريٍع  ب�شكٍل  املا�شي وحت��ّول  املو�شم  اُفتِتح  ال��ذي  العامل،  وال�شحور يف جمل�س  الإف��ط��ار 
املعا�شر ويوفر لل�شيوف  الأ�شالة والذوق  ال�شيوف، حيث يجمع بني مفهومي  املف�شلة لدى  الرم�شانية  الوجهات 
اأجواًء ا�شتثنائية وجتارب اأف�شل مع م�شاحٍة اأكر وعدد طاولٍت اأكر. وبالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن لل�شيوف ال�شتمتاع 

بعرو�س الألعاب النارية التي تنطلق عند ال�شاعة 9 م�شاًء خالل عطالت نهاية الأ�شبوع.

�سرطة اأبو ظبي تكرم 6 اأطفال
 متميزين يف يوم الطفل الإماراتي

والدوريات  امل���رور  مديرية  مدير  احل��م��ريي  �شاحي  حممد  العميد  ك��رم  
املتميزين  الأط��ف��ال  م��ن   6 ظبي  اأب��و  ب�شرطة   املركزية  العمليات  بقطاع 
لفوزهم يف م�شابقة ال�شالمة املرورية اللكرتونية والتي تهدف اإىل تعزيز 
القيم املرورية وت�شهم يف تطوير املهارات املعرفية والتعليمية لدى الطفل ، 
وذلك �شمن فعاليات يوم الطفل الإماراتي وبالتعاون مع موؤ�ش�شة الإمارات 
للتعليم املدر�شي. واأكد  حر�س �شرطة اأبو ظبي على امل�شاركة يف هذه املنا�شبة 
لتوعية  اأفراد املجتمع بحقوق الطفل الإماراتي ودعم قدراته ومهاراته مبا 
التمتع بحياة كرمية وم�شتقبل  بالنفع على املجتمع، وتوفري فر�س  يعود 

اأف�شل وتنمية �شخ�شياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

حديقة احليوانات بالعني و�سفاري
 دبي تتبادلن عددًا من احليوانات

بهدف تعزيز التعاون مع �شركائها املحليني يف جمال اإدارة حدائق احليوان و�شون 
اقتناء  مبادرات  من  جمموعة  بتنفيذ  بالعني  احليوانات  حديقة  قامت  الطبيعة 
وتبادل عدد من احليوانات مع �شفاري دبي �شمت  وحيد القرن ، القط الرملي، 
واإثراء  الإك��ث��ار  نقلها �شمن خطط  ، مت  ال��زواح��ف  اأن���واع  وع��دد من  النو،  حيوان 
املجموعات احليوانية لدى الطرفني. ياأتي هذا التبادل �شمن الرامج امل�شرتكة 
العالية من حيث تعر�شها  الأن��واع ذات الأهمية  اإكثار  بني اجلانبني لدعم جهود 
على  واحل�شول  و�شحتها  الوراثية  الأ�شول  ج��ودة  ي�شمن  مبا  النقرا�س  خلطر 
اأنواع جديدة ملجموعات احليوانات بالإ�شافة لإثراء التجربة التعليمية والرتفيهية 
لدى الزوار. هذا وت�شم جمموعة احليوانات التي ترعت بها حديقة احليوانات 
بالعني ل�شفاري دبي اأربعة حيوانات ت�شمل فرداً واحداً من وحيد القرن الأبي�س 
بهدف الإكثار وثالثة من  حيوان النو كمجموعات حيوانية جديدة يف �شفاري دبي، 

دبي  �شفاري  ترعت  فيما 
ح���ي���وان���اً   29 مب���ج���م���وع 
ت�شمل 2 من قط الرمال 
الثعبان  م��ن  و2  ال��ع��رب��ي 
اأفعى  م���ن  و6  ال�����ش��ب��ك��ي 
ال��ب��اي��ث��ون ال��ب��ورم��ي��ة و7 
من ثعبان الذرة و12 من 
الإغوانا اخل�شراء بغر�س 

الإكثار والعر�س.

