
   

يف  عامليا  الأوىل  دب��ي 
جذب م�ساريع ال�ستثمار 
الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���س��ر

•• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت اإم���������ارة دب�����ي اإجن��������ازاً 
بت�صدرها  م��ه��م��اً  اق��ت�����ص��ادي��اً 
قائمة املدن اجلاذبة مل�صروعات 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار 
اجلديدة للعام 2021، وذلك 
وفقاً للتقرير ال�صن�ي مل�ؤ�ص�صة 
اإحدى  ال�صتثمار،  لتنمية  دبي 
القت�صاد  دائ������رة  م���ؤ���ص�����ص��ات 
تدفقات  دب����ي،  يف  وال�����ص��ي��اح��ة 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار 
 ،2021 اإم����ارة دب��ي ل��ع��ام  ايل 
ال���������ص����ادر ع�����ن م���ر����ص���د دب���ي 
عن  ك�صف  وال��ذي  لال�صتثمار، 
جن��اح الإم����ارة يف ج��ذب 418 
جديداً  ا���ص��ت��ث��م��اري��اً  م�����ص��روع��اً 
الأول  امل���رك���ز  يف  دب����ي  ل��ت�����ص��ع 
م�صروعات  ج�����ذب  يف  ع���امل���ي���اً 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار 
اجل���دي���دة، ���ص��ع���داً م��ن املركز 

الثالث يف العام املا�صي. 
حمدان  ال�����ص��ي��خ  �صم�  واأع�����رب 
اآل مكت�م  بن حممد بن را�صد 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ن اع���ت���زازه بهذا 

الإجناز غري امل�صب�ق.

زوار يطلع�ن على طائرة هليك�برت من طراز USChinook خالل الي�م الفتتاحي لعر�س طائرات النات� يف مقدونيا. )ا ف ب(

مغرتب�ن لبناني�ن يف اخلارج يدل�ن باأ�ص�اتهم يف النتخابات الت�صريعية )ا ف ب(

طائرة ي�م القيامة ر�صالة يف ي�م الن�صر

ا�صيا ال��صطى تبتعد عن ب�تني

انتخابات لبنان.. الآلف ي�سوتون يف 48 دولة
•• بريوت-وكاالت:

الذين  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،  اآلف  ب�����داأ 
دول���ة   50 ح������ايل  ي��ع��ي�����ص���ن يف 
اأم�س الأح��د، يف  الت�ص�يت املبكر، 
النتخابات الربملانية املراقبة من 
كثب يف البالد، وذلك بعد اأيام من 
اإجراء ت�ص�يت مماثل يف 10 دول 

ذات اأغلبية م�صلمة.
لبناين  األ����ف   195 ح�����ايل  ك���ان 
للت�ص�يت،  اأ����ص���م���اءه���م  ���ص��ج��ل���ا 
بينها  م��ن  دول����ة   48 يف  الأح�����د، 
ال�ليات املتحدة وكندا واأ�صرتاليا 
ورو����ص���ي���ا وال�������دول الأع�������ص���اء يف 
الحت����اد الأوروب�����ي وال��ع��دي��د من 

الدول الإفريقية.
الت�ص�يت  يجرى  اأن  املقرر  وم��ن 
اخل��ام�����س ع�صر من  ل��ب��ن��ان يف  يف 
ماي� اجلاري. ومن بني الناخبني 
من  العديد  الأح���د،  ت�ص�يت،  يف 
اللبنانيني الذين فروا من البالد 
خ���الل ال��ع��ام��ني امل��ا���ص��ي��ني و�صط 

النهيار القت�صادي التاريخي.
ويرجع �صبب الرتاجع القت�صادي 
اإىل عق�د من الف�صاد و�ص�ء الإدارة 
التي  ال�صيا�صية  الطبقة  قبل  من 
تدير الدولة ال�صغرية منذ نهاية 
احلرب الأهلية التي دارت رحاها 

بني عامي 1975 و1990.
وجترى النتخابات الربملانية مرة 

كل 4 �صن�ات، ومنحت النتخابات 
الأخرية التي اأجريت عام 2018 
حزب  جلماعة  الأغ��ل��ب��ي��ة  مقاعد 
اإيران  من  املدع�مة  النافذة  اهلل 
العام  ه��ذا  ان��ت��خ��اب��ات  وحلفائها. 
ال���ن����اب املك�ن  لخ��ت��ي��ار جم��ل�����س 
من 128 ع�ص�ا هي الأوىل منذ 
واملالية  القت�صادية  الأزم���ة  ب��دء 
يف اأكت�بر 2019، والتي اأدت اإىل 
م�صت�ى  على  احتجاجات  م�جة 
انتخابات  اأول  اأن��ه��ا  كما  ال��ب��الد. 
منذ النفجار ال�صخم الذي وقع 

 2020 اأغ�صط�س  من  ال��راب��ع  يف 
يف مرفاأ بريوت واأ�صفر عن مقتل 
واإ�صابة  �صخ�س   200 من  اأك��ر 
وا�صعة  اأ�صرار  يف  وت�صبب  الآلف 

النطاق بالعا�صمة.
امل��ت���ق��ع ح���دوث تغيري  لي�س م��ن 
تزال  ل  اإذ  الت�ص�يت،  م��ن  يذكر 
الرئي�صية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  الأح������زاب 
وال�����ص��ا���ص��ة ن��اف��ذي��ن اأث��ن��اء خ��س 
تنق�صم  ب���ي���ن���م���ا  الن�����ت�����خ�����اب�����ات، 
���ص��خ�����ص��ي��ات امل���ع���ار����ص���ة. وت���اأم���ل 
الأح��زاب الرئي�صية املدع�مة من 

ال��غ��رب يف جت��ري��د ح���زب اهلل من 
الأغلبية الربملانية.

 194348 اأن ي��ديل  امل��ق��رر  م��ن 
مركز   192 يف  باأ�ص�اتهم  ناخبا 
اقرتاع ح�ل العامل، كثري منها يف 

البعثات الدبل�ما�صية اللبنانية.
وخ����الل ت�����ص���ي��ت اجل��م��ع��ة، اأدىل 
الناخبني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   59.45
امل���������ص����ج����ل����ني ال�����ب�����ال�����غ ع����دده����م 
بح�صب  ب��اأ���ص���ات��ه��م،   30929
ب�  اهلل  ع���ب���د  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر 

حبيب.

قوات تابعة لبا�صاغا تن�صحب حر�صا على عدم االقتتال

امليلي�سيات تتمركز يف طرابل�س وحتذيرات من �سراع ع�سكري

»تون�س حرة والإخوان بره«.. م�سريات موؤيدة لقي�س �سعّيد
•• تون�س-وكاالت:

اأم�س  �صعّيد،  قي�س  الت�ن�صي  الرئي�س  اأن�صار  �صارك 
الأح��د، يف م�صريات م�ؤيدة له وخلياراته يف خمتلف 

حمافظات البالد.
ثانية  جمه�رية  وتاأ�صي�س  البالد  اإنقاذ  �صعار  وحت��ت 
اأن�صار �صعّيد  والدفاع عن الدولة، جتمع الآلف من 
رافعني  العا�صمة،  و�صط  ب�رقيبة  احلبيب  �صارع  يف 
وحدك  ل�صت  �صعّيد  )قي�س  و���ص��ع��ارات  ت�ن�س  اأع���الم 
والإخ�ان  حرة  وت�ن�س  رئا�صي،  نظام  يريد  وال�صعب 

بره، واأوفياء اأوفياء ول ع�دة لل�راء(.
ت��دع��� ملحا�صبة  اأخ����رى  ���ص��ع��ارات  اأي�����ص��اً  رف��ع���ا  فيما 
الأو�صاع  ت��ده���ر  ع��ن  امل�ص�ؤولة  ال�صيا�صية  الأط���راف 
الف�صاد، على  واملت�رطة يف  والجتماعية  القت�صادية 
ا�صتفتاء  اإج����راء  قبل  وذل���ك  النه�صة،  ح��رك��ة  راأ���ص��ه��ا 

وانتخابات.
ي�صار اإىل اأن �صعيد ت�صدر م�ؤ�صر الثقة لدى الت�ن�صيني 

يف اآخر عملية ا�صتطالع للراأي اأجرتها م�ؤ�ص�صة �صيغما 
ك�ن�صاي املتخ�ص�صة بن�صبة 64%.

غ��ري اأن ه��ذه امل�����ص��ريات امل���ؤي��دة ل��ه ه��ي مبثابة حتد 
مل��ع��ار���ص��ي��ه ال���ذي���ن ت��ك��ت��ل���ا حت���ت م���ا ي�����ص��م��ى جبهة 
ال�صارع  ورقة  ل�صحب  ويتحرك�ن  ال�طني،  اخلال�س 

وال�صعبية منه.
وم�ؤخراً، هاجم الرئي�س  �صعّيد تلك املعار�صة واتهمها 
مبحاولة اإحراق البالد وال�ق�ف وراء ح�ادث حرائق 
ال�صعب  ق����ت  ط��ال��ت  ت���ن�����س  م���دن  خمتلف  �صهدتها 
اأخبار  ب��رتوي��ج  اتهمها  كما  ال��دول��ة.  اإن��ت��اج  وم�����ص��ادر 
نية  هناك  تك�ن  اأن  نافياً  ال�صحة،  من  لها  اأ�صا�س  ل 
حل  اأو  ل��ه  املعار�صة  احلزبية  ال�صخ�صيات  لعتقال 

الأحزاب ال�صيا�صية.
التاأكيد على رف�صه احل�ار مع الفا�صدين،  كما جّدد 
املتحالفة  والأح������زاب  النه�صة  ح���زب  اإىل  اإ����ص���ارة  يف 
معها، داعياً الق�صاء اإىل العمل من اأجل فتح الق�صايا 

وحما�صبتهم بهدف حتقيق العدالة.

•• طرابل�س-وكاالت:

حذر خرباء �صيا�صي�ن وع�صكري�ن من خط�رة اإعادة 
العا�صمة  يف  خا�صة  ليبيا  غربي  امليلي�صيات  متركز 

طرابل�س ون�ص�ب نزاع ع�صكري وا�صع هناك.
وبح�صب م�صادر ل�صكاي ني�ز عربية فاإنه ل�حظ يف 
الآونة الأخرية دخ�ل اأرتال ع�صكرية �صخمة وقامت 
اأخرى باإعادة التمركز يف العا�صمة وو�صعت عنا�صرها 
ح�ل م�ؤ�ص�صات هناك، ل�صيما ميدان ال�صهداء ومقر 
جمل�س ال���زراء والبنك املركزي ووزارت��ي اخلارجية 

والداخلية.
لرئي�س  كلها  تتبع  املت�اجدة  امليلي�صيات  اأن  ويعتقد 
فيما  الدبيبة  احلميد  عبد  ولي��ت��ه  املنهية  ال�����زراء 
ان�صحبت كل الق�ات التابعة لرئي�س ال�زراء اجلديد 

فتحي با�صاأغا حر�صا منه على عدم القتتال.
وال�صالح  باملال  له  التابعة  امليلي�صيات  الدبيبة  ودعم 
فحتى اللحظة ل يتعامل حمافظ البنك املركزي اإل 
مع عبد احلميد الدبيبة وي�افق له دائما على كافة 

الأم�ال الذي يطلبها رغم طلب جمل�س الن�اب.
�صالح  عقيلة  الليبي  ال��ن���اب  جمل�س  رئ��ي�����س  ودع���ا 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع حك�مة  ال���دول���ة اإىل ع���دم  م���ؤ���ص�����ص��ات 

يف مواجهة احلرب يف اأوكرانيا

اآ�سيا الو�سطى تناأى بنف�سها عن مو�سكو!
•• الفجر -اأوليفييه بوري�س –ترجمة خرية ال�شيباين

ال�صابق على عالقات متناق�صة  ال�ص�فيتي  حتافظ جمه�ريات الحتاد 
مع رو�صيا ب�تني: فهي مرتهنة اقت�صادًيا، وت�صعى اإىل حترير نف�صها من 

دائرة نف�ذ هذا العمالق حتى ل تخاطر بالبتالع بدورها.
مثل  ول�هان�صك"،  دونيت�صك  جمه�ريتي  با�صتقالل  نعرتف  ل  "نحن 
هذا الت�صريح قد يبدو طبيعياً من فم زعيم غربي، خا�صة منذ الغزو 
العزيز  عبد  من  ياأتي  اأن  ه�  املده�س  لكن  املا�صي.  فرباير  يف  الرو�صي 
ال��صطى،  اآ�صيا  يف  تقع  دول��ة  وهي  اأوزبك�صتان،  وزي��ر خارجية  كامل�ف، 

ُينظر اإليها على اأنها تدور يف فلك نف�ذ م��صك�.  )التفا�صيل �س9(

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

مواقــيت ال�صالة
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»طرق دبي« تعتمد خطة تنفيذ م�سارات 
خا�سة للحافالت ومركبات الأجرة 

اأخبار الإمارات

تون�ص: معت�سمو الد�ستوري 
احلرّ يف اإ�رضاب جوع

عربي ودويل

هدف األبا القاتل يقود 
بر�سلونة اإىل دوري الأبطال 

الفجر الريا�سي

فر�صية يناق�صها الغرب ب�صكل متزايد

اأوكرانيا: ما الذي �سيغرّي 
اإعالن رو�سيا احلرب ر�سميا؟

•• الفجر -بول فريونيك -ترجمة خرية ال�شيباين

هل �صتتح�ل "العملية الع�صكرية اخلا�صة" التي قام بها فالدميري ب�تني يف اأوكرانيا 
اإىل حرب؟ اكت�صبت هذه الفر�صية وزن��اً يف الأي��ام الأخ��رية يف امل�صت�صاريات  ر�صمًيا 
الغربية، مع اقرتاب 9 ماي�، وه� تاريخ الحتفال يف رو�صيا بالن�صر ال�ص�فياتي على 
اأملانيا النازية واللحظة العظيمة من ال�طنية الرو�صية. اأعتقد اأنه �صيحاول البتعاد 
املا�صي يف  الأ�صب�ع  الدفاع الربيطاين بن وال���س  عن عمليته اخلا�صة، قال وزير 
اإنها  اإل بي �صي، لقد مهد الطريق ليتمكن من الق�ل: انظروا،  اإذاع��ة  مقابلة مع 
املزيد من  اإىل  اأحتاج  النا�س،  املزيد من  اأحتاجه ه�  النازيني، وما  الآن حرب �صد 

حطب املدافع الرو�صي.                                  )التفا�صيل �س10(

غوتريي�ش: اأزمة اأوكرانيا قد تت�صبب ب�صرر عاملي ال حدود له

مو�سكو: �سندمر دول الناتو يف ن�سف �ساعة اإذا ن�سبت حرب نووية
•• مو�شكو-وكاالت:

على  وال��غ��رب  رو�صيا  بني  الت�تر  ت�صاعد  مع 
اأطلقتها على  خلفية العملية الع�صكرية التي 
املا�صي،  فرباير   24 يف  الأوكرانية  الأرا�صي 

عاد التل�يح جمدداً بال�صالح الن�وي.
ال��ف�����ص��اء الرو�صية  ف��ق��د ه���دد رئ��ي�����س وك��ال��ة 
اأم�س،  روغ����زي���ن،  دم��ي��رتي  رو�صك��صم��س، 
النات�  الأط��ل�����ص��ي  �صمال  حلف  دول  بتدمري 

خالل ن�صف �صاعة اإذا ن�صبت حرب ن�وية.
يف  النات�  دول  �صتدمر  ب���الده  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ن�صف �صاعة" يف حال ن�ص�ب اأي حرب ن�وية، 

بح�صب ما اأفادت و�صائل اإعالم رو�صية.
الرو�صي  الإخ�����ب�����اري  ب����راف����دا  م����ق���ع  ون���ق���ل 
ع�����ن رئ���ي�������س وك�����ال�����ة ال���ف�������ص���اء ال���رو����ص���ي���ة 
هذا  روج���زي��ن،  دمي��رتي  )رو�صك��صم��س(، 
التحذير الذي اأحلقه بدع�ة اإىل عدم ال�صماح 
ب��ح��دوث م��ث��ل ه���ذا ال�����ص��ي��ن��اري��� ب��ل م�اجهة 

العدو بالأ�صلحة التقليدية.
وقال روج�زين: يف حرب ن�وية �صيتم تدمري 
�صاعة،  ن�صف  خ��الل  جانبنا  م��ن  النات�  دول 

لكننا يجب األ ن�صمح بذلك.
واأ�صار اإىل اأنه كان على دراية بع�اقب احلرب 
ال�صناعي  امل��ج��م��ع  دع����ا  ول���ذل���ك  ال���ن����وي���ة، 
للم�اجهة  ال�صتعداد  اإىل  الرو�صي  الع�صكري 

مع حلف النات� وذلك يف اأقرب وقت ممكن.
اأن م��صك�  على  عينه  ال�قت  �صدد يف  اأن��ه  اإل 

ذل��ك، لأن ع�اقب احلرب  لن ت�صمح بحدوث 
الن�وية �صت�ؤثر على العامل برمته.

يف  الرو�صية  العملية  انطالق  منذ  اأن��ه  يذكر 
اأوك���ران���ي���ا، ت�����ص��اع��دت امل��خ��اوف ال��دول��ي��ة من 
احتمال ت��صع ال�صراع، بل ن�ص�ب حرب عاملية 
اأن غذت  ب��ع��د  ن���وي��ة، ل�صيما  ث��ال��ث��ة، ورمب���ا 

بع�س الت�صريحات الرو�صية تلك املخاوف.
اأك��ر من م��رة من ت��صع  فقد ح��ذرت رو�صيا 
احللف الذي بات ي�صكل راأ�س حربة يف م�قفه 
املناه�س لها، والداعم بق�ة لكييف، يف ال�صرق 
قد  لأمنها  تهديد  اأي  اأن  م���ؤك��دة  الأوروب����ي، 

يدفعها رمبا اإىل ن�صر اأ�صلحة ن�وية.
ما ا�صتنفر الدول الغربية برمتها منبهة من 
حتى التفكري يف هكذا خيار، اإل اأن اخلارجية 
الرو�صية عادت واأو�صحت مراراً اأنها مل تهدد 
با�صتخدام الن�وي، اإمنا حذرت من عدم اأخذ 

املخاوف الأمنية الرو�صية يف عني العتبار.
يف  الرو�صية  الع�صكرية  العملية  دخلت  وفيما 
باأن  ت�قعات  و�صط   ،74 ال���  ي�مها  اأوك��ران��ي��ا 
ت��ط���ل لأ���ص��ه��ر، وح���ذر الأم����ني ال��ع��ام لالأمم 
اأن هذه  اأن��ط���ن��ي��� غ���ت��ريي�����س م���ن  امل��ت��ح��دة 
احلرب قد تت�صبب للعامل ب�صرر ل حدود له.