جنوى كرم �سيف �سرف ملعر�س ال�سرق 
الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات

اأعلن مركز اإك�شبو ال�شارقة عن اختيار 
النجمة اللبنانية املتاألقة �شم�س الغنية 
على  �شرف  �شيفة  لتحل  ك��رم،  جن��وى 
معر�س  م��ن  ال�49  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شرق الأو�شط لل�شاعات واملجوهرات، 
الربيعية  بدورته  املركز  ينظمه  ال��ذي 
للعام 2022 خالل الفرتة من 23 – 
اأيقونة  و�شتلتقي  اجل��اري.  مار�س   27
جمهورها  كرم  جنوى  املتاألقة  الأناقة 
الأول  ال����ي����وم  م�������ش���اء  يف  وم��ع��ج��ب��ي��ه��ا 
لنطالق املعر�س الأربعاء 23 مار�س، 
بعد اأن اأعلنت عر ح�شاباتها الر�شمية 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع  ع��ل��ى 
فعاليات  لن����ط����الق  ح�������ش���وره���ا  ع����ن 
لل�شاعات  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ع��ر���س 
حيث  ال�شارقة،  اإك�شبو  يف  واملجوهرات 
غ��ردت قائلة: رح كون معكن مبعر�س 
باإك�شبو  للمجوهرات  الأو�شط  ال�شرق 

ال�شارقة.. لقونا. 

كادر طبي ن�سائي ي�سجل رقمًا قيا�سيًا جديدًا يف اأكرب 
عر�س راق�س على امل�سرح الرئي�سي للقرية العاملية

نهاية  جديداً خالل عطلة  قيا�شياً  رقماً  الطبيبات   حققت جمموعة من 
العامل،  الثقافية يف  امل��ن��ت��زه��ات  اأك���ر  اأح���د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  الأ���ش��ب��وع يف 
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�شوق والرتفيه يف الإمارات واملنطقة. 
الرئي�شي  امل�شرح  على  راق�شاً  مو�شيقياً  ا�شتعرا�شاً  تقدميهن  عر  وذل��ك 

للوجهة الرائدة.

نادي الذيد  ينظم فعاليات وور�س تفاعليه لتوعية الأطفال بالرت�سيد

جزيرة يا�س تكت�سي بالألوان احتفاًء مبهرجان هويل 

ديرفيلدز مول يطلق 
عر�سًا مميزًا مبنا�سبة حق الليلة

ا مميزا احتفاًل  اأبرز مراكز الت�شوق والرتفيه يف اأبوظبي، عر�شٍ   اأطلق ديرفيلدز مول، اأحد 
مبنا�شبة حق الليلة الرتاثية، حيث دعا العائالت اإىل ا�شطحاب اأطفالهم اإىل مركز الت�شوق 

املجتمعي ال�شهري يف اأبوظبي  للح�شول على اأكيا�س جمانية مليئة باحللويات. 
�شنوياً حتتفل به منطقة اخلليج يف ليلة الن�شف من �شعبان، ال�شهر  الليلة تقليداً  وُيعد حق 
الثامن يف التقومي الهجري الإ�شالمي، حيث يرتدي الأطفال واليافعون فيه اأجمل مالب�شهم 
ويغنون ويجمعون احللويات من جريانهم يف احلي. واحتفى ديرفيلدز مول باملنا�شبة التقليدية 
يف 18 مار�س اجلاري، من خالل اإطالق حملة دكان حق الليلة املميزة على مدى ثالثة اأيام، 
الت�شوق  التقليدية وزيارة مركز  الإماراتية  املالب�س  ارتداء  اإىل  الأطفال واليافعني  حيث دعا 
ليح�شلوا على احللوى املجانية مبا فيها احللويات التقليدية من �شوق البحرين لتجارة املواد 

الغذائية.

 اأ����ش���اءت ج��زي��رة ي��ا���س، ال��وج��ه��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���رائ���دة يف اأب��وظ��ب��ي، معاملها 
ال�شياحية باألوان متعددة احتفاًء ببداية مهرجان الألوان هويل يوم اجلمعة 
البودرة  نر  خالل  من  العامل  م�شتوى  على  هويل  مهرجان  ويقام  املا�شي. 
امللونة على احل�شور، وهو مهرجان هندو�شي لالألوان يعود تاريخه اإىل القرن 
اخلري  انت�شار  عن  تعر  لوحة  يف  الربيع  ف�شل  بداية  مع  ويتزامن  الرابع، 
على ال�شر. . وت�شيء جزيرة يا�س معاملها احتفاًء باملهرجان، مبا يف ذلك عامل 
اأبوظبي،  ب��راذرز  اأبوظبي، وعامل وارن��ر  اأبوظبي، ويا�س ووتروورلد  ف��رياري 
وكالمي اأبوظبي، وفنادق يا�س بالزا، بالإ�شافة اإىل الحتاد اأرينا وفندق دبليو 
منها  املختلفة  ب��الأل��وان  مليئاً  مميزاً  عر�شاً  لتقدم  يا�س،  جزيرة   - اأبوظبي 
لون  اإىل  الذي يرمز  والأ�شفر  اإىل احلب،  اللذان يرمزان  وال��وردي  الأحمر 
الكركم املعروف بخ�شائ�شه العالجية، والأزرق الذي ميثل الآلهة الهندو�شية 

كري�شنا وفي�شنو، والأخ�شر الذي يرمز اإىل البدايات اجلديدة.

الرتاثية مبدينة دبا احل�شن.
وتاأتي تلك املنا�شبة  �شمن فعاليات 
الدورة  يف  الرتاثية  ال�شارقة  اإي��ام 
ظ���ل حر�س  ع�����ش��رة يف  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
العادات  اإحياء  �شنويا على  املجل�س 

والطالبات مبدينة دبا احل�شن باأن 
هذه الفعالية تعتر �شمن املوروث 
واإحياًء  الإم����ارات  ب��دول��ة  ال�شعبي 

للعادات والتقاليد املجتمعية
واأفاد باأن الفعالية ت�شمنت اأهازيج 

املتوارثة يف هذه املنا�شبة .  �شارك 
احتفالية ليلة الن�شف من �شعبان  
والطالبات  ال��ط��الب  ال��ل��ي��ل��ة   ح��ق 
وبح�شور  الأم��ور  اأولياء  مب�شاركة 
اأع�شاء وع�شوات املجل�س . وجرى 

�شعبية توؤدى يف هذه الليلة كما مت 
لالآباء  �شعبي  زي  اأف�����ش��ل  حتكيم 
والأم�����ه�����ات ول����الأط����ف����ال ال���ذك���ور 
والإن����اث ومت ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا على 

الفائزين يف هذه امل�شابقة.

اأم��ور مدينة  اأول��ي��اء   نظم جمل�س 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة دبا 
ال�شارقة  ملجل�س  ال��ت��اب��ع  احل�����ش��ن 
الن�شف  ليلة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  للتعليم 
من �شعبان  حق الليلة  يف القرية 

خالل الحتفالية توزيع احللويات 
وامل��ك�����ش��رات ع��ل��ى الأط���ف���ال و�شط 

بهجة وفرح و�شرور الأطفال .
واأكد حممد را�شد ر�شود احلمودي 
رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�سن ينظم احتفالية طالبية بحق الليلة



نهاية �سعيدة لطفلني بعد 25 
يوما يف جحيم الأمازون

بعدما تاها ملدة 25 يوما بغابات الأم��ازون يف الرازيل، عر على 
طفلني من ال�شكان الأ�شليني يف �شن ال�شابعة والتا�شعة، وهما يف 

حال �شوء تغذية �شديد حيث كانا ياأكالن الفاكهة الرية فقط.
واأ�شار غانواريو كارنريو دا كونيا نيتو، وهو من�شق املنطقة ال�شحية 
لل�شكان الأ�شليني يف ماناو�س عا�شمة ولية الأم��ازون حيث فقد 
 7( غلوكو  الطفلني  اأن  اإىل  بر�س"،  "فران�س  لوكالة  الطفالن، 
�شنوات( وغلي�شن )9 �شنوات( عر عليهما اأحد اأقاربهما الثالثاء، 
يعانيان  الذي فقدا فيه، وكانا  املكان  35 كيلومرتا من  بعد  على 

�شديدين". وجفاف  تغذية  "�شوء 
عن  اخلطر  وزال  وزن��ا  "اكت�شبا  الطفلني  اأن  اإىل  امل�شوؤول  ولفت 

حياتهما" بعدما تلقيهما رعاية �شحية عاجلة.
وفقد ال�شقيقان، وهما ينتميان اإىل جمموعة مورا الإثنية، منذ 18 
فراير املا�شي، وهو اليوم الذي خرجا فيه ل�شطياد الع�شافري 
عن  كيلومرتا   330 تبعد  التي  مانيكوري،  منطقة  يف  الغابة  يف 

ماناو�س.
واأو�شح كارنريو دا كونيا نيتو اأن الطفلني اأثناء اإقامتهما يف الغابة 
نبتة  وي��اأك��الن  فقط،  والبحريات  الأم��ط��ار  مياه  ي�شربان  "كانا 
وقالت  وال��ده��ون.  بالكربوهيدرات  غنية  فاكهة  وه��ي  ال�شورفا"، 
اأطفال  و10  الطفلني  وال��دة  وه��ي  كارفاليو،  �شيلفا  دا  روزينيتي 
يف  ال�شورفا  ياأكالن  "كانا  اإنهما  حملية،  اإع��الم  لو�شائل  اآخ��ري��ن، 
يخرج  عندما  كي�شا  دائما  معه  ياأخذ  الأك��ر  ابني  ك��ان  اإذ  ال��ع��ادة، 

لل�شيد".
حالة  يف  الطفلني  حملية  اإع��الم  و�شائل  بثتها  م�شاهد  واأظ��ه��رت 

وهن �شديد بعد اإنقاذهما.