ت�يرت،  على  ح�صابه  عرب  تغريدة  يف  وو�صف 
وغري  بالعبثية  احل����رب  ت��ل��ك  الأح�����د،  اأم�����س 

املنطقية، والرهيبة والقا�صية.
كما اأكد اأن الأمم املتحدة �صت�صتمر يف ت��صيع 
الأرواح  واإن���ق���اذ  الإن�����ص��ان��ي��ة  عملياتها  ن��ط��اق 

وتقليل املعاناة.
ودعا اإىل �صرورة وقف ما و�صفها بدورة امل�ت 

والدمار والتهجري وال�صطراب.
ي�صار اإىل اأن الأمني العام لالأمم املتحدة كان 
ال�صهر  اأواخر  الأوكرانية كييف  العا�صمة  زار 
املا�صي )اأبريل 2022(، يف ر�صالة دعم ق�ية 
اأثار  م��ا  مل��صك�،  �صبقتها  زي���ارة  بعد  للبالد، 
ف�ل�دميري  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����س  ام��ت��ع��ا���س 

كان  اأن����ه  اع��ت��رب  ال����ذي  ح��ي��ن��ه،  يف  زيلين�صكي 
ي��ف��رت���س ع��ل��ى امل�����ص���ؤول الأمم����ي ال��رف��ي��ع اأن 

يعرج على بالده اأوًل.
خالل  �صعا  اأن���ه  لح��ق��ا  غ�تريي�س  اأك���د  فيما 
لقاءاته يف م��صك� اإىل حث امل�ص�ؤولني الرو�س 
ع��ل��ى وق���ف اإط����الق ال��ن��ار، وال�����ص��م��اح باإجالء 

املدنيني.
الأوكراني�ن  ال��ع�����ص��ك��ري���ن  اأع��ل��ن  م��ي��دان��ي��اً، 

ن�ن منذ اأ�صابيع يف مالجئ يف م�صنع  املتح�صّ
للمقاومة  معقل  اآخ���ر  ال�����ص��خ��م،  اآزوف�����ص��ت��ال 
الأوكرانية يف وجه اجلي�س الرو�صي يف مدينة 
م��اري���ب���ل )ج��ن���ب ���ص��رق( امل��دّم��رة، اأن��ه��م ل 
ال�صابط يف جهاز  ال�صت�صالم. و�صّرح  ين�ون 
ال�صتخبارات الأوكرانية اإيليا �صام�يلينك� يف 
ال�صت�صالم  اأن  الفيدي�  عرب  �صحايف  م�ؤمتر 

لي�س خياًرا لأن حياتنا ل تهّم رو�صيا.

الرو�سي  ال���وزراء  رئي�س  نائب 
يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية 

•• عوا�شم-رويرتز:

الرو�صي  ال����زراء  رئي�س  نائب  زار 
م������������ارات خ����������ص����ن�����ل����ني م���دي���ن���ة 
يف  امل��دم��رة  ال�صاحلية  م��اري���ب���ل 
جن�ب اأوكرانيا التي تزعم م��صك� 
اأبريل   21 �صيطرت عليها يف  اأنها 
�صهرين  من  يقرب  ما  بعد  ني�صان 

من احل�صار.
وه� اأرفع م�ص�ؤول رو�صي حتى الآن 
اإىل املدينة املطلة على بحر  ي�صل 
الق�صف  م��ن  اأ���ص��اب��ي��ع  ب��ع��د  اآزوف 
اأر�صلت  اأن  بعد  ب��داأ  ال��ذي  الرو�صي 
اأوكرانيا  م��صك� اآلف اجلن�د اإىل 
يف 24 فرباير �صباط فيما و�صفته 

بالعملية الع�صكرية اخلا�صة.
املقاتلني  زال بع�س  ذل��ك، ما  ومع 
الأوكرانيني متح�صنني يف م�صنع 
اآزوف�صتال ال�صخم لل�صلب والذي 
يع�د اإىل احلقبة ال�ص�فيتية، وه� 
اآخ����ر م��ع��ق��ل ي��رف��ع راي����ة التحدي 
ل��ل��ق���ات ال��رو���ص��ي��ة ه���ن���اك. وقال 
اجل��ي�����س الأوك������راين ام�����س الأحد 
املكثف  ق�صفها  وا�صلت  رو�صيا  اإن 

للم�صنع.
وق�����ال خ������ص��ن���ل��ني، امل�������ص����ؤول يف 
البناء  ع���ن  ال���رو����ص���ي���ة  احل���ك����م���ة 
والتنمية احل�صرية، على تيليجرام 
اإنه زار ماري�ب�ل وبلدة ف�لن�فاكا 
مناطق  بني  اأوكرانيا من  �صرق  يف 

اأخرى حررتها الق�ات الرو�صية.

ا�ستباكات  يف  وجرحى  قتلى 
ق��ب��ل��ي��ة و���س��ط ال�����س��ودان

•• اخلرطوم-وكاالت:

�صرطي،  بينهم  اأ�صخا�س،   3 لقي 
حتفهم واأ�صيب نح� 7 اآخرين اإثر 
ا�صتباكات قبلية دامية ب�لية �صنار 

و�صط ال�ص�دان.
واجلزيرة  �صنار  ولي���ات  يف  وب���رزت 
ال�صكان  ب�����ني  ن�����زاع�����ات  م�������ؤخ������راً 
يقيم�ن  الذين  الزراعيني  والعمال 
م�صاكن  وهي  بالكنابي  يعرف  فيما 
اأط�����راف قن�ات  ت��ق��ام يف  ع�����ص���ائ��ي��ة 
العادة  يف  ال�����ص��راع  وين�صب  ال����ري، 
ون��ق��ل م�قع  الأر�����س.  ح���ل ملكية 
)�����ص�����دان ت���ري���ب���ي����ن( ع���ن الأم����ني 
العام ملركزية م�ؤمتر الكنابي جعفر 
حممدين الق�ل، اإن جمم�عة تتبع 
الدبكر  م��ن��ط��ق��ة  يف  ك��ن��ان��ة  لقبيلة 
القريبة من مدينة �صنجة عا�صمة 
ولي����ة ���ص��ن��ار ه��اج��م��ت ح��ي��اً تقطنه 
قبيلة القمر، ب�صبب ادعائهم ملكية 
واأفاد  عليها.  يقيم�ن  التي  الأر���س 
ب����اأن ال��ه��ج���م اأ���ص��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 3 
واإ�صابة  ���ص��رط��ي،  بينهم  اأ���ص��خ��ا���س 
حالة  يف  بع�صهم  اآخ���ري���ن   7 ن��ح��� 
خطرية، وجرى اإ�صعافهم للعا�صمة 
خلفية  اأن  واأو������ص�����ح  اخل�����رط������م. 
الأحداث تع�د اإىل نزاع قدمي ن�صب 
ب���ني ���ص��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل ن��ح��� 6 
اأ�صهر ت�صبب يف اإحراق اأجزاء وا�صعة 

من الدبكر.

ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة ب��رئ��ا���ص��ة ع��ب��د احل��م��ي��د الدبيبة 
باعتبارها منتهية ال�صالحية.

ك��م��ا ه����دد ع��ق��ي��ل��ة ���ص��ال��ح ب���ات���خ���اذ اإج���������راءات �صد 
اأن حك�مة فتحي با�صاأغا هي  املخالفني، م�صريا اإىل 
ال�صرعية من قبل الربملان لكن املركزي مل  �صاحبة 

ي�صتجب لهذا القرار.
داخلية  ل�صراعات  اأدى  امليلي�صيات  ت���اج��د  وتكثيف 
بينهم وحدثت مناو�صات تط�رت ل�صتباكات بغر�س 
نية كل ميلي�صيا ال�صيطرة على منافذ ليبيا، التي تدر 
اأم�ال للتحكم فيها وت�صبح ورقة �صيا�صية يلعب�ن بها 

ويتفاو�ص�ن عليها مثلما حدث يف حق�ل النفط.
للدبيبة  امل�الية  امليلي�صيات  بني  ال�صراعات  وامتدت 
ا�صتباكات  املدينة  �صهدت  حيث  الزاوية  مدينة  حتى 
والتمركز  التم��ص�ع  اإع��ادة  بع�س خالف على  حادة 

ونية بع�س الأطراف ال�صيطرة على م�اقع بعينها.
وقال اخلبري الع�صكري �صريف عراقيب ل�صكاي ني�ز 
الدبيبة يف  �صيا�صية تدعم  اإن��ه ل ت�جد ق�ى  عربية 
على  امل�صلحة  امليلي�صيات  اإغ��راء  ا�صتطاع  لكنه  ليبيا، 
دعمه باأم�ال ل نهاية لها، واأدرج عنا�صر ميلي�صياوية 
اعتمادا  وق���دم  الع�صكرية  امل��رت��ب��ات  ج���دول  ن��ط��اق  يف 

كبريا لها.

يكت�صب موعد اليوم قيمة رمزية اأكرث:
اأربعة اأ�سئلة حول اأهمية
ورو�سيا! لبوتني  مايو   9

•• الفجر خرية ال�شيباين

يف التا�صع من ماي� من كل عام، يحتفل الرو�س بانت�صار احلرب ال�طنية 
العظمى، اأي بنهاية احلرب العاملية الثانية. 

املنا�صبة  ه��ذه  من  ب�تني  فالدميري  جعل  ال�صلطة،  اإىل  و�ص�له  ومنذ 
هذا  �صيكت�صب  ال��ع��ام،  وه��ذا  الرو�صية.  ال�طنية  ال��روح  لتعزيز  م�عدا 

امل�عد قيمة رمزية اأكر ب�صبب احلرب يف اأوكرانيا.
الرو�صي،  الحت���اد  ث��م  ال�ص�فياتي  الحت���اد  يحتفل   ،1945 ع��ام  منذ 
يطلق  �صراع،  النازية.  على  والنت�صار  الثانية  العاملية  احل��رب  بانتهاء 
عليه هناك احلرب ال�طنية العظمى والتي ت�صببت يف مقتل ما يقرب 

من 27 ملي�ن رو�صي.
اأمر  فقد  خا�صة،  اأهمية  الن�صر  بهذا  الحتفال  يكت�صب   ،2022 ع��ام 
فالدميري ب�تني بغزو اأوكرانيا بحجة الق�صاء على النازية يف هذا البلد 
على وجه اخل�ص��س. وحتى ل� تعرت هذه احلرب -التي تعترب ر�صمًيا 
يف رو�صيا عملية خا�صة" فقط -فاإن الحتفال يف 9 ماي� يجب اأن يرقى 

اإىل م�صت�ى طم�حات فالدميري ب�تني احلربية.
)التفا�صيل �س11(

احلوثيون  امل�سرتكة:  ال��ق��وات 
يرف�سون فتح معرب احلديدة - تعز

•• اليمن-وكاالت:

ال�صاحل  امل�صرتكة يف  الق�ات  اأكدت 
ال��غ��رب��ي ال��ي��م��ن��ي، ا���ص��ت��م��رار رف�س 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل������ث�����ي، ف���ت���ح معرب 
اأكر  ت��ع��ز، وذل���ك بعد  احل��دي��دة - 
اأ�صب�عني على فتحها من قبل  من 
واحد،  امل�صرتكة من طرف  الق�ات 

تنفيذاً للهدنة الأممية.
امل�����ص��رتك��ة بفتح  ال���ق����ات  وب������ادرت 
الرابط  اجل���راح���ي   � حي�س  ط��ري��ق 
بني تعز واحلديدة لدواع اإن�صانية، ، 
تنفيذاً للهدنة الأممية التي دخلت 
املا�صي،  اأبريل  التنفيذ مطلع  حيز 
بانتظار ا�صتجابة ميلي�صيا احل�ثي 
باإغالق  جانبها  م��ن  ت�صتمر  ال��ت��ي 
وال�صاحنات  الأف����راد  لتنقل  امل��ع��رب 

التجارية.
الق�ات  قيادة  ع�ص�  املتحدث  واأك��د 
امل�����ص��رتك��ة ال��ع��م��ي��د ����ص���ادق دوي����د، 
ا�صتمرار �صريان فتح معرب احلديدة 
ال��ق���ات امل�صرتكة  ت��ع��ز م��ن ق��ب��ل   -
م���ن ج��ان��ب واح�����د، ت��ن��ف��ي��ذا ملبادئ 
ترف�س  الإن�صانية، يف حني  الهدنة 
فتح  الإرهابية  احل�ثي  ميلي�صيات 

املعرب وت�صدد احل�صار على تعز.
وظهر العميد دويد، ، يف منفذ حي�س 
اجل��راح��ي ال��راب��ط ب��ني حمافظتي 
من  افتتاحه  بعد  واحل���دي���دة،  تعز 

جانب الق�ات امل�صرتكة.
واأ�صار يف فيدي� ن�صره على �صفحته 
مب�قع ت�يرت اإىل رف�س امليلي�صيات 
من  مماثلة  خط�ة  اتخاذ  احل�ثية 
جانبها، ا�صتمرارا حل�صارها الغا�صم 
على حمافظة تعز وعدم تنفيذ اأي 

من بن�د الهدنة الأممية.
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اأخبـار الإمـارات

اأطلقها حممد بن را�صد قبل 5 �صنوات ل�صنع اأمل جديد لل�صباب العربي

»مليون مربمج عربي«.. مبادرة جت�سد روؤية حممد بن را�سد لتمكني ال�سباب مبهارات لغة امل�ستقبل
•• دبي -وام:

ورواد  والأك��ادمي��ي���ن  امل��ربجم���ن  عا�صها  ا�صتثنائية  �صن�ات 
اإطالق  م��ن��ذ  ال��ع��رب  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ومتخ�ص�ص�  الأع���م���ال 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ملبادرة 
"ملي�ن مربمج عربي" عام 2017 لتاأهيل جيل جديد من 
املعرفة  اقت�صاد  من  ال�صتفادة  على  القادر  العربي  ال�صباب 

و�صنع الفر�س امل�صتقبلية لنف�صه وملجتمعاته.
ال�صت�صرافية  ال��روؤي��ة  جت�صد  ب���ارزة  نتائج  امل��ب��ادرة  وق��دم��ت 
بعدما  مكت�م،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
جنحت بجمع نخبة م��ن اأه��م امل��درب��ني واأك��ره��م خ��ربة يف 
لتدريب  ال��ع��امل  يف  املتقدمة  والتقنيات  ال��ربجم��ي��ات  عل�م 
امل�����ص��ارك��ني م��ن 80 ب��ل��داً، ت��ل��ق���ا 5 م��الي��ني ���ص��اع��ة درا�صة 
وعمل، و�صارك�ا يف 76 األف ور�صة تدريبية، واأجنزوا 100 

األف م�صروع تخرج ناجح.
و���ص��ي��ك���ن خ��ري��ج��� امل���ب���ادرة ع��ل��ى م���ع��د ه���ذا الأ���ص��ب���ع مع 
" والتي  " حتدي ملي�ن مربمج عربي  الإع��الن عن نتائج 
تبلغ قيمة جائزتها الكربى ملي�ن دولر، و�صتتناف�س عليها 
اأنحاء  6 م�صاريع برجمية ط�رها �صباب عرب من خمتلف 
خالل  اكت�صب�ها  ال��ت��ي  ال��ربجم��ي��ة  امل��ه��ارات  بف�صل  ال��ع��امل 

م�صاركتها يف م�صاقات املبادرة.

- حمطات بارزة.
و�صكلت املبادرة حلظة فارقة يف املنطقة اأعطت اأماًل جديداً 
فاعلة  دولية  �صراكات  لبناء  اأداة  اإىل  وحت�لت  للم�صتقبل، 
وركيزة يف م�صروع �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكت�م ل�صتئناف احل�صارة العربية، وعندما داهمت جائحة 
لبتكار  رائدة  من�صة  املبادرة  كانت  " ك�فيد19-" العامل، 
والتكافل  والأع���م���ال  ال�صحة  جم���الت  يف  امل�صتقبل  ح��ل���ل 

املجتمعي.
و�صعت مبادرة "ملي�ن مربمج عربي" اإحدى مبادرات حممد 
بن را�صد العاملية، وت�صرف عليها م�ؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، اإىل 
متكني ماليني ال�صباب العربي يف املنطقة من خالل ت�فري 
وتاأهيلهم  احلديثة  التكن�ل�جيا  قطاع  يف  لهم  عمل  فر�س 
وبناء  قدراتهم  وتط�ير  معارفهم  واإث��راء  مهاراتهم  و�صقل 
خ��ربات��ه��م يف جم���الت ال��ع��ل���م امل��ت��ق��دم��ة وت���ف��ري التدريب 
العلمي املتخ�ص�س لهم مل�صاعدتهم على اإتقان لغة الربجمة 
والتف�ق فيها ليك�ن�ا م�صتعدين للتعامل بكفاءة عالية مع 

جميع متطلبات اقت�صاد امل�صتقبل الرقمي.

- م�صتقبل ال�صباب العربي 
اأ���ص��ا���ص��ي��اً للمبادرة  و���ص��ك��ل واق����ع ال��ع��امل ال��ع��رب��ي م��ن��ط��ل��ق��اً 
للمجتمعات  الفتية  البنية  اإىل  بالنظر  حتديداً  واأهدافها، 
�صكان  %50 من  اأن نح�  اإىل  الدرا�صات  ت�صري  اإذ  العربية، 
ال�طن العربي دون �صن ال�خام�صة والع�صرين، ون�صبة كبرية 
ال�صن�ات  خ��الل  اخلا�صة  م�صاريعها  لتاأ�صي�س  تطمح  منهم 
و�صط  البطالة  معدلت  ارتفاع  عن  ناهيك  املقبلة،  اخلم�س 

�صريحة ال�صباب القادرين على العمل والإنتاج.
اأه�����داف  ع��ل��ى  عربي"  م���ربم���ج  "ملي�ن  م����ب����ادرة  ورك������زت 
املعرفة  اكت�صاب  على  العربي  ال�صباب  خلدمة  ا�صرتاتيجية 
ال�����ص��رورة ل��دخ���ل قطاع  امل���ه���ارات  ال��ت��ي متكنهم ام��ت��الك 
على  واحل�ص�ل  طم�حاتهم  وحتقيق  املعل�مات  تكن�ل�جيا 
فر�صة عمل من بني ماليني الفر�س التي ي�فرها القطاع 
وتطبيقات  احل��ا���ص���ب،  ب��رام��ج  مثل  املختلفة،  جم��الت��ه  يف 
ال��ه���ات��ف ال��ذك��ي��ة، وال�����ص��ف��ح��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
الآلف من  م��ئ��ات  امل��ب��ادرة  مّكنت  كما  ال��ذك��ي��ة.  احل��ك���م��ات 
ال�صباب من التعرف اإىل الآفاق امل�صتقبلية ال�ا�صعة لقت�صاد 

املعرفة مبختلف ج�انبه.