عودة قند�سني بعد اختفاء 400 عام
خماطر  وتقليل  الطبيعة  يف  ال��ت��وازن  ل�شتعادة  ترمي  م��ب��ادرة  يف 
الفي�شانات، اأطلقت ال�شلطات الريطانية �شمايل لندن قند�شني، 

بعد غياب هذا احليوان عن املدينة لأكر من 400 عام.
ويبلغان من  واأنثى  ذكر  وهما  القند�شني،  اإط��الق  مبادرة  وج��اءت 
العمر عامني، يف اأرا�س تقع يف اإنفيلد، �شمن م�شروع ي�شرف عليه 

جمل�س اإنفيلد وكلية كابيل مانور.
اأنواع  اإدخال  اإعادة  اإنفيلد،  اإيان بارنز نائب رئي�س جمل�س  ويدعم 
املجل�س  حملة  م��ن  كجزء  ل��ن��دن،  منطقة  اإىل  املحلية  احل��ي��وان��ات 

ملعاجلة ظاهرة تغري املناخ وحت�شني النظم البيئية.
اإنفيلد  "يوؤ�ش�س جمل�س  بارنز:  املجل�س، قال  وتعليقا على مبادرة 
البيولوجي من الزدهار  التنوع  م�شاحات برية وطبيعية لتمكني 

كجزء من ا�شرتاتيجيتنا امل�شتمرة للعمل املناخي".
واأ�شاف: "من خالل ا�شتك�شاف تقنيات اإدارة الفي�شانات الطبيعية، 
مثل م�شروع القناد�س هذا، ميكننا تقليل خماطر ال�شرر الناجم 
اإن  الغزيرة، وحماية مئات  الأمطار  الفي�شانات عقب هطول  عن 
"اإندبندنت"  نقلت �شحيفة  املنازل"، ح�شبما  الآلف من  يكن  مل 

الريطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�سادم �سماوي ي�سكل �سحابة هائلة
ن�شرت وكالة الف�شاء الأمريكية "نا�شا" موؤخرا، �شورة قالت اإنها ل�شحابة حطام ناجم عن ت�شادم �شماوي هائل.

واأفادت جمموعة من علماء الفلك بجامعة اأريزونا يف درا�شة ن�شرت يف وقت �شابق من �شهر مار�س اجلاري مبجلة 
"الفيزياء الفلكية"، اأن ال�شورة التقطت عندما مرت �شحابة احلطام اأمام جنمها، وحجبت ال�شوء لفرتة وجيزة، 

يف ظاهرة يطلق عليها ا�شم "العبور".
وبا�شتخدام معرفتهم بحجم النجم، متكن العلماء من حتديد حجم ال�شحابة بعد وقت ق�شري من التاأثري، وتقدير 

حجم الأ�شياء التي ت�شادمت، وال�شرعة التي ت�شتت بها ال�شحابة.
ويعتقد العلماء اأن هذه الأنواع من ال�شطدامات حول النجوم ال�شابة، تت�شبب يف ت�شكل الكواكب ال�شخرية، وذلك 

ح�شبما نقلت �شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية.
�شابقا  عنها  الإب��الغ  التي مت  امل�شابهة  احل��الت  "جميع  بيان:  ريكي يف  ج��ورج  الدرا�شة  امل�شارك يف  املوؤلف  واأو�شح 
با�شتخدام مر�شد �شبيتزر الف�شائي مل تقدم �شرحا وافيا للظاهرة واإمنا فر�شيات نظرية فقط حول �شكل احلدث 

الفعلي و�شحابة احلطام".
 "166191 "اإت�س دي  النجم  100 حالة م�شابهة، ومنها  "�شبيتزر" يف ر�شد  املر�شد  ا�شتخدم  "نا�شا" فقد  ووفق 

والذي يبلغ من العمر 10 ماليني عام.
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يعاين من احلازوقة 4 اأ�سهر ب�سبب ورم يف املخ
يعتقد الأطباء اأن نوبة الفواق التي تعر�س لها رجل هندي ا�شتمرت اأربعة 

اأ�شهر قد يكون �شببها ورم يف املخ.
اإىل  اأوائ��ل الثالثينيات من عمره،  الهوية، وهو يف  و�شعى الرجل املجهول 
احل�شول على عالج طبي ل�شداع ت�شبب له بالأمل لأكر من اأ�شبوعني، كما 