- بداية الرحلة يف 2017  
مما ل�صك فيه اأن ي�م 24 اأكت�بر 2017 �صيبقى يف ذاكرة 
على  العربي  العامل  يف  والأكادمييني  الطالب  من  املاليني 
اأنه ي�م مف�صلي يف م�صرية تط�ير ومتكني ال�صباب العربي، 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اإط��الق  �صهد  اإذ 
حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
�صمن  عربي"  م��ربم��ج  "ملي�ن  م��ب��ادرة  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
اآل مكت�م العاملية، كاأكرب م�صروع  مبادرات حممد بن را�صد 
برجمة ي�صعى اإىل تدريب ملي�ن �صاب عربي على الربجمة 
احلا�ص�ب  ع��ل���م  يف  امل��ت�����ص��ارع  ال��ت��ط���ر  وم���اك��ب��ة  وتقنياتها 
وت�صليحهم  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب  لتمكني  وذل���ك  وب��رجم��ي��ات��ه 
الي�م  ذلك  يف  �صم�ه  وو�صع  التكن�ل�جية  امل�صتقبل  ب��اأدوات 
اأن املبادرة التي ت�صعى  الروؤية وامل�صرية وامل�صار، م�ؤكدا على 
متكني  "هدفها  الربجمة  على  عربي  �صاب  ملي�ن  لتدريب 
وهي  الأ�صا�صية،  واأدات���ه  الع�صر  تقنية  من  العربي  ال�صباب 
الربجمة، لغة الع�صر احلديث." وا�صت�صرف �صم�ه منذ ذلك 
واقعا  الي�م  باتت  التي  والتغيريات  العمل  م�صتقبل  احلني 
لل�صباب  �صتفتح  التي  اأهمية الربجمة  اإىل  اإذ لفت  ملم��صا، 
بلدانهم،  م��غ��ادرة  ال���ظ��ائ��ف دون  ف��ر���س  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
و�صتتيح لهم مبا�صرة اأعمال خا�صة بهم على �صبكة النرتنت 

كما اأنها "�صتق�د القت�صاد العاملي".
اأمل  "خلق  م��ب��ادرات  �صياق  اآن��ذاك يف  امل�صروع  �صم�ه  وو�صع 
بذلك  املبادرة  ل�صبابها" لتك�ن  م�صتقبل  و�صنع  املنطقة  يف 
خالل  نف�صه،  العام  من  فرباير  يف  لدع�ته  طبيعيا  امتدادا 
القمة العاملية للحك�مات، اإىل "ا�صتئناف احل�صارة العربية" 
بال�صتناد اإىل الإن�صان العربي وال�صتثمار فيه لإعادة اإحياء 
النه�صة  وامل�صاهمة يف  واملعارف  العل�م  ن�صر  املنطقة يف  دور 

الإن�صانية ال�صاملة.

- خطة تنفيذية متطورة .. حمطات فارقة.
اأ�ص�س عملية، عرب  وقامت املبادرة منذ حلظتها الأوىل على 
الإعالن عن ت�فري تدريب جماين لل�صباب العربي امل�صارك 
بالتعاون مع اأف�صل ال�صركات العاملية يف جمال التكن�ل�جيا 
احل��دي��ث��ة وت��اأه��ي��ل��ه��م و���ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م واإث�����راء معارفهم 
العل�م  وب���ن���اء خ��ربات��ه��م يف جم�����الت  ق���درات���ه���م  وت��ط���ي��ر 
املتقدمة وت�فري التاأهيل العلمي املتخ�ص�س لهم مل�صاعدتهم 
ليك�ن�ا م�صتعدين  فيها  والتف�ق  الربجمة  لغة  اإتقان  على 
للتعامل بكفاءة عالية مع جميع متطلبات اقت�صاد امل�صتقبل 

الرقمي.
بانت�صاب  الأوىل  ب��داأت  م��راح��ل،  ث��الث  امل��ب��ادرة من  وتاألفت 
اإىل  العامل  اأرج���اء  كل  من  العرب  وامل��درب��ني  الطالب  فئتي 

اأي�صا متابعة  اإلكرتوين يتيح لهم  املبادرة عن طريق م�قع 
من�صة  ط��ري��ق  ع���ن  التعليمية  ال���ربجم���ة  ودورات  ب���رام���ج 
املنت�صب  بعدها  ينال  الف��رتا���ص��ي،  التعليم  يف  متخ�ص�صة 
خ��س  تخ�له  التعليمي،  الربنامج  م��دة  اإنهاء  عند  �صهادة 

اختبار "حتدي املربجمني".
يف  ومتكاماًل  متخ�ص�صاً  تعليمياً  برناجماً  املن�صة  ووف��رت 
تدريبية  دورات  م��ن  ي��ت��ك���ن  وال���ربجم���ة،  احل��ا���ص���ب  ع��ل���م 
التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  اأرقى  اأ�صهر بالتعاون مع  مدتها ثالثة 
تط�ير  يف  للم�صاهمة  وذل��ك  امل��ج��ال،  يف  العاملية  وال�صركات 

خربات وم�اهب املنت�صبني، ورفع كفاءتهم.
من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  املربجمني" م��ّث��ل  "حتدي  اخ��ت��ب��ار 
الربنامج التعليمي، ومت تنظيمه مع نهاية كل دورة لختيار 
متقدمة  دورة  يف  ل��الل��ت��ح��اق  ت��اأه��ل���ا  منت�صب  األ���ف  اأف�����ص��ل 
م��ن اجل�ائز  م��ع تخ�صي�س جم��م���ع��ة  ال��ربجم��ة،  مب��ج��ال 

املالية القيمة للمتف�قني يف هذه املرحلة.
اأف�����ص��ل املربجمني  اخ��ت��ي��ار  ال��ث��ال��ث��ة، ف�صهدت  امل��رح��ل��ة  اأم���ا 
ومكافاأتهم بج�ائز مالية، اإىل جانب اختيار اأف�صل مدربني 
املبادرة  دع��م  يف  دوره��م  نظري  مالية  ج�ائز  على  للح�ص�ل 

وحتقيق اأهدافها.

- �صراكات عاملية 
�صرعان ما حت�لت املبادرة اإىل من�صة متكاملة لبناء �صراكات 
ا�صتخدام  التقني وتعزيز  اإطار دعم التط�ر  عاملية ت�صب يف 
التكن�ل�جيا لتحقيق الأهداف التنم�ية امل�صرتكة، انطالقا 
من ت�جهات دولة الإم��ارات ملد يد التعاون يف كل ما يخدم 

م�صلحة املنطقة والإن�صانية عم�ما.
ويف هذا ال�صياق، انطلقت يف ن�فمرب 2019 مبادرة "ملي�ن 
الإم���ارات  دول���ة  حك�متي  ب��ني  بال�صراكة  اأوزبكي"  م��ربم��ج 
الأوزبكية  ل��ل��م���اه��ب  و���ص��م��ح��ت  اأوزب��ك�����ص��ت��ان،  وج��م��ه���ري��ة 
باكت�صاب مهارات الربجمة والذكاء ال�صطناعي والتقنيات 
النا�صئة، لي�صهم�ا يف تط�ير حل�ل وخدمات مبتكرة قائمة 
على التكن�ل�جيا كي ي�صاهم�ا يف قيادة التح�ل الرقمي يف 

دولتهم، يف خمتلف القطاعات.
اأردين" يف ماي�  "ملي�ن مربمج  اإط��الق مبادرة  كما ج��رى 
2019 يف اإطار ال�صراكة الإ�صرتاتيجية بني دولة الإمارات 
احلك�مي،  التحديث  جمال  يف  الها�صمية  الأردنية  واململكة 
وذلك بهدف جعل الأردن واحدة من اأكر دول العامل تقدماً 
لل�صباب،  ال��الزم  التدريب  ال��ربجم��ة، عرب ت�فري  يف جم��ال 
احلا�ص�ب  عل�م  يف  املت�صارع  التط�ر  م�اكبة  من  ومتكينهم 
فر�س  على  للح�ص�ل  اأمامهم  املجال  واإت��اح��ة  وبرجمياته، 
تط�ير  يف  وامل�صاهمة  مهاراتهم،  ت�ظيف  من  متكنهم  عمل 

الرقمية  ال��ف��ج���ة  ���ص��د  يف  ي�صهم  ال��رق��م��ي، مب��ا  الق��ت�����ص��اد 
املت�قعة يف العامل العربي.

- هاكاثون مليون مربمج عربي
ي�ني�  كانت يف  املبادرة  الأ�صا�صية يف م�صرية  الثانية  املحطة 
هاكاث�ن  للم�صتقبل  دب��ي  م�ؤ�ص�صة  اإط���الق  م��ع   ،2020
كبري  اأثر  اإحداث  اإىل  �صعت  عربي" والتي  مربمج  "ملي�ن 
كافة  العرب يف  اإ�صراك املربجمني  ودولياً من خالل  عربياً 
ملجم�عة  مبتكرة  حل�ل  تط�ير  على  للعمل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
العامل  يف  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
ب�صبب تف�صي فريو�س "ك�فيد19-"، وحت�يلها اإىل خدمات 

وبرجميات فعالة مع اآليات تطبيق مفيدة.
حل�ل  اإي��ج��اد  على  الهاكاث�ن  يف  امل�صاركني  جه�د  وت��رك��زت 
مبتكرة تعتمد على لغة الربجمة لتعزيز الفائدة املجتمعية 
وال�صحية  الطبية  للخدمات  ال������ص���ل  �صه�لة  جم��ال  يف 
اإىل خدمات  اإ�صافة  املنزيل،  والنف�صية خالل فرتة اللتزام 
ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د، وال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي، ودع����م الأعمال 
وبلغت ج�ائز  الأعمال.  النا�صئة ورواد  وال�صركات  ال�صغرية 
الهاكاث�ن 184 األف درهم ُخ�ص�صت لدعم املبادرات الذكية 

واحلل�ل التقنية الرائدة مل�اجهة ك�فيد19-.

- م�صاريع مبتكرة خلدمة املجتمع.
بالعتماد  العربية  املجتمعات  ا�صتدامة  دعم  يف  املبادرة  دور 
وحتدياتها  ك�فيد  جائحة  م���اج��ه��ة  يف  الب��ت��ك��ار  ق���ة  على 
ولي�س  احلياة  اأوج��ه  كافة  لت�صمل  نف�صه  ال�صهر  ا�صتمرت يف 
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي ف��ح�����ص��ب، ف��ب��ال��ت��زام��ن م���ع الإع�����الن عن 
دبي  م���ؤ���ص�����ص��ة  ك�صفت  عربي"  م��ربم��ج  "ملي�ن  ه��اك��اث���ن 
للم�صتقبل قائمة اأف�صل 5 م�صاريع مبتكرة ط�رها خريج� 
املبادرة بالعتماد على مهاراتهم التي اكت�صب�ها يف جمالت 
ذكية  تطبيقات  لتط�ير  احلديثة  والتكن�ل�جيا  الربجمة 
بج�دة  والرتقاء  جديدة خلدمة جمتمعاتهم  اأفكاراً  تتبنى 

حياة اأفرادها.
ط�رته  ال���ذي  "�صند"  تطبيق  ال��ف��ائ��زة  امل�صاريع  وت�صمنت 
مقيمة  عراقية  �صابة  وه��ي  خ�صري،  مهدي  ف��رح  امل��ربجم��ة 
اإىل  ال��ص�ل  ت�صهيل  بهدف  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  يف 
العا�صمة  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ملختلف  ال�صحية  اخل���دم���ات 
الأردن���ي���ة ع��ّم��ان وت���ف��ريه��ا ب�صكل اأي�����ص��ر واأق����ل ك��ل��ف��ة، كما 
ت�صمنت القائمة تطبيق "على الفرازة" للمربجمة امل�صرية 
اإميان وجدي �صليم، ويهدف لت�ظيف التكن�ل�جيا احلديثة 
لتمكني املراأة يف املجتمعات عرب فر�س عمل يف جمال ت�ص�يق 

الطعام املح�صر منزلياً واإمكانية ت��صيله للعائالت.
كما �صمت القائمة تطبيق "�صاعد الغري" للمربمج امل�صري 
حممد �صبحي عبد املجيد، لإعادة تدوير الثياب امل�صتعملة 
وال��ق��دمي��ة ع��رب ت��ط���ي��ر اآل���ي���ات ذك��ي��ة ل��ل��ت��ربع ورب����ط كافة 
اأ�صحاب امل�صلحة يف املجتمع. وبرز اأي�صا يف القائمة تطبيق 
والذي  �صياح،  اأب�  ع��س  �صعيد  اليمني  "طمني" للمربمج 
ي�فر حال ذكيا ملتابعة الطالب و�صري احلافالت، اإىل جانب 
تطبيق "منبه الألغام الأر�صية" للمربمج مروان احلكيمي 
من اليمن، ليك�صف وعر�س اأماكن الألغام املحتملة وم�صاعدة 
اإزالة  امل�صاعدة على  التطبيق يف  النا�س على جتنبها، وجنح 

الألغام من ثالث مناطق.

 Coders Talk جل�صات  يف  م�صارك  األ��ف   200  -
التفاعلية.

التفاعلية  واجلل�صات  التعليمية  وال���دورات  اخل��ربات  تبادل 
اأكت�بر  ففي  امل��ب��ادرة،  يف  اأ�صا�صية  ركائز  ال���دوام  على  �صكلت 
2020، اأعلنت املبادرة عن تنظيم نح� 32 جل�صة تفاعلية 
.Coders Talk امل��ربجم��ني  ح�����ارات  �صل�صلة  �صمن 

مب�صاركة خرباء ومتخ�ص�صني ومهند�صي برجميات لتعريف 

البتكارات  ب��اأح��دث  امل�صتقبلية  بالتكن�ل�جيات  املهتمني 
والتقنيات والأفكار املبدعة.

فيما  م�صاركة،  األ��ف   200 من  اأك��ر  اجلل�صات  وا�صتقطبت 
ت��ن��اول��ت اجل��ل�����ص��ات م���ا���ص��ي��ع ال��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي، وعل�م 
الإلكرتونية،  والتجارة  الربجميات،  وهند�صة  الكمبي�تر، 
الإلكرتوين،  والأم���ن  ال��ربجم��ة،  ول��غ��ات  البيانات،  وحتليل 
والتطبيقات  ال�����ص��ح��اب��ي��ة،  واحل��������ص���ب���ة  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م 

الإلكرتونية، واإنرتنت الأ�صياء، والت�صالت.
العاملي  اخل��ب��ري  اجل��ل�����ص��ات  يف  امل�����ص��ارك��ني  ق��ائ��م��ة  وت�صمنت 
�صتانف�رد  جامعة  يف  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ  ث���رون  �صيبا�صتيان 
جمل�س  وع�ص�  التعليمية  "ي�دا�صيتي"  منظمة  وم�ؤ�ص�س 
مط�ر  ال��ق��ادر  عبد  وعمر  للم�صتقبل،  دب��ي  اأكادميية  اأم��ن��اء 

.Mitch Designs امل�اقع الإلكرتونية يف �صركة
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ج��م��ال  ال�صيد  م�����ص��ارك��ة  ت�صمنت  ك��م��ا 
اأب����  وحم���م���د   ،Cognitev ���ص��رك��ة  يف  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
مهند�س  اأ����ص���ام���ة  وحم���م���د   ،STC يف  م��ه��ن��د���س  ���ص������ص��ا 
احل��صبة  م�صت�صار  بريدي  وروري   Trella يف  برجميات 
اأي�صا  اجلل�صات  وا�صت�صافت  مايكرو�ص�فت.  يف  ال�صحابية 
�صركة  يف  ال�صحابية  احل��صبة  تط�ير  م�صت�صارة  با�س  اأيكا 
مايكرو�ص�فت، وهادي بات�يف م�ؤ�ص�س code.org، ومهى 
اإىل  اإ�صافة  امل�صرق،  بنك  يف  الرئي�س  نائب  م�صاعدة  عا�ص�ر 
من  عربي"  مربمج  "ملي�ن  م��ب��ادرة  خريجي  م��ن  العديد 

خمتلف اأنحاء العامل.
- اأ�صخم حتدٍّ للمربجمني العرب.

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  دع����ة  وتعترب 
ي�لي�  يف  ع��رب��ي  م��ربم��ج  ملي�ن  ب��رن��ام��ج  خلريجي  مكت�م 
م�صاريع برجمية  تط�ير  على  والتناف�س  للم�صاركة  املا�صي 
اكت�صب�ها  التي  واخل��ربات  امل��ه��ارات  على  بالعتماد  مبتكرة 
���ص��م��ن مناف�صة ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة ه��ي الأ���ص��خ��م م��ن ن���ع��ه��ا يف 
تكرمي  �صيتم  ح��ي��ث  امل���ب���ادرة  تبلغها  ج��دي��دة  ذروة  املنطقة 
امل�صروع الفائز بالتحدي مبنحه اجلائزة الكربى ومقدارها 
من  مت�صابقني،   5 �صيح�صل  فيما  اأم��ري��ك��ي،  دولر  ملي�ن 
 50 اأ�صحاب امل�صاريع اخلم�صة الأف�صل، على ج�ائز بقيمة 

األف دولر لكل منهم.
واقت�صرت فر�صة امل�صاركة يف "حتدي ملي�ن مربمج عربي" 
ع��ل��ى خ��ري��ج��ي امل���ب���ادرة ف��ق��ط، وج���رى و���ص��ع جم��م���ع��ة من 
املعايري اخلا�صة لختيار الفائزين، فيما عملت جلنة حتكيم 
يف  واملتخ�ص�صني  اخل��رباء  من  جمم�عة  ت�صم  متخ�ص�صة 
الأعمال  وري���ادة  والتكن�ل�جيا  الربجمة  جم��الت  خمتلف 
من دولة الإم��ارات وخارجها على تقييم امل�صاركات واختيار 
الذي  التحدي  لهذا  اإط��الق��ه  خ��الل  �صم�ه  وق��ال  اأف�صلها. 
" اإن الرتكيز �صين�صب على م�صاريع  �صُتعلن نتائجه قريبا، 
تخدم النا�س وحتدث نقلة يف العمل واحلياة وت�صهم يف بناء 

جمتمعات م�صتقرة ومزدهرة " 

- �صنوات حافلة باالإجنازات.
وخالل ثالث �صن�ات من العمل والدورات وال�ر�س التدريبية 
عربي" الفر�صة  مربمج  "ملي�ن  مبادرة  اأتاحت  املت�ا�صل، 
وتطبيقها  الربجمة  م��ه��ارات  من  العديد  لتعلم  ملنت�صبيها 
يف جمالت تط�ير امل�اقع الإلكرتونية وتطبيقات الأجهزة 
التكن�ل�جية  القطاعات  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  املحم�لة، 
الأخرى مثل البل�ك ت�صني والذكاء ال�صطناعي والبيانات 

واحل��صبة ال�صحابية.
ومنحت املبادرة منذ اإطالقها اأكر من 1000 �صهادة "نان� 
الدعم  قدمت  كما  املتميزة،  امل�صاركات  لأ�صحاب  ديجري" 
للراغبني بتعلم الربجمة عرب من�صتها من خالل م�صاركة 
اأكر من 3600 مدرب معتمد من خمتلف اأنحاء العامل، 
الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  التقنية  اجل����ان���ب  يف  مل�����ص��اع��دت��ه��م 

والن�صائح لتح�يل اأفكارهم اإىل م�صاريع عملية.

اليوم.. الحتفال بيوم الإمارات الطبي الأول
•• اأبوظبي-وام:

الفعاليات  م��ن  ح��زم��ة  احلك�مية  واملعنية  ال�صحية  اجل��ه��ات  تنظم 
الأول" الذي ي�صادف  الطبي  الإم��ارات  "ي�م  ب�  والأن�صطة لالحتفال 
الي�م الإثنني وذلك تق�������ديراً جله��������د الك����������ادر الطبية والع�����املني 
وج�دة  املجتمع  �صحة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�صحية  الرع��������اية  جم������ال  يف 

احلياة.
كان املجل�س ال�زاري للتنمية وبدعم من وزارة تنمية املجتمع قد اعتمد 
التا�صع من ماي� من كل عام ي�ماً خا�صاً لالحتفاء ب� " ي�م الإمارات 

التي تقدمها  النبيلة  الإن�صاين واجله�د  بالعطاء  " للتعريف  الطبي 
وت�صليط  ال�صحية  اخلدمات  وم��زودي  والتمري�صية  الطبية  الك�ادر 
ال�ص�ء على اجله�د الكبرية التي تق�م بها اجلهات واملن�صاآت ال�صحية 
املختلفة والإجنازات الرائدة التي حققها القطاع خالل الفرتة املا�صية 
ولتكرمي الك�ادر الطبية املميزة ودعمهم بكافة الأ�صكال ك�نهم جزءاً 

ل يتجزاأ من املنظ�مة الطبية الرائدة يف دولة الإمارات.
ويج�صد احلدث الت�جيهات احلكيمة والروؤى ال�صرتاتيجية للقيادة 
جميع  يف  وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ال���ري���ادة  حتقيق  اإىل  تطمح  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 

القطاعات وعلى راأ�صها قطاع الرعاية ال�صحية.

للرعاية  مل��ب��ادل��ة  التنفيذي  الرئي�س  الن�ي�س  جا�صم  ح�صن  واأع����رب 
امتنان مبادلة  الأول" عن  الطبي  الإم��ارات  "ي�م  ال�صحية مبنا�صبة 
للرعاية ال�صحية جلميع العاملني يف هذا القطاع، واأثنى على الدور 

املح�ري الذي ي�ؤدونه .
 " جائحة  اأجمع  بالعامل  اأملّ��ت  عندما  املا�صيني  العامني  " يف  وق��ال   .
دولة  ام��ت��داد  على  وال�صريرية  الطبية  ال��ف��رق  اأثبتت   " ك�فيد19- 
الإمارات اأن عملها يندرج يف �صميم قيمنا ال�طنية الرا�صخة القائمة 
على حماية رفاهية و�صالمة جمتمعنا ونحن نثّمن عالياً تفانيها يف 

و�صع احتياجات املر�صى يف طليعة اأول�ياتها ".

التي ت�صم ما  ب�صبكتنا  ال�صحية  " نفخر يف مبادلة للرعاية  واأ�صاف 
يقارب 10 اآلف من مقدمي الرعاية ال�صحية الذين ت�صكل الك�ادر 
الطبية وال�صريرية %60 منهم وبف�صل خرباتهم املمتدة على مدى 
املتط�رة  التقنيات  اأح��دث  ا�صتخدام  يف  ومهاراتهم  الزمن  من  عق�د 
دعم  ومن  للمر�صى  امل�صت�ى  عاملية  مبتكرة  رعاية  تقدمي  من  متكنا 
باأعلى م�صت�يات  اأف��راد املجتمع  جه�د دول��ة الإم��ارات يف تزويد كافة 

الرعاية ال�صحية" .
. وقال " ي�صعدنا اأن نحتفل الي�م بهم ونحتفي باإجنازاتهم م�صتلهمني 

منهم م�صاعيهم الدوؤوبة لت�فري اأف�صل رعاية ممكنة للجميع".
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اأخبـار الإمـارات

ي�صع اأبرز ق�صايا الرتجمة وت�صابكاتها حتت �صوء البحث واملناق�صة

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يرثي الن�سخة الثانية من موؤمتر الرتجمة الدويل مبحاور وبحوث مميزة ومبتكرة
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�طنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  و�صع 
برنامج  ع��ل��ى  الأخ������رية  ال��ل��م�����ص��ات 
ال���ن�������ص���خ���ة ال���ث���ان���ي���ة م�����ن م����ؤمت���ر 
ينعقد  ال�����ذي  ال������دويل  ال���رتج���م���ة 
"الرتجمة  �صعار  حت��ت  اف��رتا���ص��ي��اً 
�ص�رة  ال�����ط����ن:  ذاك�������رة  وح���ف���ظ 
والآداب  ال���ث���ق���اف���ات  يف  الإم���������ارات 
والذي  العاملي"  الفكري  وال���رتاث 
الثنني  ال����ي�����م  ف���ع���ال���ي���ات���ه  ت����ب����داأ 
 13 اجل��م��ع��ة  ي����م  ل��غ��اي��ة  وت�صتمر 

ماي� اجلاري.
 ويتبنى الأر�صيف واملكتبة ال�طنية 
ه������ذا امل������ؤمت�����ر ال���������دويل اخل���ا����س 
ب��ال��رتج��م��ة ب������ص��ف��ه ه��م��زة و�صل 
للتالقح احل�صاري والتبادل املعريف 
والثقايف بني احل�صارات، وه� يهتم 
العريق،  وتراثها  الإم���ارات  بتاريخ 
بعد  القريب  امل�صتقبل  يف  ويتطلع 
اإثراء  اإىل  ال�طنية  املكتبة  اإن�����ص��اء 
حم��ت���اه��ا مب���ا ت�����ص��ف��ر ع��ن��ه حركة 
ميادينها  خم��ت��ل��ف  يف  ال���رتج���م���ة 

وجمالتها.
الكبري  امل�ؤمتر  هذا  حماور  وتتن�ع 
ال���ذي ي�����ص��ارك ف��ي��ه اأك���ر م��ن 70 
 25 م��ن  وخ��ب��رياً وخمت�صاً  ب��اح��ث��اً 
العامل  ق�������ارات  م����ن ج��م��ي��ع  دول������ة 
تعزيز  يف  الرتجمة  دور  لتناق�س: 
�ص�رة الإمارات واإرثها احل�صاري يف 
القرن احلادي والع�صرين، وق�صايا 
ب��ني النظرية  امل��ع��ا���ص��رة  ال��رتج��م��ة 
الرتجمة  وحت���دي���ات  وال��ت��ط��ب��ي��ق، 
بني  الثقافية  والت�صابكات  الآل��ي��ة 
ومع�صالت  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  ال����ل����غ����ات 
الثقافات  ت��ب��اع��د  ب���ني  ال���رتج���م���ة 
اللغ�ية،  الأن���ظ���م���ة  واخ���ت���الف���ات 
الرتجمة  اأك��ادمي��ي��ة يف  وم��ق��ارب��ات 

جل�صات  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  وجت����در 
متن�عة  باأطروحات  تزخر  امل�ؤمتر 
يف �صتى تخ�ص�صات الرتجمة؛ حيث 
تقدم للمرة الأوىل درا�صات مبتكرة 
ح�صيلة جه�د علمية جبارة حتمل 
الف�صاء  دور  ال��ت��ال��ي��ة:  ال��ع��ن��اوي��ن 
الدليل يف حل م�صكالت الرتجمة 
الآلية: بناء وت��صيف من�ذج تقني 
وترجمة اخلطاب  تطبيقي جديد، 
ك�فيد19:  جائحة  اأث��ن��اء  الطبي 
امل�صطلحات  لرتجمة  حالة  درا�صة 
الطبية اإىل اللغة العربية، وترجمة 
الإعالنات التجارية من الإجنليزية 
العربية  الإم����ارات  يف  العربية  اإىل 
اللغ�ي  التكاف�ؤ  م�صكالت  املتحدة: 
وترجمة  الثقافات،  بني  والت�ا�صل 
اللغة  اإىل  املعا�صر  الإماراتي  الأدب 

البحثية  الأوراق  اأه����م  ب���ني  وم���ن 
درا������ص�����ة  امل��������ؤمت�������ر:  امل����ق����دم����ة يف 
ال��ربوف��ي�����ص���ر اإي���غ����ر م��اف��ي��ري من 
عن  �صل�فينا  يف  لي�بليانا  جامعة 
اللغة  اإىل  ال���رتج���م���ة  م��ع�����ص��الت 
ال�صل�فينية، ودرا�صة الدكت�ر طارق 
بينجهامت�ن  ج��ام��ع��ة  م���ن  ���ص��م��ا، 
املتحدة  ب���ال����لي���ات  ن���ي����ي����رك  يف 
ن��ظ��ري��ة الرتجمة  الأم��ري��ك��ي��ة ع��ن 
لالإبداع،  �صرطاً  التاأ�صيل  بعن�ان: 
والبحث املقدم من الأ�صتاذ الدكت�ر 
جمال مقابلة من جامعة الإمارات 
متثيالت  بعن�ان:  املتحدة  العربية 
وترجمات  ك��ث��رية  ق���راءات  املثقف: 
التي  الهامة  والدرا�صة  تت�قف،  ل 
تريين�س  ال��ربوف��ي�����ص���ر  ي��ق��دم��ه��ا 
األي�ص�ن  م��اون��ت  جامعة  م��ن  كريج 

احل�����ص��اري بني  ال��ت���ا���ص��ل  حتقيق 
ال�صع�ب.

 14 ال���  امل�ؤمتر  جل�صات  ت�صهد  كما 
ت���ق���دمي ب���ح����ث ودرا�����ص����ات اأخ����رى 
املهتمني  من  عديدة  قطاعات  تهم 
املرتجمني  خ���ا����ص���ة  ب���ال���رتج���م���ة، 
بينها  وم�����ن  اجل����ام����ع����ات،  وط���ل���ب���ة 
الف�صائي  ال��ب��ث  م��ن�����ص��ات  م��اي��ل��ي: 
الرتجمة  وحت�����دي�����ات  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
املرئية  الثقافية يف و�صائل الإعالم 
التحديث  اأم  واحلداثة  وامل�صم�عة، 
امل�صطلح  ترجمة  بني  الإم���ارات  يف 
وخ�����ص������ص��ي��ة ال���ث���ق���اف���ة، وت���اري���خ 
ال��رتج��م��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي بني 
ونح�  وال����ط����م�����ح����ات،  ال���ت���ح���دي 
ال���رتج���م���ة:  ع���رب���ي���ة يف  ن���ظ���ري���ة 

عالمات وغايات.

اجلامعات  ودور  والأدب،  والثقافة 
يف الإم�������ارات وال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف 
الرتجمة،  تدري�س  ب��رام��ج  تط�ير 
العمل،  ل�ص�ق  امل��رتج��م��ني  واإع����داد 
احلداثة  ب��ني  الرتجمة  وم�����ص��ارات 
وت���اأ����ص���ي���ل ال��������رتاث، ع������الوة على 
اله�ية  وتعزيز  الرتجمة  حتديات 
يف  معا�صرة  م��ق��ارب��ات  و  ال�طنية، 
الرتجمة والثقافة، ودور الرتجمة 
احل�صارية  الإجن�������ازات  ت��ع��زي��ز  يف 

الإماراتية على ال�صعيد العاملي.
وي��ح��ت���ي امل����ؤمت���ر ع��ل��ى ع���دد وافر 
ال��درا���ص��ات وال��ب��ح���ث الرائدة  م��ن 
املختلفة  ال���رتج���م���ة  جم������الت  يف 
وت�������ص���اب���ك���ات���ه���ا م�����ع ال����ع����دي����د من 
ال�صلة  ذات  البينية  التخ�ص�صات 
والإن�صانية،  الجتماعية  بالعل�م 

درا�صة  ع��ل��ى  ع����الوة  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
الآلية  الرتجمة  خماطر  بعن�ان: 
وان��زلق��ات��ه��ا، وب��ح��ث اآخ����ر يف ذات 
ال�صياق بعن�ان: �صيا�صات الرتجمة 
يقدمه  الرقمي،  الع�صر  الذكية يف 
الدكت�ر حممد جمال من �صيدين 

يف اأ�صرتاليا.
ب���درا����ص���ة مهمة  امل�����ؤمت����ر  وي��ح��ف��ل 
عن�انها: �صرب اأغ�ار الأبعاد اللغ�ية 
والثقافية  والت�ا�صلية  واملعرفية 
والتكن�ل�جية يف الرتجمة: منهج 
تكاملي، يلقيها الربوفي�ص�ر ح�صن 
الغامدي  نعيمة  والدكت�رة  غزالة 
ال�صع�دية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
الأ�صتاذ  يقدمها  ال��ت��ي  وال��درا���ص��ة 
جامعة  من  عفيفي  اأحمد  الدكت�ر 
يف  الرتجمة  اأث��ر  بعن�ان:  القاهرة 

بكندا،  ني�برونزويك  مقاطعة  يف 
بعن�ان: ما بعد احلداثة .. مع�صلة 
امل�����رتج�����م، وال����ب����ح����ث امل����ق����دم من 
الأ�صتاذ الدكت�ر �صتار �صعيد زويني 
من اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة 
ب���ع���ن����ان: م��ن��ه��اج ال��رتج��م��ة ودور 
املرتجمني  اإع�������داد  يف  اجل���ام���ع���ات 
الدكت�رة  ودرا����ص���ة  ال��ع��م��ل،  ل�����ص���ق 
رجاء حلياين من جامعة الإمارات 
تدريب  اآليات  عن  املتحدة  العربية 
طرائق  ع���ل���ى  اجل���ام���ع���ات  ط�����الب 
الأ�صتاذ  ويقدم  الأدب��ي��ة،  الرتجمة 
ح��اج حممد احلبيب من  ال��دك��ت���ر 
املكان  عبقرية  ع��ن  بحثاً  اجل��زائ��ر 
وت���داع���ي���ات���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة يف درا����ص���ة 
ب���ع���ن����ان: ط��ب���ن��ي��م��ي��ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة.

الأوراق  امل�ؤمتر  جل�صات  و�صتناق�س 
الأفالم  دبلجة  اإ�صكالية  التالية: 
امل�جهة لالأطفال، وترجمة ال�صا�صة 
مقاربة  واحل���ا����ص���ر:  امل��ا���ص��ي  ب���ني 
ت���اري���خ���ي���ة، وم���ع���اجل���ة الأخ����ط����اء 
اللغ�ية يف الرتجمة الآلية: درا�صة 
تطبيقية على م�قع ترجمة غ�غل، 
والتكن�ل�جي  امل����ع����ريف  وال���ب���ع���د 
داخل  العلمي  امل�صطلح  ل��رتج��م��ة 
ال��درا���ص��ات الأدب���ي���ة، وت��رج��م��ة اأدب 
ال��ع��رب��ي: ب�ابة  ال��ع��امل  ال��ط��ف��ل يف 
النفتاح على الثقافات الأخ��رى يف 
والإبداع  والرتجمة  الع�ملة،  زم��ن 
والع�ملة: حتديات �صناعة الرتجمة 
امل���ع���ريف  وال���ب���ع���د  القرن21،  يف 
امل�صطلح  ترجمة  يف  والتكن�ل�جي 

العلمي داخل الدرا�صات الأدبية.

عبداهلل اآل حامد: يوم الإمارات الطبي منا�سبة لالحتفاء باأبطال خط الدفاع الأول

يو�سف ال�سركال: يوم الإمارات الطبي .. منا�سبة وطنية لالحتفاء بالكوادر الطبية

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
دائ����رة  رئ��ي�����س  اآل ح���ام���د  حم��م��د 
ال�صحة باأب�ظبي اأن "ي�م الإمارات 
لالحتفاء  مهمة  الطبي" منا�صبة 
وت�صليط ال�ص�ء على جه�د اأبطال 
خط الدفاع الأول ودورهم الكبري 
يف م�صرية قطاع الرعاية ال�صحية 

يف الدولة.
 " مبنا�صبة  كلمة  يف  معاليه  وق��ال 
ي�م الإمارات الطبي" الذي يحتفل 
" نثمن  ال���ي����م  الأوىل  ل��ل��م��رة  ب���ه 

ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن م����اك���ب���ة اأح����دث 
الرعاية  ت�صهدها  التي  التط�رات 
تقدميهم  ل�������ص���م���ان  ال�������ص���ح���ي���ة، 
خدمات رعاية �صحية تت�صم باأعلى 
التميز واجل���دة وتتما�صى  درج��ات 

مع اأحدث املمار�صات العاملية".
لت�جيهات  ت���ن���ف���ي���ذاً   " واأ������ص�����اف 
ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ص���ي���دة ن����ا����ص���ل يف 
جذب  باأب�ظبي  ال�صحي  القطاع 
الكفاءات  ومت���ك���ني  وا���ص��ت��ق��ط��اب 
املتميزة الراغبة يف العمل والعي�س 
قامت  ح��ي��ث  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
باإ�صدار  اأب�ظبي   - ال�صحة  دائ��رة 

م��ن ال��ك��ف��اءات واخل����ربات وتعزيز 
الطاقات  ورف��ع  املثمرة  ال�صراكات 
البحث  جه�د  واإث��راء  ال�صتيعابية 
العلمي، الأمر الذي اأر�صى مكانته 
بني النظم ال�صحية املتميزة ح�ل 
ا�صتطاعت  " ل��ق��د  وت��اب��ع  ال��ع��امل. 
اأب���ظ��ب��ي يف ظ��ل ت���ج��ي��ه��ات ودعم 
اأن تقدم من�ذجاً  القيادة الر�صيدة 
اجلائحة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  رائ������داً 
العامل يف  م��دن  و�صعها يف �صدارة 
واحلفاظ  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع، 
الدفاع  خ���ط  اأب����ط����ال  ق����دم  ح��ي��ث 

الطبية  الإم����ارات  جمعية  م��ب��ادرة 
الطبي  الإم����ارات  ي���م  لتخ�صي�س 
العاملني  اإىل تكرمي  ال��ذي يهدف 
يف القطاع ال�صحي نظري تفانيهم 
واإخ��ال���ص��ه��م يف  ال����دوؤوب  وعملهم 
احلفاظ على �صحة و�صالمة اأفراد 
الإن�صانية جمعاء  املجتمع وخدمة 
�صهدها  التي  التحديات  خ�صم  يف 
العامل على مدى العامني املا�صيني 
الرعاية  قطاع  " ُيعد  واأ�صاف   . "
القطاعات  اأك�����ر  م���ن  ال�����ص��ح��ي��ة 
من������اً، وا���ص��ت��ط��اع خ����الل الأع������ام 
نخبة  ا�صتقطاب  املا�صية  القليلة 