ا�شتكى من القيء ثالث مرات يف اليوم، بح�شب تقرير حالة عن مر�شه.
ب��داأ يعاين من  اأ�شهر، عندما  اأربعة  التدهور قبل  الرجل يف  وب��داأت �شحة 
الفواق املتكرر، حتى اأ�شبح الفواق يف النهاية م�شتمراً، مما اأثر على كل من 
اإىل  اإج��راء فحو�شات الدماغ للو�شول  اأمن��اط نومه وتناوله للطعام، ومت 

جوهر مر�شه الغام�س.
نوع  وه��و  منت�شر،  ج�شري  دبقي  ب��ورم  الرجل  اإ�شابة  عن  النتائج  وك�شفت 
�شديد العدوانية وي�شعب عالجه من اأورام املخ، وبداأت الفواق لدى الرجل 
بالتوقف بعد بدء العالج من ال�شرطان. وافرت�س اخلراء اأن الورم يوؤثر 
والع�شالت  الأع�شاب  التحكم يف  امل�شوؤول عن  الدماغ  على جزء من جذع 

التي تثري عادة ا�شتجابة الفواق.
وق��ال ال��رج��ل اإن��ه طلب م��ن الأط��ب��اء امل�شاعدة يف ع��الج ال��ف��واق م��ن قبل، 
ولكن دون جدوى، وبعد �شل�شلة من اختبارات الدم والفح�س البدين، قرر 
امل�شعفون اأن يخ�شع الرجل لفح�س الأ�شعة املقطعية، ووجدوا اآفة يف دماغه، 

قبل اأن يخ�شع لفح�س ت�شوير بالرنني املغناطي�شي اأكر تف�شياًل.   

اأول �سيارة اأجرة طائرة ذات 4 مقاعد
يف  طائرة  اأج��رة  �شيارة  اأول  عن  النقاب  �شلوفاكية  هند�شية  �شركة  ك�شفت 
العامل ذات اأربعة مقاعد، وميكن ا�شتخدامها يف غ�شون خم�س �شنوات من 

الآن.
ومن املقرر اإطالق طراز AM NEXT من AeroMobil وهو النموذج 
الثاين من ال�شيارة اخلارقة واملركبة اخلفيفة، يف عام 2027، وهو قادر على 

التحويل بني الو�شعني يف اأقل من ثالث دقائق.
للم�شافرين  تقدمها  التي  اجل��وي  النقل  خدمة  توفر  اأن  ال�شركة  وت��اأم��ل 
بني  ميل   500 اإىل   100 م��ن  ت���رتاوح  مل�شافات  ال�شفر  "مهًما" عند  وق��ًت��ا 
املدن الكرى، وقالت اإن الركاب �شيكونون قادرين على ال�شتمتاع بالراحة 
والأمان �شواء كانوا يتنقلون للعمل اأو الرتفيه اأو ملجرد ال�شتمتاع باملنظر.
وتعتر AM NEX تطويراً ل�شيارة AeroMobil 4.0 الطائرة، والتي 
مت الك�شف عنها لأول مرة يف معر�س باري�س الدويل للطريان الذي اأقيم يف 
ممت هذه ال�شيارة  مطار باري�س لو بورجيه، يف يونيو -حزيران 2017، و�شُ
ب�شرعة  ال��ط��ريان  ميكنها  مقعدين  ذات  ف��اخ��رة  �شخ�شية  مركبة  لتكون 
ق�شوى تبلغ 223 مياًل يف ال�شاعة "360 كم - �شاعة"، و�شرعتها الق�شوى 

وفاة املمثل زكي 
فطني عبد الوهاب 
زكي  امل�شري  واملخرج  املمثل  ت��ويف 
اأم�����س الأحد  ال��وه��اب   فطني عبد 
عن عمر ناهز 61 عاما بعد �شراع 
مع مر�س ال�شرطان. وكان الراحل 
قد اأعلن يف عن اإ�شابته بال�شرطان 
من  وتعافيه   2019 ع��ام  الرئة  يف 
عن   2021 يف  اأع���ل���ن  ث���م  امل���ر����س 

اإ�شابته بورم جديد يف املخ.
 1961 ال����وه����اب ع�����ام  ول�����د ع���ب���د 
لعائلة فنية فوالده املخرج الكبري 
املطربة  واأم��ه  الوهاب  عبد  فطني 
ال�شهرية ليلى مراد وخاله امللحن 

املعروف منري مراد.
العايل  امل��ع��ه��د  الإخ������راج يف  ت��ع��ل��م 
لل�شينما وتزوج وهو ل يزال طالبا 
م���ن ال��ف��ن��ان��ة ���ش��ع��اد ح�����ش��ن��ي التي 
كانت تكره ب�شنوات وانف�شال بعد 