الأول يف القطاعني العام واخلا�س 
دوراً هاماً يف التعامل مع اجلائحة 
الرعاية  ق��ط��اع  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ومت��ي��ز 
ال�صحية وحتقيقه لهذه الإجنازات 
بالتقدير  ح��ظ��ي��ت  ال���ت���ي  ال��ه��ام��ة 

والتكرمي حمليا وعامليا".
دائرة  يف  " نحر�س  معاليه  وق��ال 
تعزيز  ع���ل���ى  اأب�����ظ����ب����ي  ال�������ص���ح���ة 
العاملني يف قطاع  كفاءة وخ��ربات 
ال�����ص��ح��ي��ة م����ن خالل  ال����رع����اي����ة 
ت���ط����ي���ر واإط���������الق ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
الربامج التي متكن العاملني من 
معارفهم  واإث���راء  مهاراتهم  �صقل 

للتنمية  ال���������زاري  امل��ج��ل�����س  ك����ان 
املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  وب��دع��م 
ق��د اع��ت��م��د ال��ت��ا���ص��ع م��ن م��اي��� من 
ب�  لالحتفاء  خا�صاً  ي���م��اً  ع��ام  ك��ل 
" ي�م الإمارات الطبي " للتعريف 
ب���ال���ع���ط���اء الإن���������ص����اين واجل����ه�����د 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���ك����ادر 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����ص��ي��ة وم����زودي 
وت�صليط  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
الكبرية  اجل����ه�����د  ع���ل���ى  ال�������ص����ء 
واملن�صاآت  اجل��ه��ات  بها  ت��ق���م  ال��ت��ي 
ال�����ص��ح��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة والإجن�������ازات 
الرائدة التي حققها القطاع خالل 

ر����ص���ال���ة   13000 ي�����ق�����ارب  م�����ا 
يف  ال�����ص��ح��ي��ني  للمهنيني  ت��ر���ص��ي��ح 
احل�ص�ل  م��ن  لتمكينهم  الإم����ارة 
اإىل  اإ�صافة  الذهبية  الإقامة  على 
والربامج  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
مكانة  ل��رت���ص��ي��خ  ت��دع��م��ه��م  ال���ت���ي 
القطاع ال�صحي يف الإمارة اإقليمياً 
الرعاية  رائ����دة يف  وج��ه��ة  وع��امل��ي��اً 
ع��ل���م احلياة  واأب���ح���اث  ال�����ص��ح��ي��ة 
م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ���ص��م��ان �صحة 
املجتمع  اأف��������راد  ك���اف���ة  و����ص���الم���ة 
الرعاية  خ���دم���ات  ج�����دة  وت��ع��زي��ز 

ال�صحية املقدمة لهم".

•• دبي - وام:

اأكد �صعادة الدكت�ر ي��صف حممد 
م�ؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ص���رك���ال 
اأن  ال�صحية  للخدمات  الإم����ارات 
"ي�م الإمارات الطبي" الذي ياأتي 
تقدركم"  " الإم����ارات  �صعار  حت��ت 
9 م���اي���� م���ن ك���ل عام  وي�������ص���ادف 
القيادة  لروؤية  عملية  ترجمة  يعد 

مزيد م��ن اجل��ه���د جت��اه م�ا�صلة 
مبا  ال�صحي،  القطاع  يف  الب��ت��ك��ار 
النتائج  اأف�����ص��ل  حتقيق  اإىل  ي��ق���د 

على م�صت�ى التناف�صية العاملية.
الطبي"  الإم����ارات  "ي�م  اأن  وذك��ر 
ال�������ص����ء على  ت�����ص��ل��ي��ط  ي�����ص��ه��م يف 
الإجن�����ازات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حققها 
ويربز  ال�صحية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع 
القطاعات  اأه�����م  ك���اأح���د  م��ك��ان��ت��ه 

الإقليمية والعاملية.
واأو�صح ال�صركال يف ت�صريح ام�س 
الإمارات  ي���م   " اأن  املنا�صبة  بهذه 
" الذي يقام للمرة الأوىل  الطبي 
يعد منا�صبة وطنية لتثمني جه�د 
جميع الك�ادر ال�صحية يف احلفاظ 
والعمل  ����ص���ح���ي  جم���ت���م���ع  ع���ل���ى 
اإىل  م�صريا  وباإخال�س،  با�صتمرار 
ت�ؤكد  ال�صن�ية  املنا�صبة  ه���ذه  اأن 

الر�صيدة التي بادرت مبكراً  خالل 
اإىل  امل�صتدامة  التنم�ية  امل�����ص��رية 
تعزيز القطاع ال�صحي ودعمه عرب 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ثقافة  تر�صيخ 
والع��ت��م��اد ع��ل��ى الب��ت��ك��ار لت�فري 
خدمات �صحية ا�صتباقية متكاملة 
ت�صتند اإىل اأحدث التقنيات العاملية 
ريادة  معها  تتعزز  ال��ت��ي  احلديثة 
امل�صت�يات  خمتلف  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع 

الرعاية  ق����ط����اع  ج���اه���زي���ة  ع���ل���ى 
للم�صتقبل  الإم����ارات����ي  ال�����ص��ح��ي��ة 
وم���رون���ت���ه ال��ع��ال��ي��ة وج����دارت����ه يف 
والتحديات،  الأزم��ات  مع  التعامل 
وقدرته يف احلفاظ على املكت�صبات 
ال�صن�ات  خ�����الل  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
وت�ظيف  امل���ا����ص���ي���ة  اخل���م�������ص���ني 
ال��ت��ي �صكلت  امل�����ص��ت��ف��ادة  ال���درو����س 
بذل  نح�  العاملني  جلميع  حافزاً 

للخدمات  الإم����ارات  م�ؤ�ص�صة  ع��ام 
جميع  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  ال�����ص��ح��ي��ة 
ال�صحي على  القطاع  العاملني يف 
اجله�د الكبرية التي بذل�ها خالل 
م�صريتهم املهنية والتي اأ�صهمت يف 
التي  املتميزة  املكانة  اإىل  ال��ص�ل 
اأن  م���ؤك��داً  ال��ي���م،  القطاع  يحتلها 
وت�����ص��ح��ي��ات��ه��م وقت  ع���ط���اءات���ه���م 
وملهمة  حا�صرة  �صتبقى  الأزم���ات 

احل��ي���ي��ة الأك����ر ارت��ب��اط��اً بحياة 
الكبري  وال���دور  و�صعادته  الإن�صان 
ال����ذي ي��ق���م ب���ه يف احل���ف���اظ على 
املجتمع،  و���ص��ح��ة  و���ص��الم��ة  اأم����ن 
اإىل  يعزز ج���دة احلياة ويق�د  مبا 
حتقيق جمتمع �صحي رائ��د ي�فر 
اأف�صل  وامل���ق���ي���م���ني  ل��ل��م���اط��ن��ني 
اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة وف����ق اأرق����ى 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. وت����ج���ه مدير 

الك�ادر  ولتكرمي  املا�صية  الفرتة 
امل��م��ي��زة ودع��م��ه��م بكافة  ال��ط��ب��ي��ة 
الأ�صكال ك�نهم جزءاً ل يتجزاأ من 
دولة  الرائدة يف  الطبية  املنظ�مة 

الإمارات.

مل�ا�صلة العمل وحتقيق املزيد من 
النجاح والتميز.

دائرة ال�سحة - اأبوظبي ت�سارك يف �سوق �سفر العربي 2022
•• اأبوظبي-وام: 

 2022 العربي  ال�صفر  �ص�ق  معر�س  يف  اأب�ظبي   - ال�صحة  دائ��رة  ت�صارك 
الذي تنطلق فعالياته الي�م يف مركز دبي التجاري العاملي وت�صتمر حتى 12 
املتكاملة  واملنتجات  ال�صحية  ا�صتعرا�س اخلدمات  اجلاري من خالل  ماي� 
اأب�ظبي للراغبني يف احل�ص�ل على اخلدمات العالجية وفق  التي تقدمها 

اأعلى املعايري العاملية.
وت�صتعد الدائرة من خالل من�صتها �صمن جناح دائرة الثقافة وال�صياحة - 
العالجية وباقات  التخ�ص�صات  الزوار على  اإىل تعريف  املعر�س  اأب�ظبي يف 
اإليها  القادمني  العالجيني  لل�صياح  الإم���ارة  يف  املتاحة  وامل��راف��ق  اخل��دم��ات 
الرعاية  من�صاآت  لقطاع  التنفيذي  املدير  الزعابي  هند  وقالت  اخل��ارج.  من 

ال�صحية يف دائرة ال�صحة - اأب�ظبي: يف ظل دعم وت�جيهات القيادة الر�صيدة 
للم�صي قدماً نح� حتقيق اقت�صاد قائم على املعرفة ا�صتطاعت اأب�ظبي اأن 
تر�صخ مكانتها ك�جهة عاملية امل�صت�ى لل�صياحة العالجية وذلك من خالل 
ما تتمتع به من بنية حتتية متط�رة ومنظ�مة رعاية �صحية رائدة وج�دة 

خدمات متميزة.
ي����ؤك���د ع��ل��ى مكانته  اأن  ب��اأب���ظ��ب��ي يف  ال�����ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع  واأ����ص���اف���ت : جن���ح 
ال�صتثنائية على خارطة الرعاية ال�صحية العاملية ل �صيما يف ظل ال�صتجابة 
النظم  �صدارة  يف  و�صعته  والتي  ك�فيد19-  جلائحة  قدمها  التي  املتميزة 

ال�صحية عاملياً.
اإىل  العربي  ال�صفر  �ص�ق  معر�س  يف  م�صاركتنا  خ��الل  من  نتطلع   : وقالت 
ت�صليط ال�ص�ء على مكانة اأب�ظبي ك�جهة رائدة لل�صياحة العالجية وكذلك 

التعرف على تطلعات واحتياجات املر�صى الدوليني اإىل جانب ا�صتعرا�س اأبرز 
الفر�س ال�صتثمارية املتاحة يف القطاع ال�صحي يف الإمارة اأمام امل�صتثمرين 

واملط�رين ومقدمي اخلدمات ال�صحية.
ال�صتيعابية  الطاقة  خطة  با�صتعرا�س  م�صاركتها  �صمن  ال��دائ��رة  و�صتق�م 
للقطاع ال�صحي يف اأب�ظبي التي ُتعد مرجعاً اأ�صا�صياً و�صاماًل للم�صتثمرين 
الراغبني يف ال�صتثمار يف القطاع ال�صحي يف الإمارة من خالل ا�صتعرا�س 
الرعاية  قطاع  يف  املتاحة  وامل�صتقبلية  احلالية  ال�صتثمارية  الفر�س  اأه��م 

ال�صحية يف الإمارة على مدى الأع�ام الع�صرين املقبلة.
ونخبة  �صحية  ومن�صاآت  حتتية  ببنية  اأب�ظبي  يف  ال�صحي  القطاع  ويتمتع 
من الأطباء العامليني وفق اأعلى معايري اجل�دة العاملية حيث ُيعنى برنامج 
اأب�ظبي بت�فري كافة احتياجات املر�صى منذ حلظة  ال�صياحة العالجية يف 

ت�صمل  حيث  يف  دي��اره��م  اإىل  �صاملني  ع�دتهم  وحتى  الإم����ارة  اإىل  و�ص�لهم 
وامل���ا���ص��الت وجمم�عة  ال��ع��الج  بغر�س  زي���ارة  ت��اأ���ص��رية  املقدمة  اخل��دم��ات 
الراحة  �صبل  بكافة  املر�صى  لينعم  ال�صياحة،  و�صركات  الفنادق  من  منتقاة 

حلني تعافيهم.
عار�س   1500 مل�صاركة   2022 ال��ع��رب��ي  ال�صفر  ���ص���ق  معر�س  وي�صتعد 
وممثلني من 112 وجهة عاملية كما من املت�قع ح�ص�ر ح�ايل 20،000 
زائر حيث �صي�صم متا�صياً مع �صعاره لهذا العام "م�صتقبل ال�صفر وال�صياحة 
ملتخ�ص�صي  يتيح  ال���ذي  الأم���ر  والفعاليات  اجلل�صات  م��ن  ع���دداً  الدولية" 
وا�صتك�صاف  احلالية  الت�جهات  مناق�صة  العامل  اأنحاء  جميع  من  ال�صناعة 
وال�صيافة  وال�صياحة  وال��ن��ق��ل  ال�صفر  جم���الت  يف  الأم���د  ط�يلة  ال��ف��ر���س 

والأحداث واملعامل ال�صياحية واملزيد غريها.

�سلطان بن طحنون ي�سيد بجهود الكوادر الطبية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صاد معايل ال�صيخ �صلطان بن طحن�ن اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مكتب 
فخر ال�طن بجه�د الك�ادر الطبية وجميع العاملني يف جمال الرعاية 
الإم���ارات  "ي�م  تخ�صي�س  اأن  اإىل  م�صرياً  الإم����ارات،  دول��ة  يف  ال�صحية 
الحتفاء  اإىل  ي��ه��دف  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��اي���  �صهر  م��ن  التا�صع  الطبي" يف 

باإجنازاتهم وتقدير اإ�صهاماتهم ودورهم الهام يف خدمة ال�طن.
هذا  الدولة  بها  حتتفي  التي  املنا�صبة  بهذه  له  كلمة  يف  معاليه  واأع��رب 
العام للمرة الأوىل، عن �صكره وامتنانه لالأبطال احلقيقيني يف املجتمع 

والذين بذل�ا جه�دهم وكر�ص�ا اأنف�صهم يف �صبيل ت�فري اأعلى م�صت�يات 
خا�صة  الإم����ارات  دول��ة  جمتمع  لأف���راد  التخ�ص�صية  ال�صحية  الرعاية 
تفانيهم وت�صحياتهم التي قدم�ها خالل التعامل مع جائحة " ك�فيد 
- 19". وقال معايل ال�صيخ �صلطان بن طحن�ن اآل نهيان " اإن العاملني 
يف  اإ�صهاماتهم  واإن  ملهمة  ق��دوة  الدولة  يف  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف 
خدمة املجتمع م��صع تقدير حيث كان�ا على اأهبة ال�صتعداد وحا�صرين 
على الدوام يف الأوق��ات ال�صعبة مما جعل لدورهم بالغ الأهمية والأثر 
الإم��ارات وتعزيز قدراتها على م�اجهة حتدي  دولة  ا�صتجابة  يف كفاءة 

جائحة "ك�فيد - 19".

واأ�صاف معاليه : " ونحن نحتفي للمرة الأوىل هذا العام مبنا�صبة "ي�م 
جمال  يف  العاملني  بجميع  ونحتفي  ن��ك��رم  فاإننا   .. الطبي"  الإم����ارات 
الرعاية ال�صحية والذين يقدم�ن خدماتهم اجلليلة والنبيلة يف خمتلف 
اأنحاء الدولة وي�ؤكدون التزامهم امل�صتمر بتح�صني حياة املر�صى وتقدمي 

امل�صاعدة الالزمة لهم لينعم�ا ب�صحة وعافية وحياة �صعيدة ".
وقال " بهذه املنا�صبة فاإن مكتب فخر ال�طن يعرب عن �صكره وتقديره 
اأن  اإىل  م�صرياً  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الطبية  الرعاية  جم��ال  يف  للعاملني 
اأطلق �صل�صلة من املبادرات بالتعاون مع �صركائه الإ�صرتاتيجيني  املكتب 
العاملني يف اخلط�ط  اإىل  الدعم  تقدمي  والتي من خاللها متكن من 

الأمامية، مبا يف ذلك اأولئك الذين يعمل�ن يف مرافق الرعاية ال�صحية، 
وعائالتهم، وذلك يف اإطار جه�د مكتب فخر ال�طن على مدار العامني 
الأول  الدفاع  خط  يف  عملها  يف  تفانت  التي  الفئة  ه��ذه  لدعم  املا�صيني 

تقديرا ووفاء لعملهم واإخال�صهم".
خط  اأبطال  اأن  اإىل  نهيان  اآل  طحن�ن  بن  �صلطان  ال�صيخ  معايل  واأ���ص��ار 
الدفاع الأول ج�صدوا قيم الت�صحية والعطاء يف �صبيل ال�طن خالل فرتة 
اجلائحة والتحديات التي فر�صتها، م�ؤكداً اأن اأعمالهم �صتبقى يف ذاكرتنا 
على الدوام، و�صي�ا�صل مكتب فخر ال�طن اأداء دوره يف تقدمي كل الدعم 

والتقدير للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات .
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اأخبـار الإمـارات
الرم�صانية اجلائزة  مب�صابقة  فائزًا   24

ال�سارقة للعمل التطوعي تختتم �سهر رم�سان املبارك ب�سل�سلة من الربامج والفعاليات
•• ال�شارقة -الفجر:

نفذت جائزة ال�صارقة للعمل التط�عي؛ فعالياتها واأن�صطتها الرم�صانية 
خالل �صهر رم�صان املبارك �صل�صلة من الفعاليات الرم�صانية، وت�صمنت 
ت�ع�ية  حم��ا���ص��رات  �صملت  افرتا�صية  جمال�س   6 اإق��ام��ة  الفعاليات 
ال�صهر  اغتنام  "�صبل  بعن�ان  ج��اءت  الأوىل؛  اجلل�صة  حيث  وتثقيفية، 

الف�صيل" فيما جاءت املحا�صرة الثانية بعن�ان؛ "قد اأفلح من زكاها"، 
املحا�صرة  وت��ن��اول��ت  ال�صيام"،  "حقيقة  فهي  الثالثة؛  املحا�صرة  اأم���ا 

الرابعة؛ "ف�صل ليلة القدر وعالماتها".
اجلائزة  ح�صاب  عرب  رم�صانية  م�صابقات  تنفيذ  الربامج  ت�صمنت  كما 
رم�صان  �صهر  اأ�صب�ع طيلة  كل  �ص�ؤالني  ب�اقع  الن�صتغرام،  على من�صة 
وثقافية  دينية  منها  متن�عة؛  م�ا�صيع  الأ�صئلة  ت�صمنت  اإذ  امل��ب��ارك، 

وفقاً  قيمة،  بج�ائز  فائزاً   24 فيها  وفاز  عامة؛  ومعل�مات  وتاريخية 
�صن�ياً،  اجلائزة  تطلقها  التي  امل�صابقة  هذه  وتاأتي  والأحكام،  لل�صروط 

بهدف تعزيز امل�صارك والتفاعل مع اأفراد املجتمع.
وتقديرها  ���ص��ك��ره��ا  ع��ن  ال��ت��ط���ع��ي  للعمل  ال�����ص��ارق��ة  ج��ائ��زة  واأع���رب���ت 
ل�صركائها من امل�ؤ�ص�صات واأفراد املجتمع واملخت�صني من ذوي اخلربة يف 
م�صاهمتهم وتفاعلهم مع اجلائزة يف اإجناح براجمها املجتمعية، م�صرية 

من  ت�صتهدف  والتي  املتن�عة  براجمها  ت�ا�صل  يف  اجلائزة  حر�س  اإىل 
خاللها اإىل امل�صاهمة يف تر�صيخ قيم العمل التط�عي بني خمتلف فئات 
املجتمع، ومبا يتنا�صب مع اخت�صا�صات "اجلائزة" واأهدافها املبنية على 
اأف�صل  املنا�صبات من  واأن مثل هذه  التط�عي،  العطاء  غر�س وجت�صيد 
املجتمع مبختلف  على  الإيجابي  للتاأثري  اجلائزة  تغتنمها  التي  الأي��ام 

ال�صبل.

بعد ال�صفقة الربيطانية لرتحيل طالبي اللجوء اإىل رواندا

تريندز يك�سف يف درا�سة حديثة تناق�سات واإ�سكاليات خطة بريطانيا جتاه طالبي اللجوء

الدولية  امل�ص�ؤوليات  خ��ي��اَرْي  ب��ني 
وامل�����ص��ل��ح��ة ال���ط��ن��ي��ة، وم��ت��ى يتم 

اإعالء اأحدهما على الآخر.
اأحد تناق�صات  اأن  واأكدت الدرا�صة 
يرتبط  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  اخل����ط����ة 
ب��امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص��ه��ا مت 
لرتحيل  م��ل��ج��اأ  روان�������دا  اخ���ت���ي���ار 
فاحلك�مة  اإليها،  اللج�ء  طالبي 

املال،  مقابل  ف��ق��راً  اأك���ر  دول  اإىل 
املت�قع يف  ال��ت��زاي��د  خا�صة يف ظ��ل 
اللج�ء  وطالبي  الالجئني  اأع��داد 
املنظ�ر،  امل�صتقبل  يف  واأمن��اط��ه��م 
اللج�ء  �صاأنه حت�يل ملف  ما من 
اإىل ملف اقت�صادي بدًل من ك�نه 
اإن�����ص��ان��ي��اً، وخ��ا���ص��ة يف ظل  م��ل��ف��اً 
الأمر،  لهذا  دول��ي��ة  معايري  غياب 

الربيطانية نف�صها �صبق اأن عربت 
عن قلقها يف الأمم املتحدة ب�صبب 
ع���ل���ى حق�ق  امل���ف���رو����ص���ة  ال���ق���ي����د 
ال�صحافة،  وح����ق�����ق  الإن���������ص����ان، 
البالد.  يف  ال�صيا�صية  واحل���ري���ات 
العامل  يف  احل��ري��ة  م���ؤ���ص��ر  اأن  كما 
على  روان����دا  �صنف   2022 ل��ع��ام 
اأن���ه���ا ب��ل��د غ���ري ح����ر، ح��ي��ث بلغت 

اإ�صافة اإىل ك�ن هذه اخلطة ُت�صكل 
القان�ن  ل��ق���اع��د  ���ص��اف��راً  ان��ت��ه��اك��اً 
والتفاقيات  الإن�������ص���اين  ال�����دويل 
اأنها  كما  ال�صلة.  ذات  الإقليمية 
بريطانيا  وال���ت���زام���ات  ت��ت��ن��اق�����س 
كق�ة  وم�������ص����ؤول���ي���ات���ه���ا  ال���دول���ي���ة 
فاعلة يف النظام الدويل، فاإن هذه 
التناق�س  اإ�صكالية  تطرح  اخلطة 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبح�ث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ك�����ص��ف 
حديثة  درا����ص���ة  يف  وال���ص��ت�����ص��ارات 
خطة  واإ�����ص����ك����ال����ي����ات  ت���ن���اق�������ص���ات 
اللج�ء،  ط��ال��ب��ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا جت���اه 
ال����زراء  رئي�س  عنها  اأع��ل��ن  وال��ت��ي 
ج�ن�ص�ن،  ب���ري�����س  ال���ربي���ط���اين 
حيث وقعت احلك�مة الربيطانية 
يف اإبريل 2022 اتفاقاً مع رواندا 
برتحيل  بريطانيا  مب�جبه  تق�م 
اأرا�صيها  ع��ل��ى  ال���ل���ج����ء  ط��ال��ب��ي 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل������اري اإىل 
روان�����دا، وف��ق��اً لت��ف��اق م���ايل تبلغ 
120 ملي�ن جنيه  قيمته مبدئياً 
اإ�صرتليني، وكجزء من خطة اأو�صع 
اللج�ء  طالبي  ملف  مع  للتعامل 

يف البالد.
اأعدتها  ال���ت���ي  ال���درا����ص���ة  وب��ي��ن��ت 
مديرة  ع��رف��ة،  خديجة  ال��دك��ت���رة 
يف  ال�صرتاتيجية  الق�صايا  اإدارة 
مركز املعل�مات ودعم اتخاذ القرار 
اأن  ال���زارء امل�صري،  التابع ملجل�س 
ال�صفقة الربيطانية القائمة على 
"املال نظري الب�صر"، و"التن�صل من 
اإعالء  مقابل  الدولية  اللتزامات 
ُتثري خماوف  ال�طنية"،  امل�صلحة 

 ،22% ال��ب��الد  يف  احل��ري��ة  ن�صبة 
وهذه الن�صبة م�زعة بني احلق�ق 

ال�صيا�صية واحلريات املدنية.

اأو�صاع اإن�صانية �صعبة
�صيا�صة  اأن  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
ال����الج����ئ����ني على  روان����������دا جت������اه 
الدمج،  ع��ل��ى  ت���ق����م  ل  اأرا����ص���ي���ه���ا 
هناك،  ال���الج���ئ����ن  ي��ق��ي��م  واإمن������ا 
 127.163 ع����دده����م  وال���ب���ال���غ 
لجئاً يف �صبتمرب 2021، يف �صتة 
خميمات يف اأو�صاع اإن�صانية �صعبة 
بني  �صحايا  وق����ع  يف  �صبباً  ك��ان��ت 
ال���الج���ئ���ني مم���ن ت���ظ���اه���روا  عام 
نق�س  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً   2018
م�اجهات  اإىل  ق���اد  مم��ا  ال��ط��ع��ام، 
م���ع ال�����ص��رط��ة ال���روان���دي���ة، وتدل 
ه��ذه امل���ؤ���ص��رات  على الأو����ص���اع يف 
البالد، والتي �صتنعك�س على النهج 
من  اجل��دد  القادمني  حيال  املتبع 
ب��ري��ط��ان��ي��ا. وذك����رت ال��درا���ص��ة اأنه 
اللج�ء  اأع���داد طلبات  ت��زاي��د  رغ��م 
اإىل اململكة املتحدة وخا�صة يف عام 
2021، فاإن ح�صة بريطانيا من 
عاملياً  اللج�ء  وطالبي  الالجئني 
ب�صكل ل  للغاية  م��ازال��ت حم��دودة 
يتنا�صب مع و�صع البالد اقت�صادياً 

جتاه  امل�صتقبلية  ال�صيا�صات  ب�صاأن 
جناح  اإن  اإذ  الإن�����ص��ان��ي��ة،  الق�صايا 
ُي�����ص��ك��ل دافعاً  ال�����ص��ي��ا���ص��ة ق���د  ت��ل��ك 
النهج  لت��ب��اع  ال���دول  م��ن  للعديد 
ب�����ص��اأن ق�اعد  اأم�����ا  ال���ربي���ط���اين؛ 
ال��ق��ان���ن ال����دويل الإن�����ص��اين، فاإن 
التزام الدول ط�اعية بالعمل على 
بال�صرورة  يعني  ل  ب��ن���ده  تنفيذ 
اأن  ال��ق���اع��د، خا�صة  تلك  اح���رتام 
ت��دف��ق��ات ط��ال��ب��ي ال��ل��ج���ء مل تعد 
ال�صيا�صية  ب�����الأزم�����ات  م��رت��ب��ط��ة 
ف��ح�����ص��ب، ف���م���ع ت����زاي����د الأزم�������ات 
اأن  املت�قع  من  عاملياً،  القت�صادية 
ت����زداد حت��رك��ات ال��ب�����ص��ر ب��ح��ث��اً عن 
ذاته  والأم���ر  اأف�صل،  عي�س  فر�س 
البيئيني  ال��الج��ئ��ني  يخ�س  فيما 
كنتيجة للتغريات املناخية احلادة.

غياب املعايري الدولية
واأ�����ص����ارت ال���درا����ص���ة، ال��ت��ي جاءت 
بعن�ان:  "خطة بريطانية جديدة 
تناق�صات  ال��ل��ج���ء..  طالبي  جت��اه 
متزايدة واإ�صكاليات اإن�صانية"، اإىل 
اجلديدة  الربيطانية  اخل��ط��ة  اأن 
يدفع  ومن���ذج��اً  �صابقة  ُت�صكل  ق��د 
نف�صه  ال��ن��ه��ج  لتبني  اأخ����رى  دوًل 
الالجئني  م�����ص��ك��الت  ت�����ص��دي��ر  يف 

و���ص��ي��ا���ص��ي��اً؛ ف��ف��ي م��ن��ت�����ص��ف عام 
عاملياً  الالجئني  عدد  بلغ   2021
اإىل  اإ�صافة  لجئ،  ملي�ن   26.6
اللج�ء،  طالبي  من  ملي�ن   4.4
من  عاملياً  بريطانيا  ح�صة  ومُتّثل 
اأرا�صيها  ع��ل��ى  ال��الج��ئ��ني  وج�����د 
من  ح�صتها  ع��ن  اأم��ا   ،0.51%
فُتمّثل  ع���امل���ي���ا  ال���ل���ج����ء  ط���ال���ب���ي 
فيه  جاء  وقت  يف  وذلك   ،1.9%
الناجت املحلي الإجمايل الربيطاين 
م�صت�ى  على  العا�صر  الرتتيب  يف 
ال����ع����امل وف����ق����اً لإح���������ص����اءات عام 
مع  ي��ت��ن��اق�����س  م��ا  وه����   ،2020
�صبباً  الق���ت�������ص���ادي  امل�����ربر  ط����رح 
اللج�ء  طالبي  ا�صتقبال  لرف�س 
الدرا�صة  وت����رى  اأرا���ص��ي��ه��ا.  ع��ل��ى 
للتعامل  الربيطانية  اخل��ط��ة  اأن 
م�صتقباًل مع طالبي اللج�ء تكر�س 
العديد من املبادئ التي تتالقى يف 
ال�صرتاتيجية  مع  ج�انبها  بع�س 
الأوروبية لالأمن الإن�صاين، والتي 
�صدرت يف ماي� 2005؛ فكلتاهما 
الإن�صانية  اجل���ان��ب  ع��ن  ابتعدتا 
املرتبطة  اجل�������ان������ب  وق����دم����ت����ا 
امل�ص�ؤولية  على  الذاتية  بامل�صالح 
ت�صدير  على  ركزتا  كما  الدولية، 

امل�صاكل اإىل اخلارج.

اجلمعية �صتنظم الدورة الثالثة من منتدى مكافحة �صرطان عنق الرحم يف يناير 2023

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان يبحثان اآليات تعزيز اجلهود العاملية ملحاربة �سرطان عنق الرحم

اح���ت���ي���اج���ات امل��ج��ت��م��ع��ات يف دول���ة 
العربية،  وامل���ن���ط���ق���ة  الإم�����������ارات 
لتنظيم  اجل��م��ع��ي��ة  وحت�������ص���ريات 
منتدى  م�����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال�����������دورة 
يف  ال��رح��م  عنق  ���ص��رط��ان  مكافحة 

يناير 2023.
وحتدث اأع�صاء وفد ال�صندوق عن 
ال�صندوق  ينفذها  التي  امل��ب��ادرات 
لتعزيز  ال���ع���امل���ي  امل�������ص���ت����ى  ع���ل���ى 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ت���ف��ري  ف��ر���س 
وا�صتعر�ص�ا  وال��ف��ت��ي��ات،  ل��ل��ن�����ص��اء 

العربية"  للدول  لل�صكان  املتحدة 
ال�عي  ل��ن�����ص��ر   2020 ال���ع���ام  يف 
ب���ال�������ص���رط���ان م����ع ال���رتك���ي���ز على 
املنطقة  ال��رح��م يف  ع��ن��ق  ���ص��رط��ان 

العربية.
التعاون  اآل��ي��ات  وت��ن��اول الج��ت��م��اع 
ن�صر  ج�����ه������د  ل�����دع�����م  ال�����رام�����ي�����ة 
�صرطان  ح�����ل  وامل���ع���رف���ة  ال����ع���ي 
ال���رح���م م���ن خ���الل برنامج  ع��ن��ق 
العاملية  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة 
يتما�صى مع  ال�����ص��ن��دوق ومب���ا  م��ع 

واملجتمعات من خالل ن�صر ال�عي 
الأ�صا�صي  ودوره  ال�صحي  والتعليم 
يف مكافحة فريو�س ال�رم احلليمي 
يف  الرحم  عنق  و�صرطان  الب�صري 
املنطقة عن طريق تنظيم دورتني 
�صرطان  م��ك��اف��ح��ة  م���ن���ت���دى  م����ن 
ع���ن���ق ال�����رح�����م، وم������ن امل����ق����رر اأن 
من  امل�صرتكة  النقا�صات  تت�ا�صل 
الفني  الفريق  م��ع  اجتماع  خ��الل 
لل�صكان  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل�صندوق 
عمل  خطة  ل��صع  لح��ق��اً  �صيعقد 

م�صرتكة بني اجلانبني.
���ص��ع��ادة �ص��صن  ب���دوره���ا، حت��دث��ت 
جعفر، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
ال�����ص��رط��ان، عن  اأ���ص��دق��اء مر�صى 
الدور الرائد الذي تلعبه اجلمعية 

واملعن�ي لهم خالل رحلة العالج، 
اأ�صا�صياً  دوراً  اجل��م��ع��ي��ة  ول��ع��ب��ت 
الك�صف  ب��اأه��م��ي��ة  ال����ع���ي  ن�����ص��ر  يف 
ال�صرطان  اأن�����اع  ك��اف��ة  امل��ب��ك��ر ع��ن 
وال����ق���اي���ة م��ن��ه��ا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
اأ�صاليب وممار�صات احلياة  تر�صيخ 
اأف��راد املجتمع،  ال�صحية بني كافة 
وت��ت��م��ا���ص��ى ج���ه����د اجل��م��ع��ي��ة مع 
واملتكاملة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ت���ج��ه��ات 
حلك�مة دولة الإم��ارات يف تقدمي 
ملكافحة فريو�س  م�صتدامة  برامج 
و�صرطان  الب�صري  احلليمي  ال�رم 

عنق الرحم".
التعاون  اإىل  "نتطلع  واأ���ص��اف��ت: 
مع �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان 
ملكافحة  ال��رام��ي��ة  اجل��ه���د  حل�صد 

ال�طنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ل��دع��م 
عنق  �صرطان  ملحاربة  والإقليمية 
الرحم، م�صرية اإىل الدور ال�قائي 
براجمها  ت���ع���زي���ز  يف  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
التثقيفية  الت�ع�ية  وم��ب��ادرات��ه��ا 
خالل جائحة ك�رونا للتاأكيد على 

اأهمية الك�صف املبكر والتطعيم.
جعفر:  ���ص������ص��ن  ����ص���ع���ادة  وق���ال���ت 
�صاحب  قرينة  ت�جيهات  "حتت 
�صم�  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  ال�����ص��م��� 
رئي�صة  القا�صمي،  ج�اهر  ال�صيخة 
الأ�صرة،  ل�����ص���ؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
ا�صتطاعت  امل���ب���ا����ص���ر،  وب���دع���م���ه���ا 
جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان 
الكاملة  ال�صحية  الرعاية  تقدمي 
امل���ادي  ال��دع��م  وت���ف��ري  للمر�صى 

وبرنامج  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
جمعية  م���ع  ال�������ص���اب���ات  م��ن��ا���ص��رة 
لبحث  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء 
لل�صابات  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���اح���ة  ���ص��ب��ل 
للم�صاهمة يف رفع ال�عي املجتمعي 
ح����ل ���ص��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م، كما 
"برنامج  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ا���ص��ت��ع��ر���ص���ا 
اأطلقه  متكني املراأة" العاملي الذي 

لدعم الن�صاء يف اأماكن العمل.
ال�ص�ء  ت�صليط  الج��ت��م��اع  و�صهد 
على دور اجلمعية يف متكني الأفراد 

•• ال�شارقة-الفجر:

مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جمعية  ع��ق��دت 
وتعزيز  بن�صر  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����ص��رط��ان 
واأهمية  ال��ث��دي  ب�����ص��رط��ان  ال���ع��ي 
الك�صف املبكر عنه اجتماعاً م�ؤخراً 
مع وفد رفيع امل�صت�ى من �صندوق 
لتعزيز  ل��ل�����ص��ك��ان  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وم�صاعفة  اجلانبني  بني  التعاون 
�صرطان  ملكافحة  الرامية  اجله�د 

عنق الرحم يف املنطقة والعامل.
�صعادة  م��ن  ك��ل  الج��ت��م��اع  وح�صر 
رئ��ي�����س جمل�س  ���ص������ص��ن ج��ع��ف��ر، 
مر�صى  اأ����ص���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
ك�تيل�،  وم����اري����اروزا  ال�����ص��رط��ان، 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  م��دي��رة 
يف  وال�����ص��راك��ات  الت�ا�صل  ق�صم  يف 
لل�صكان  امل��ت��ح��دة  الأمم  ���ص��ن��دوق 
ني�ي�رك،  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل��ق��ر  يف 
وظ������اف������رة ال�����������ص�����اوي، م�������ص����ؤول���ة 
الرتباط  وال�صراكات يف ال�صندوق، 
وجيانينغ وانغ، م�ص�ؤولة ال�صراكات 
لل�صكان   املتحدة  الأمم  �صندوق  يف 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة
اإط����ار مذكرة  وج����اء الج��ت��م��اع يف 
التفاهم التي وقعتها اجلمعية مع 
الأمم  ل�صندوق  الإقليمي  املكتب 