�شهور.
م�شاعدا  ال���ف���ن���ي  م���������ش����واره  ب������داأ 
لالإخراج مع كبار املخرجني اأمثال 
على بدرخان يف فيلم "اأهل القمة" 
"�شوارع  ف��ي��ل��م  يف  ���ش��ي��ف  و���ش��م��ري 
فيلم  �شاهني يف  نار" ويو�شف  من 

ال�شاد�س". "اليوم 

اجلزائري فا�سل.. اأيقونة 
الفن يقاوم الزهامير 

الفنانني  ك���ب���ار  م���ن  ع����دد  ����ش���ارك 
العرب يف اإعادة بعث اأحلان الفنان 
فا�شل  نوبلي  اجل��زائ��ري  وامللحن 
ي��زال يعاين  ال��ذي ل  "71 عاما"، 
م���ر����س األ���زه���امي���ر، ب��ع��دم��ا راك���م 

�شجال مو�شيقيا عربيا متنوعا.
ويف خطوة لرد العتبار ل�شديقهم 
ال���������ش����اب����ق، ع������اد ع������دد ك���ب���ري من 
راأ�شهم  ع��ل��ى  ال����ع����رب،  ال��ف��ن��ان��ني 
احلناوي  وم��ي��ادة  بو�شناق  لطفي 
و�شوفيا  احللو  وحممد  واأنو�شكا 
وغريهم  اجلزائرية،  وفلة  �شادق 
من الأ�شوات املتميزة، اإىل اأر�شيف 
اأفراد  بالتن�شيق مع  اأحلان فا�شل، 

عائلته.
وعلى مدار اأكر من 30 عاماً، منذ 
اأول تعاون فني جمعه به، ل يزال 
بو�شناق  لطفي  التون�شي  ال��ف��ن��ان 
بعني  اجل���زائ���ري  للملحن  ي��ن��ظ��ر 
لإح�شا�شه  وال��ت��ق��دي��ر  الح������رتام 

املو�شيقى املتميز.
ملوقع  كالمه  بو�شناق  ا�شتهل  وق��د 
قائال:  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي 
للفنان  وت��ق��دي��ر  اإج����الل  "حتية 
نوبلي فا�شل واأدعو اهلل اأن ي�شفيه، 
�شدق".  ب���ك���ل  ح����ق  ك��ل��م��ة  وه������ذه 
واأردف الفنان التون�شي: "ت�شرفت 
بالتعامل معه عدة مرات، واأحلانه 
م�شاري،  اإىل  ال���ك���ث���ري  اأ�����ش����اف����ت 
جمموعة  ق��ري��ب��ا  يل  و���ش��ت�����ش��در 

جديدة من الأغاين من اأحلانه".
اأنه ل يزال يحر�س  واأكد بو�شناق 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأحل�����ان فا�شل 
معه  تعامل  التي  الطريقة  بنف�س 

فيها قبل اأن ي�شاب بالزهامير.

مايا دياب باإطاللة 
خارجة عن املاألوف

جمموعة  دي��اب  مايا  اللبنانية  الفنانة  ن�شرت 
على  اخل��ا���س  ح�شابها  ع��ر  لها  حديثة  ���ش��ور 
م���وق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، ظ���ه���رت فيها 

باإطاللة غري ماألوفة.
التي  املالب�س  دائماً  دياب  مايا  وكعادتها تختار 
ت��خ��ط��ف اأن���ظ���ار امل��ت��اب��ع��ني، وت����دل ع��ل��ى ح�شن 
باللون  ط��وي��اًل   ف�شتاناً  ف��ارت��دت  اخ��ت��ي��ارات��ه��ا، 
الرتقايل ومن �شيحة الكتف الواحد، ون�شقت 

معه حذاء بالكعب العايل باللون البنف�شجي.
�شعرها  م��اي��ا  ردت  اجل��م��ال��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  وم���ن 
اأبرز  على جهة واحدة، وطبقت ماكياجا ناعما 

نعومتها.
واأ�شادوا  مايا  مع  كبري  ب�شكل  تفاعل  اجلمهور 
بتميزها الدائم، ومن بني التعليقات، برز تعليق 
التي  عبده،  فيفي  امل�شرية  والراق�شة  املمثلة 

اكتفت بو�شع رموز قلوب على املن�شور.