باأهمية  ال���ع��ي  ون�����ص��ر  ال�����ص��رط��ان 
املبكرعنه،  والك�صف  منه  ال�قاية 
من  ع�������دداً  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ق���دت  اإذ 
الفرتا�صية  ال��ت���ع���ي��ة  ال���ن���دوات 
ح������ل ����ص���رط���ان ع���ن���ق ال����رح����م يف 
اإحداها  ا�صتهدفت  املا�صي،  يناير 
م�ؤ�ص�صة  يف  ال��ع��ام��الت  امل���ظ��ف��ات 
ال����ردي(،  )التاك�صي  دب��ي  تاك�صي 
يف ح��ني ت��ف��اع��ل��ت ن���دوة ث��ان��ي��ة مع 
ال�صارقة   اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  جمل�س 
ل���ت���ع���زي���ز ال������ع�����ي ب�����ني ����ص���ي���دات 
الأع��م��ال، ويعد ه��ذا الجتماع مع 
لل�صكان  امل��ت��ح��دة  الأمم  ���ص��ن��دوق 
خط�ة مهمة نح� تر�صيخ التعاون 
نتائج  حتقيق  من  ومتكيننا  بيننا 

اأف�صل".
من جهتها، قالت مارياروزا ك�تيل� 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  م��دي��رة 
يف  وال�����ص��راك��ات  الت�ا�صل  ق�صم  يف 
لل�صكان:  املتحدة  الأمم  �صندوق 
املتحدة  الأمم  �صندوق  "يحر�س 
ال�صراكة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ل��ل�����ص��ك��ان 
اأ�صدقاء  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ال��را���ص��خ��ة 
العمل  مل�ا�صلة  ال�صرطان  مر�صى 
يف  امل�صرتكة  اأهدافنا  حتقيق  على 
جمال �صحة املراأة والفتاة، ونتطلع 
لتعزيز جه�د اجلمعية يف املنطقة 
�صرطان  مكافحة  نتائج  لتح�صني 
ن�ا�صل  اأن  وي�صرنا  ال��رح��م،  عنق 
من  الثالثة  للدورة  الدعم  تقدمي 
م��ن��ت��دى م��ك��اف��ح��ة ����ص���رط���ان عنق 

الرحم". العدد 13537 بتاريخ 2022/5/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صال�ن مان اوف كيف للحالقة 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب : الرجالية رخ�صة رقم : 2939284 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيفراج ناجن�ندا ناجن�ندا �صينابا %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �صيف مطر �صهيل مانع الرميثى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيفراج ناجن�ندا ناجن�ندا �صينابا

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صال�ن مان اوف كيف للحالقة الرجالية 

MAN OF CAVE GENTS BABER SALOON 
اإىل /�صال�ن مان اوف كيف للحالقة الرجالية - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م 
MAN OF CAVE GENTS BABER SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13537 بتاريخ 2022/5/9 

اإع����������الن
اآو  اآر  بي  :ي�ر  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN ملتابعة املعامالت رخ�صة رقم : 2745353 
قد تقدم�ا اإلينا بطلب :

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عمر عبداهلل خايف مطر الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز �صعيد م�صبح املهي�بي ال�صام�صي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 9/ 5/ 2022  Issue No : 13537
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No.: 18/2021/1073- partial real estate
Considered at : 3th Partial Real Estate Department No. 197
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 211,805), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport Street Port Saeed area | 
Business Point Building Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3@omalc.ae | 
Makkani: 3244594826 | IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- ANDREI BELOV, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 31 10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to 
pay to the plaintiff an amount of AED 111,805 (One Hundred Eleven Thousand Eight Hundred 
and Five Dirhams) and legal interest of 5% annually from the date of the claim 29-08-2021 until 
full payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and One Thousand dirhams 
as attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal 
within thirty days with effect from the next day of publication of this notification.  Issued in the 
name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has 
been publicly announced.
Prepared by/ Hanan Adel Alyan Abu Kush.
Date of approval/29-04-2022 01:36:48

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 9/ 5/ 2022  Issue No : 13537
Dubai Court of First Instance

Notice by publication and payment order
In execution no 1917/2022/253 - Cheques Execution
Considered at Ninth Executive Circuit no 230
Execution Subject matter : Claim for the amount of cheques issued by the ENFORCEE 
no (000619, 000655, 000652) with the amount of AED 79675.33 (Seventy nine 
thousand, six hundred and seventy five Dirhams and thirty three Fils) in addition to 
fees and expenses
Claimant : AL INTISHAR INSULATION MAT. WORKS EST
Address : UAE- Sharjah- AL MAGAZ- Behind King Faisal Street Building owned by 
Abdel Aziz Mohamed Apartment no 1
Party to be notified : Renko International Building Contracting LLC Capacity : ENFORCEE 
Notice Subject : The above-mentioned execution was filed against you to obligate you 
with the payment of the execution amount of AED 81984..33 to the claimant or to court 
treasury. Accordingly, court will proceed with the executive procedures against you in 
the event of your failure to commit to the mentioned decision within (15) days of this 
notice publishing.
Prepared by / Mona Hassan Mohamed
Approval date : 28-04-2022 04:48:33

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 3,008 جرعات من 

لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي- وام: 

 3،008 ت��ق��دمي  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع  ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "ك�فيد19-" خالل  لقاح  جرعات من 
اأم�س  ح��ت��ى  تقدميها  مت  ال��ت��ي  اجل��رع��ات  جم��م���ع  يبلغ  وب��ذل��ك 
ومعدل ت�زيع اللقاح 250.27 جرعة  جرعة   24،752،863
ال���زارة لت�فري  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة  100 �صخ�س.  لكل 
لقاح ك�فيد19- و�صعياً لل��ص�ل اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن 
التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على 

فريو�س ك�فيد19- .

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي��ادة  لت��صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع    متا�صيا 
امل�صابة  املبكر وح�صر احلالت  الدولة بهدف الكت�صاف  الفح��صات يف 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "ك�فيد  امل�صتجد  ك���رون��ا  بفريو�س 
195،790 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات  ..اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س  تقنيات 
الك�صف  يف  الدولة  م�صت�ى  على  الفح��صات  نطاق  وت��صيع  الدولة  يف 

امل�صتجد من جن�صيات  اإ�صابة جديدة بفريو�س ك�رونا  225 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�صجلة 900،251 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف 
الدولة  ال�فيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  الأرب��ع 
253 حالة جديدة مل�صابني  ال�زارة عن �صفاء  واأعلنت  2،302 حالة. 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "ك�فيد  امل�صتجد  ك�رونا  بفريو�س 
امل�صت�صفى،  دخ�لها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س 

وبذلك يك�ن جمم�ع حالت ال�صفاء 884،228 حالة.

•• دبي-الفجر:

 ت�صارك كلية حممد بن را�صد لالإدارة 
احل���ك����م���ي���ة م����ن دول�������ة الإم����������ارات، 
البحثية  الأك�����ادمي�����ي�����ة  امل����ؤ����ص�������ص���ة 
احلك�مية  ب����������الإدارة  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ع��ل��ى م�صت�ى  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
املقبلة  ال�����دورة  ال��ع��رب��ي، يف  ال���ط��ن 
من امل�ؤمتر واملعر�س الدويل للتعليم 
الذي تنّظمه وزارة الرتبية والتعليم 
يف مركز الريا�س الدويل للم�ؤمترات 

واملعار�س خالل الفرتة من 8 وحتى 
"لبناء  �صعار  حتت  املقبل  ماي�   11

اإن�صان امل�صتقبل".
ت�صارك  ال���ت���ي  ال��ك��ل��ي��ة  وت�����ص��ت��ع��ر���س 
مظّلة  حت��ت  خم�ص�س  ج��ن��اح  �صمن 
والبحث  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
ال��ع��ل��م��ي الإم���ارات���ي���ة جم��م���ع��ة من 
والتخ�ص�صات  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 
جانب  اإىل  ت��ق��ّدم��ه��ا،  ال��ت��ي  املختلفة 
ال���ت���ع���ري���ف مب��ج��م���ع��ة وا����ص���ع���ة من 
اإ������ص�����دارات�����ه�����ا امل���ت���ع���ّل���ق���ة مب���ج���الت 

والبتكار،  وال����درا�����ص����ات،  ال���ب���ح����ث 
وح��ك���م��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل، وغ���ريه���ا، كما 
�صتناق�س جتربتها مع �صريحة وا�صعة 
واملتخ�ص�صني  الإداري��ة  القيادات  من 

والطلبة. 
الدكت�ر  �صعادة  ق��ال  ل��ه  ت�صريح  ويف 
الرئي�س  امل���������ري،  ����ص���ب���اع  ب�����ن  ع���ل���ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را�صد 
لالإدارة احلك�مية: "ت�صعدنا امل�صاركة 
اأهمية  ال��ذي ميتلك  املعر�س  ه��ذا  يف 
بتجارب  التعريف  كبرية على �صعيد 

التعليم واآخر ما و�صلت له امل�ؤ�ص�صات 
ب��رام��ج وتخ�ص�صات  الأك��ادمي��ي��ة م��ن 
ت���خ���دم الرت����ق����اء ب���ك���ف���اءة وم���ه���ارات 
القيادات الإدارية يف خمتلف قطاعات 

الأعمال". 
لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وت���اب���ع 
حممد بن را�صد لالإدارة احلك�مية:" 
نحر�س من خالل هذه امل�صاركة على 
ا���ص��ت��ع��را���س جت��رب��ة دول����ة الإم�����ارات 
ال�صيا�صات  جم�������ال  يف  ال�������رائ�������دة 
كما  الإداري،  وال��ع��م��ل  احل��ك���م��ي��ة، 

نتطلع ل�صتقطاب الكفاءات ال�طنية 
ال��ن��خ��ب منهم  ال�����ص��ع���دي��ة وت���اأه���ي���ل 
اأ�صحاب املهارات واخلربات يف جمالت 
الكلّية  ف���اأب����اب  احل��ك���م��ي��ة،  الإدارة 
اململكة  يف  الأ���ص��ق��اء  جلميع  مفت�حة 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة مم��ا ت��ق��دم��ه م��ن برامج 
ومهاراتهم  ق��درات��ه��م  ت��اأه��ي��ل  ت��خ��دم 
احلك�مية  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ي��ت��ع��ّل��ق  مب��ا 
والعامة، والبتكار وحك�مة امل�صتقبل 
تلعبه  ال��ذي  ال���دور  وغ��ريه��ا، ونثّمن 
ال�صقيقة  ال�صع�دية  العربية  اململكة 

امل�ؤ�ص�صات  اأم����ام  ال��ف��ر���ص��ة  ات��اح��ة  يف 
الأكادميية لاللتقاء وتبادل اخلربات 
وم�صتقبل  ب�اقع  الرتقاء  يخدم  مبا 

الأعمال يف املنطقة". 
التي  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  وتت�صمن 
املاج�صتري  ب��رن��ام��ج  الكلية،  تقدمها 
باللغة  ال��ع��ام��ة  ل������الإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال���ع���رب���ي���ة، وب���رن���ام���ج امل��اج�����ص��ت��ري يف 
املاج�صتري  وبرنامج  العامة،  الإدارة 
ال�������ص���ي���ا����ص���ات ال�����ع�����ام�����ة، وب����رن����ام����ج 
املاج�صتري يف اإدارة البتكار، بالإ�صافة 

التنفيذي  ال���ت���ع���ل���ي���م  ب����رام����ج  اإىل 
النت�صاب  وب����رام����ج  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
وبرامج  املهنية،  والدبل�مات  املفت�ح، 
والربامج  امل��ف��ت���ح،  التعليم  من�صة 

التدريبية التخ�ص�صية، وغريها.
�صخ�صيات  امل������ؤمت�����ر  وي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
عربية  دول  تعليم  وزراء  من  ر�صمية 
واأكادمييني  ف��ك��ر،  وق����ادة  واأج��ن��ب��ي��ة، 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، واأك���ر 
العديد  ليناق�ص�ا  متحدثاً،   50 من 
الق�صايا ويطرح�ا ما يزيد عن  من 

و�صيتم عقد  كما  عمل،  ورق��ة   130
ح�ارية  ون������دوات  ج��ل�����ص��ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
متن�عة  ع���م���ل  وور���������س  وم���ع���رف���ي���ة 
ي�����ص��ارك فيها جم��م���ع��ة وا���ص��ع��ة من 
اخلرباء واملتخ�ص�صني، كما �صي�صارك 
وجهات  م�ؤ�ص�صات   253 امل���ؤمت��ر  يف 
108 م���ن داخ���ل  اأك���ادمي���ي���ة، م��ن��ه��ا 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  و145  اململكة، 

العامل. 

•• دبي-الفجر:

التابعة  اإ���ص��ع��اد  بطاقة  جلنة  ج���ددت 
للقيادة العامة ل�صرطة دبي تعاقدها 
اجلامعية" للعام  الأف���ق  " كلية  م��ع 
مقدمة  ال�������ت��������ايل،  ع����ل����ى  ال�����ث�����اين 
درا�صية  م��ن��ح��ا  ال��ب��ط��اق��ة  حل��ام��ل��ي 
مرتفعة  بن�صب  وخ�ص�مات  جديدة، 
وبرامج  البكال�ري��س،  ب��رام��ج  على 
الدرا�صات العليا املعتمدة لدى الكلية.  
بطاقة  جلنة  جانب  عن  املذكرة  وقع 
اإ�صعاد، ال�صيدة منى حممد العامري، 
رئي�س اللجنة، فيما وقعها عن طرف 
" كلية الأفق اجلامعية" ال�صيد نيتني 
اأناند ع�ص� جمل�س الأمناء، بح�ص�ر 
رئي�س  نائب  احل��م��اد،  م�صع�د  امل��ق��دم 
اللجنة، وال�صيد فرا�س الطباع، نائب 
احلك�مية  ل��ل��ع��الق��ات  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
والعامة، والدكت�ر اأ�صامة علي ذوابة 
والربف�ص�ر  ال��ك��ل��ي��ة،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
جلنة  رئي�س  �صهاونة  ن���زار  ال��دك��ت���ر 

اخلدمة املجتمعية يف الكلية، وال�صيد 
زكريا �صيف، رئي�س القطاع التعليمي 
بالإ�صافة  اإ���ص��ع��اد،  ب��ط��اق��ة  جل��ن��ة  يف 
م����ن كال  امل����ظ���ف���ني  م����ن  ع�����دد  اإىل 

اجلانبني.
" كلية  تقدم  اأن  على  املذكرة  وتن�س 
القيادة  مل�ظفي  اجلامعية"  الأف���ق 
ل�����ص��رط��ة دب�����ي ع����ن طريق   ال���ع���ام���ة 
جل��ن��ة ب��ط��اق��ة اإ����ص���ع���اد، ع����دد 6 منح 
درهم،  ملي�ن  بقيمة  �صن�ية  درا�صية 
بالإ�صافة اإىل رفع ن�صبة اخل�ص�مات 
البطاقة  حلاملي  امل��ق��دم��ة  ال�صابقة 
اإىل  الأوىل  ال���درج���ة  م��ن  واأق��ارب��ه��م 
اجلدد،  امللتحقني  للطلبة   35%
وبن�صبة  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  وامل�����ص��ت��م��ري��ن 
%50 للطلبة املتميزين احلا�صلني 
ف�������ق يف  ف���م���ا   90% ن�����ص��ب��ة  ع���ل���ى 
ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��ام��ة، اب���ت���داًء م��ن العام 
وذلك   ،2023-2022 ال��درا���ص��ي 
البكال�ري��س  ب���رام���ج  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
املعتمدة  العليا  ال��درا���ص��ات  وب��رام��ج 

على  املذكرة  تن�س  كما  الكلية،  ل��دى 
اأن ت���ت����ىل جل��ن��ة ب��ط��اق��ة اإ����ص���ع���اد يف 
اخلا�صة  املعايري  و���ص��ع  دب��ي  �صرطة 
وفقاً  ال���درا����ص���ي���ة  امل���ن���ح  مب�����ص��ت��ح��ق��ي 
للمبادرات الإن�صانية واملجتمعية التي 

تنفذها اللجنة. وقالت منى العامري 
: اإنه ويف اإطار ال�صراكة والتعاون بني 
الأفق  و"كلية  اإ���ص��ع��اد  ب��ط��اق��ة  جل��ن��ة 
منحاً  ال��ك��ل��ي��ة  ق���دم���ت  اجلامعية" 
ي�صتفيد  ممتازة  وخ�ص�مات  درا�صية 

م�صرية  اإ���ص��ع��اد،  بطاقة  حامل�  منها 
اإىل اأن املنح الدرا�صية مقدمة للطلبة 
املتف�قني يف الثان�ية العامة، من اأبناء 
العاملني يف �صرطة دبي، واحلا�صلني 
ف�����ق دون  ف��م��ا   90% ن�����ص��ب��ة  ع��ل��ى 

ال��رتاك��م��ي للطالب،  امل��ع��دل  حت��دي��د 
باحل�ص�ل  ال����ص���ت���م���رار   يف  ك�����ص��رط 
الأفق  كلية  اأن  م���ؤك��دًة  امل��ن��ح��ة،  على 
اجلامعية تعد من ال�صركاء املتميزين 
للجنة بطاقة اإ�صعاد وللقيادة العامة 

. من جانبه  عام  ب�صكل  دبي  ل�صرطة 
ق���ال : ال�����ص��ي��د ف��را���س ال��ط��ب��اع نائب 
احلك�مية  ل��ل��ع��الق��ات  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
مبادرات  عديدة  للكلية  اأن  والعامة، 
امل�ؤ�ص�صات احلك�مية  العديد من  مع 
واملجتمعية، والتي ت�صاهم يف ت�صجيع 
على  واأب��ن��ائ��ه��م   العاملني  امل���ظ��ف��ني 
مهاراتهم  وتط�ير  درا�صتهم  اإك��م��ال 
لديهم.  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل�����ص��ت���ى  ورف����ع 
املقدمة  امل���ن���ح  ه�����ذه  "اإن  واأ������ص�����اف 
�صرطة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ال��ك��ل��ي��ة  م����ن 
اإىل  ���ص��ن���ي  ت��ق��دم ب�صكل  ���ص���ف  دب���ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دب����ي، مما 
ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ت�����ص��ي��ج��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال�صتفادة  ع��ل��ى  واأب��ن��ائ��ه��م  ال�����ص��رط��ة 
امل�صت�ى  امل��ن��ح، وحت�����ص��ي��ل  م��ن ه���ذه 
بعملهم  ل��الرت��ق��اء  امل��ط��ل���ب  العلمي 
ال�ظيفي. واأ�صاد زكريا �صيف، رئي�س 
مب�صت�ى  اللجنة،  يف  التعليم  قطاع 
و"  اإ�صعاد،  بطاقة  جلنة  بني  التعاون 
لهم  مقدماً  اجلامعية"،  الأف��ق  كلية 

وم�ؤكداً  ال��ت��ع��اون،  ه���ذا  ع��ل��ى  ال�صكر 
م�صتقباًل  وتط�يره  ا�صتمراره  على 
مب���ا ي��خ��دم ال���ط���رف���ني، وي�����ص��اه��م يف 
ت�صهيل ح�ص�ل حاملي بطاقة اإ�صعاد 
على م�صت�ى تعليمي متميز وبتكلفة 
مادية ُمر�صية.  وتت�ىل جلنة بطاقة 
الإع���الن عن  للمذكرة،  اإ���ص��ع��اد وف��ق��اً 
ال���ع���ر����س حل���ام���ل���ي ال���ب���ط���اق���ة عرب 
الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين  امل�قع 
اإ�صعاد  من�صات  وع���رب  ب��ه��ا،  اخل��ا���س 
الإع����الن����ي����ة، وامل������اق�����ع الإخ����ب����اري����ة 
الجتماعي،  ال���ت����ا����ص���ل  و����ص���ب���ك���ات 
الكلية  عر�س  اإر���ص��ال  اإىل  بالإ�صافة 
جميع  اإىل  الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب 

حاملي بطاقة "اإ�صعاد". 
الإل����ك����رتوين  امل����ق���ع  اأن  اإىل  ُي�������ص���ار 
ببطاقة  اخل��ا���س  ال��ذك��ي  والتطبيق 
البطاقة  حل��ام��ل��ي  ي��ت��ي��ح  "اإ�صعاد"، 
الطالع على تفا�صيل كافة العرو�س 
ت��ق��دم��ه��ا يف خمتلف  ال���ت���ي  وامل����زاي����ا 

القطاعات.  