مي�سي 18 عامًا حماوًل اإثبات اأنه على قيد احلياة
وهو  الهند،  احلياة يف  قيد  على  اأ�شهر ميت  بيهاري  لل 
ُقتلوا يف  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  م��ن  العديد  ب��ني  م��ن  واح��د 
املطالبة  من  اأقاربهم  يتمكن  حتى  الر�شمية  ال�شجالت 

مبرياثهم.
ل��ي�����س بالأمر  ال�����ورق  اأن ق��ت��ل ���ش��خ�����س م���ا ع��ل��ى  وي���ب���دو 
ال�����ش��ع��ب يف ال��ه��ن��د، وك���ل م��ا حت��ت��اج��ه ه��و ر���ش��وة بع�س 
امل�شوؤولني املحليني الفا�شدين، وعادة ما يكون ال�شحايا 
راأ�شهم  من الأ�شخا�س الذين ظلوا بعيدين عن م�شقط 
اأق����ارب ج�شعون يحاولون  ه��م  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، واجل��ن��اة 

املطالبة باأرا�شيهم اأو منازلهم.
اأنك  اإثبات  فاإن  الر�شمية،  ال�شجالت  وفاتك يف  ومبجرد 
على قيد احلياة يف الواقع اأمر يف غاية ال�شعوبة، خا�شة 
عندما يكون الأ�شخا�س الذين حتاول اإقناعهم هم نف�س 

الأ�شخا�س الذين مت الدفع لهم لقتلك يف ال�شجالت.
اأ���ش��ه��ر م��ث��ال على كفاح  ب��ي��ه��اري  ت��ك��ون ق�شة لل  ورمب���ا 
وبداأت  احلياة.  قيد  على  اأن��ه  لإثبات  الهند  يف  "ميت" 
راأ�شه،  م�شقط  اإىل  ع��اد  عندما   ،1976 ع��ام  يف  م�شكلته 
اأوتار برادي�س، للح�شول على  اآباد، يف ولية  قرية خليل 
�شهادات الإقامة والدخل الالزمة لتاأمني قر�س لعمله. 
اأن لل  امل��وظ��ف لأول م��رة واأخ����ره  اإل��ي��ه  وع��ن��دم��ا نظر 
بيهاري قد مات، ابت�شم، لكن املوظف مل يبت�شم. وقال له 
املوظف "تويف لل بيهاري العام املا�شي، اأنا ل اأعرف من 
اأنت  اأمامك.  "لكنني هنا  اأجاب بيهاري يف حرية:  اأنت"، 
املوظف  يهتم  قبل". ومل  بك من  التقيت  لقد  تعرفني. 
اأنه تويف  اأظهر  اإن ال�شجل الر�شمي  بكالم بيهاري، وقال 
اأر�شه ذهبت  واأن  1976، قبل ع��ام،  30 يوليو -مت��وز  يف 
اإىل ابن عمه. وعلى الرغم من �شدمته بالأخبار، اإل اأن 
اأنه ي�شتطيع ت�شحيح الأمور  لل بيهاري كان واثًقا من 
قريًبا، ومل يكن لديه اأي فكرة عن اأنه �شيق�شي ال�شنوات 

الثماين ع�شرة القادمة يكافح لإثبات اأنه مل ميت.

�سجار مدر�سي ينتهي بخنق طالبة 
مدر�شة  يف  م�شاجرة  لفك  �شرطي  تدخل  طريقة  اأث��ارت 
بعدما  لذع��ة،  انتقادات  الأمريكية،  وي�شكون�شن  بولية 
ركع على رقبة طالبة مدة و�شلت اإىل نحو دقيقة ون�شف. 
واأظهر مقطع فيديو ال�شرطي �شون جوت�شو وهو يحاول 
اأن يثبت  تفريق متعاركني مبدر�شة يف وي�شكون�شن، قبل 
فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ويقيدها بعد الركوع على 
رقبتها، مثلما فعل ال�شابط ديريك �شوفني مع الأمريكي 
من اأ�شول اإفريقية جورج فلويد، الذي راح �شحية عنف 
ا�شمها،  يك�شف عن  التي مل  الفتاة  وال��د  ودع��ا  ال�شرطة. 
جوت�شو،  اإىل  جنائية  ات��ه��ام��ات  لتوجيه  ب��ريي��ز،  جرييل 
للجوئه اإىل تقييد الرقبة الذي حظر على �شباط اإنفاذ 

القانون يف وي�شكون�شن العام املا�شي.
كا�شفا  نف�شية،  تعر�شت ل�شدمة  ابنته  اأن  واأو�شح برييز 
اأع�شاب  اأخ�شائي  يتابع  حيث  للعالج  تخ�شع  اأن��ه��ا  ع��ن 
بو�شت"  "نيويورك  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  ح�شبما  ح��ال��ت��ه��ا، 
ال�شرطي  اأن��ه  حملية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت  الأمريكية. 
جوت�شو منح اإجازة مفتوحة، اإل اأنه تقدم يف وقت لحق 
با�شتقالته، التي اأ�شار فيها اإىل اأن احلادث قد و�شع عبئا 

ثقيال على عائلته.

ق�سة الفتى املفقود يف  اأخطر مدينة اأوكرانية
من  غريهم  كما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  اللبنانيون  يعي�س 
ال�شكان واأفراد اجلاليات الأجنبية، ظروفا �شعبة، 
يف ظل احلرب الرو�شية التي تتعر�س لها البالد 

منذ اأكر من 3 اأ�شابيع.
الذين  اللبنانيني  م��ن  الأك���ر  الق�شم  ي���زال  ول 
اآدم  بينهم  من  هناك،  عالقني  اأوكرانيا  يف  كانوا 
عا�شمة  ���ش��ي��دا  م��دي��ن��ة  عاما" اب���ن   15" ال��ب��اب��ا 
جنوب لبنان، الذي فقد الت�شال معه منذ الثاين 
من �شهر مار�س اجلاري، ول معلومات عنه حتى 

اللحظة.
اأوكرانيا،  يف  اللبنانيني  معاناة  ف�شول  اآخ��ر  ويف 
ماريوبول  مدينة  يف  امل��وج��ود  اآدم،  عائلة  اأف���ادت 
ت��ق��ب��ع حت����ت احل�شار  ال���ت���ي  اأوك����ران����ي����ا  ����ش���رق���ي 
اأكر  منذ  مقطوع  معه  التوا�شل  ب��اأن  والق�شف، 
م���ن اأ���ش��ب��وع��ني، ح��ي��ث ل ي��ع��رف ع��ن��ه ���ش��يء من 
لل�شاأن  متابعة  خا�شة  م�����ش��ادر  واأب��ل��غ��ت  حينها. 
اأن  عربية"،  ن��ي��وز  "�شكاي  م��وق��ع  اأوك���ران���ي���ا  يف 

اإىل  م�شرية  البابا،  عن  م�شتمرة  البحث  عمليات 
النا�س  من  كبرية  اأع��داد  مع  يفقد  "الت�شال  اأن 
لأيام  لبنانيني"  وغ��ري  "لبنانيون  اأوك��ران��ي��ا  يف 
اختبائهم  ب�شبب  اإيجادهم،  يتم  اأن  قبل  واأ�شابيع 
والتغذية  الت�شال  �شبكات  وانقطاع  املالجئ  يف 

الكهربائية، وعدم القدرة على �شحن الهواتف".
نيوز  "�شكاي  ملوقع  اآدم  وال��د  البابا  حممد  وق��ال 
اآخر مرة يف الثاين  اإنه توا�شل مع ابنه  عربية"، 
من مار�س، لفتا اإىل اأن��ه اأخ��ره اأن��ه ل ي��زال مع 
ج���ده وج��دت��ه لأم����ه الأوك���ران���ي���ة يف امل���ن���زل، ومل 
ينزلوا بعد اإىل املالجئ رغم اأنه كان ي�شمع �شوت 

الق�شف يف حميط املدينة.
اأن بطارية هاتفه  اأخ��ره  اأن جنله  البابا  واأ�شاف 
ب�شبب  �شحنه  يتمكن من  لن  واأن��ه  �شتنفد،  كانت 
ع����دم ت���واف���ر ال���ك���ه���رب���اء، وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني مل 
يتمكن من التوا�شل معه، ول يعرف اأي �شيء عن 

مكانه.

ديزي ريديل لدى و�شولها اإىل حفل توزيع جوائز الأكادميية الربيطانية لل�شينما والتلفزيون يف لندن. رويرتز

كامريون دياز تظهر 
باإطاللة خمتلفة

اأنها  اأي��ام  منذ   BBC قناة  مع  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل  ك�شفها  بعد 
تخلت عن معايري اجلمال املجتمعية، اأطلت النجمة العاملية  كامريون 
دياز  يف مقطع فيديو على و�شائل التوا�شل الجتماعي باإطاللة مليئة 

بالغالمور.
ظهرت دياز وهي ت�شع اأحمر �شفاه من اللون الأحمر مع طالء اأظافر 

يتنا�شق مع اأحمر �شفاهها وهي تتناول الطعام.
عندما  دي��از  بت�شريحات  �شجت  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وكانت 
الأفالم  ت�شوير  عن  وتقاعدها  هوليوود  عن  ابتعادها  منذ  اإنها  قالت 
هي ل تغ�شل وجهها ول تعري اأي اهتمام ملعايري اجلمال املجتمعية رغم 

امتالكها لآلف املنتجات لالعتناء بالب�شرة. 