•• دبي - وام:

اعتمدت هيئة الطرق وامل�ا�صالت 
بدبي خطة تنفيذ م�صارات خا�صة 
ل���ل���ح���اف���الت وم����رك����ب����ات الأج������رة 
من  الفرتة  خالل  كم  بط�ل 37 

.  2027 وحتى   2023
ثمانية  ع��ل��ى  امل�������ص���ارات  وت����ت�����زع 
���ص���ارع ح��ي���ي��ة ه��ي ���ص��ارع ال�صيخ 
�صباح  وال�����ص��ي��خ  زاي����د،  ب��ن  خليفة 
والثاين  ال�صباح،  اجلابر  الأحمد 
وال�صط�ة،  وع��ّم��ان،  دي�صمرب،  من 
وال����ن����ه����دة، وع���م���ر ب����ن اخل���ط���اب، 
اإجمايل  ي��رت��ف��ع  وب��ذل��ك  ون���اي���ف، 
ط�ل امل�صارات اخلا�صة للحافالت 

اإىل 48.6 كم.
املدير  الطاير  مطر  معايل  وق��ال 
املديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
يف ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����ا����ص���الت: 

امل�������ص���ارات اخلا�صة  م�����ص��روع  ي��ع��د 
باحلافالت ومركبات الأجرة اأحد 
التي  الناجحة  العاملية  املمار�صات 
على  ال�صكان  حتفيز  على  ت�صاعد 
بدل  العامة  امل�ا�صالت  ا�صتخدام 
من املركبات اخلا�صة وهي مطبقة 
يف ك��ث��ري م���ن امل�����دن يف ال����لي���ات 
امل����ت����ح����دة الأم����ري����ك����ي����ة واأوروب����������ا 
الرحلة  زم��ن  تقليل  اإىل  وت��ه��دف 
الل���ت���زام بجداول  ن�����ص��ب��ة  وزي�����ادة 
م�اعيد احلافالت وت�صجيع اأفراد 
املجتمع على ا�صتخدام امل�ا�صالت 
ال��ع��ام��ة وحت�����ص��ني م��ع��دل و�ص�ل 
مركبات الأجرة وخف�س التكاليف 
الت�صغيلية املبا�صرة وغري املبا�صرة 
املل�ثة  النبعاثات  ن�صبة  وتقليل 
الغاية  لتحقيق  و����ص����ًل  للبيئة 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ت���ك���ام���ل دب���ي 
وحت�����ص��ني ج����دة احل��ي��اة وحتقيق 

امل�ا�صالت  مل�صتخدمي  ال�����ص��ع��ادة 
العامة.

اأن ال��ت������ص��ع يف  واأو�����ص����ح م��ع��ال��ي��ه 
للحافالت  اخل���ا����ص���ة  امل���������ص����ارات 
�صرعة  مت��صط  ارت��ف��اع  يف  ي�صهم 
الرحلة  زم��ن  وانخفا�س  احلافلة 
تتجاوز  بن�صب  ال���ذروة  �صاعات  يف 
ينخف�س  اأن  يت�قع  حيث   40%
زم���ن ال��رح��ل��ة ع��ل��ى ���ص��ارع الثاين 
 44% ب���ن�������ص���ب���ة  دي�������ص���م���رب  م�����ن 
و���ص��ارع��ي ���ص��ب��اح الأح��م��د اجلابر 
ال�����ص��ب��اح وع���ّم���ان ب��ن�����ص��ب��ة 39% 
بن�صبة  اخل��ط��اب  ب��ن  و���ص��ارع عمر 
بن  خليفة  ال�صيخ  و�صارع   28%
زايد بن�صبة %27 و�صارع النهدة 
ال�صط�ة  و����ص���ارع   25% بن�صبة 
اأن  اإىل  ..م�����ص��رياً   18% بن�صبة 
اأي�صاً  ي�صهم  امل�����ص��ارات  يف  الت��صع 
يف زي���ادة ع��دد رك��اب احل��اف��الت يف 

يف   30% ب��ن�����ص��ب��ة   2030 ع����ام 
تقليل  جانب  اإىل  ال�����ص���ارع  بع�س 
ع��دد احل��اف��الت ال��ت��ي ت��خ��دم هذه 
املحقق  ل��ل���ف��ر  ن���ظ���راً  اخل���ط����ط 
اعتماد  اأن  واأك��د  الرحلة.  زم��ن  يف 
اخلا�صة  امل�������ص���ارات  ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ة 
العامة  امل�����ا�����ص����الت  ب���ح���اف���الت 
تت�يجاً  ي��اأت��ي  الأج����رة  وم��رك��ب��ات 
حققته  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ل��ل��ن��ج��اح 
امل���راح���ل ال��ث��ال��ث ال�����ص��اب��ق��ة حيث 
الرحلة  زم���ن  تقليل  يف  ���ص��اه��م��ت 
خلط�ط احلافالت اإىل ما يقارب 
5 دقائق لكل حافلة بن�صبة حت�صن 
يف زمن الرحلة تقدر ب� %24 كما 
�صاهمت يف رفع ن�صبة ر�صا الركاب 
ومركبات  احل����اف����الت  و����ص���ائ���ق���ي 

الأجرة.
الهيئة  اأن  اإىل  الإ������ص�����ارة  جت����در 
م�صارات  �صابقة  مرحلة  يف  نفذت 

للحافالت بط�ل 11.6 كيل�مرت 
منف�صل  م�������ص���ار  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ص��م��ل��ت 
على  الأج��رة  ومركبات  للحافالت 
�صارع خالد بن ال�ليد بط�ل 4.3 
�صارع  تقاطع  م��ن  ميتد  كيل�مرت 
امليناء  �صارع  مع  ال�ليد  بن  خالد 
�صارع  م���ع  ت��ق��اط��ع��ه  ق��ب��ل  م���ا  اإىل 
زع��ب��ي��ل ب��الجت��اه��ني واأج�����زاء من 
�صارع نايف بط�ل كيل�مرت واحد 
واأج���زاء م��ن ���ص��ارع الحت���اد بط�ل 
بط�ل  امليناء  و���ص��ارع  م��رت   500
الك�يت  �صارع  "من  مرت   1700
و�صارع  فالك�ن"  ت��ق��اط��ع  ل��غ��اي��ة 
اجلابر  الأح����م����د  ���ص��ب��اح  ال�����ص��ي��خ 
ال�صباح "من دوار ال�صط�ة ولغاية 
�صارع ال�صيخ را�صد بط�ل 1800 
بط�ل  اخل���ل���ي���ج  و������ص�����ارع  مرت" 
اخل�ر  ���ص��ارع  "من  م��رت   1700
و�صارع  امل�صلى"  ����ص���ارع  ول���غ���اي���ة 

التقاطع  ال�ليد"من  ب���ن  خ��ال��د 
امليناء ولغاية �صارع رقم  مع �صارع 

و�صارع  مرت"   100 ب��ط���ل   16
�صارع  م��ع  التقاطع  "من  الغبيبة 

امل���ي���ن���اء ول���غ���اي���ة ����ص���ارع رق����م 12 
بط�ل 500 مرت".

اإىل جانب 253 جهة اأكادميية من خمتلف اأنحاء العامل

»حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية« ت�ستعر�س اأحدث براجمها 
الأكادميية يف »املوؤمتر واملعر�س الدويل للتعليم« الريا�س 2022

رفع ن�صبة اخل�صومات حلاملي اإ�صعاد بني 35 اإىل 50 % 

كلية الأفق اجلامعية تقدم 6 منح درا�سية كاملة ملوظفي �سرطة دبي مبليون درهم 

�سنوات  5 خالل  كم  »طرق دبي« تعتمد خطة تنفيذ م�سارات خا�سة للحافالت ومركبات الأجرة بطول 37 

»ال�سحة« جتري 195,790 فح�سا وتك�سف عن 225 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و253 حالة �سفاء
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اأخبـار الإمـارات

K9 قائد عام �سرطة دبي يفتتح العيادة البيطرية يف اإدارة التفتي�س الأمني

حظائر  البيطرية  ال��ع��ي��ادة  ت�صم 
الكالب  ل���ع���الج  داخ���ل���ي���ة  وغ�����رف 
حديثة  اأج��ه��زه  حت���ي  الب�لي�صية 

املخربية،  الدقيقة  بالفح��صات 
وا�����ص����ت����خ����دام اأح���������دث الأج�����ه�����زة 
الدولية  امل�ا�صفات  مع  املت�افقة 

م��ث��ل )ال�����ص���ن��ار اخل��ا���س بفح�س 
الكالب -اأجهزه التخدير -م�صخة 

املحاليل ال�ريدية(.

بيطريني  اأط���ب���اء  اإ�����ص����راف  حت���ت 
ط�يلة  خ���ربة  ل��ه��م  متخ�ص�صني 
يف جم���ال ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري. كما 

•• دبي-الفجر:

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  اف��ت��ت��ح 
خليفة املري، القائد العام ل�صرطه 
اإدارة  يف  البيطرية  ال��ع��ي��ادة  دب���ي، 
التابعة   K9 الأم���ن���ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
املن�صاآت  لأم����ن  ال��ع��ام��ة  ل�������الإدارة 
الل�اء  �صعادة  بح�ص�ر  والط�ارئ، 
م�صاعد  ال��غ��ي��ث��ي  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل 
العمليات  ل�����ص���ؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
ب���ال����ك���ال���ة، و����ص���ع���ادة ال���ل����اء علي 
غامن م�صاعد القائد العام ل�ص�ؤون 
اإ�صعاد املجتمع والدعم الل�ج�صتي 
ب��ال���ك��ال��ة، و���ص��ع��ادة ال���ل����اء خبري 
ال��ع�����ص��ب مدير  ع��ي�����ص��ى  حم���م���د 
من  وع��دد  اخليالة،  �صرطة  مركز 
الرعاية  ت�فري  بهدف  ال�صباط، 
للكالب  ال���ب���ي���ط���ري���ة  ال�������ص���ح���ي���ة 
املعايري  اأف�صل  وف��ق  الب�لي�صية، 

العاملية.

وق�����ام م��ع��ال��ي��ه ب��ج���ل��ة يف اأرج�����اء 
ع��ل��ى اخلدمات  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ع��ي��ادة 
التي تقدمها، واطلع على خدمات 
الفح��صات  ت�صمل  والتي  العيادة، 
الي�مية جلميع الكالب الب�لي�صية 
واملخترب  ���ص��الم��ت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
التقنيات  باأحدث  املزود  البيطري 
م��اي��ك��رو���ص��ك���ب -جهاز  )دي��ج��ت��ال 
-جهاز  احلي�ية  الكيمياء  فح�س 
ال�����ص��ام��ل(، وغرفة  ال����دم  ف��ح�����س 
الأ�صنان  وتنظيف  ل��ع��الج  خا�صة 
حتت�ي على جهاز تنظيف الأ�صنان 
بتعقيم  خ��ا���س  وج���ه���از  امل��ت��ط���ر، 
الأدوات اجلراحية، وجهاز مراقبة 

ال�ظائف احلي�ية.
الل�اء  ���ص��ع��ادة  ت��ق��دم  م���ن ج��ه��ت��ه، 
اإىل  بال�صكر  الغيثي،  علي  عبداهلل 
معايل قائد عام �صرطة دبي، على 
اف��ت��ت��اح��ه ال��ع��ي��ادة ودع��م��ه الكبري 
ل���ت����ف���ري اأف���������ص����ل اخل�����دم�����ات يف 

ون�ه معاليه باجله�د التي تبذلها 
لالرتقاء  الأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة 
مب�صت�ى العمل وتط�ير اخلدمات 
مل�����اك����ب����ة ال�����ت�����ط������رات وامل���ع���اي���ري 
القيادة  ا�صتعداد  م���ؤك��ًدا  العاملية، 
كل  لت�فري  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
اأ�صكال الدعم الل�ج�صتي واملعن�ي 
ومراكز  العامة  الإدارات  ملختلف 
ال�صرطة، لتط�ير منظ�مة العمل 

الأمني وال�صرطي.
م�ا�صلة  اأه���م���ي���ة  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
لالرتقاء  ال��ت��ط���ي��ري��ة  اجل���ه����د 
مب�صرية العمل ال�صرطي والأمني 
وف��ق اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات، وتقدمي 
اخلدمات املتميزة وم�ا�صلة جه�د 

التح�صني والتط�ير.
���ص��رح من  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���ص��ت��م��ع 
ال���رائ���د ���ص��الح امل����زروع����ي، مدير 
K9ح�ل  الأمني   التفتي�س  اإدارة 
العيادة  اأك���د متيز  ال���ذي  ال��ع��ي��ادة، 

جم���ال ع��الج��ات ورع��اي��ة الكالب 
ال��ب���ل��ي�����ص��ي��ة، وذل������ك م����ن خالل 
واملعن�ي  امل������ايل  ال����دع����م  ت����ف���ري 
الأجهزة  اأف�صل  ت�فري  يف  املتمثل 
اخلربة  ميلك�ن  الذين  والأط��ب��اء 

العملية يف هذا املجال.
ولفت مدير اإدارة التفتي�س الأمني 
البيطرية  اخلدمات  اأن  اإىل   K9
ال��ع��ي��ادة ت�صمل كل  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي 
والتطعيم  ال���ط���ب���ي���ة  اجل������ان�����ب 
من   K9�ال ك��الب  حتتاجها  التي 
عمليات، وعناية طبية وفح��صات، 
حيث ي�جد طبيبتني متخ�ص�صني، 

بالإ�صافة اإىل ممر�س وممر�صة.
بزيارة  م��ع��ال��ي��ه  ق���ام  اخل���ت���ام،  ويف 
لالطالع  وذل���ك  ال��ت��دري��ب  �صالة 
الب�لي�صية  الكالب  تدريبات  على 
املعايري  اأف�������ص���ل  ت�����اك����ب  ال����ت����ي 
�صتى  يف  ال����ع����امل  يف  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

التخ�ص�صات.

�سرطة ال�سارقة: جناح اخلطة الأمنية واملرورية اخلا�سة بعطلة عيد الفطر
•• ال�شارقة -وام:

ال�صاملة  الأمنية  خطتها  جن��اح  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأك��دت 
التي طبقتها خالل عطلة عيد الفطر املبارك بكافة مدن اإمارة ال�صارقة 
اجلهات  جميع  بها  تعاملت  التي  الإ�صرتاتيجية  الكفاءة  مدى  وعك�صت 

املخت�صة بالقيادة وال�صركاء ال�صرتاتيجيني.
الأمنية  دورياتها  ت�اجد  من  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  وكثفت 
واملرورية على خمتلف املناطق والأحياء وعلى الطرق وال�ص�ارع الداخلية 
بهدف  وال��صطى  ال�صرقية  واملنطقتني  ال�صارقة  مبدينة  واخل��ارج��ي��ة 
حتقيق  يف  اأ�صهم  ما  بها  وامل���رور  ال�صري  حركة  ت�صهيل  و�صمان  تاأمينها 

الداخلية  وزارة  اإ�صرتاتيجية  م��ع  املن�صجمة  ال�����ص��ارق��ة  �صرطة  اأه����داف 
الرامية اإىل تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق اأكر اأماناً.

ب�صرطة  العمليات  اإدارة  مدير  ال�ص�يدي  ه��ده  بن  جا�صم  العقيد  واأك��د 
اأن اجله�د التي مت بذلها من جانب فرق العمل املختلفة على  ال�صارقة 
امل�صاجد واملراكز التجارية واملتنزهات �صاعد على جناح اخلطة املر�ص�مة 
الفطر  ج���دة احلياة خ��الل عطلة عيد  وتعزيز  والأم���ان  الأم��ن  لب�صط 
املبارك. واأ�صار اإىل اأن غرفة العمليات ومركز الت�صال ب�صرطة ال�صارقة 
الفرتة من  الإم��ارة خالل  هاتفية على م�صت�ى  42042 مكاملة  تلقى 
عرب  هاتفية  مكاملات   39008 منها  اجلاري  ماي�   8 حتى  اأبريل   29
مكاملة   3034 تلقت  فيما  ال��ط��ارئ��ة  للحالت  املخ�ص�س   999 ال��رق��م 

901 والتي ا�صتملت على ال�صتف�صارات العامة  غري طارئة على الرقم 
واخلدمات ال�صرطية املقدمة.

وال�صتف�صارات  والبالغات  املكاملات  كافة  مع  التعامل  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 
ال�اردة على وجه ال�صرعة بعد تقييمها من قبل امل�صتجيب الأول بهدف 
�صمان �صرعة النتقال مل�قع البالغ وذلك بالتن�صيق مع الإدارات ال�صرطية 

الأخرى �صمن نطاق تقليل زمن ال�صتجابة.
والدوريات  امل��رور  اإدارة  نائب مدير  ب�غامن  املقدم عمر  اأك��د  من جانبه 
الإدارة  ونفذتها  و�صعتها  التي  املرورية  اخلطة  جناح  ال�صارقة  ب�صرطة 

خالل عطلة العيد مب�صاركة ال�حدات املختلفة ب�صرطة ال�صارقة.
ون�ه اإىل اأن وعي والتزام قائدي املركبات وم�صتخدمي الطريق باإجراءات 

ال�����ص��الم��ة امل���روري���ة وت��ق��ي��ده��م ب��ه��ا ���ص��اع��د ع��ل��ى جن���اح اخل��ط��ة املرورية 
بليغة  اإ�صابات  عنهما  نتج  فقط  حادثني  اإىل  احل���ادث  ع��دد  وانخفا�س 
خالل فرتة عطلة العيد رغم كثافة احلركة املرورية يف ال�ص�ارع والطرق 

الداخلية واخلارجية.
واأو���ص��ح امل��ق��دم ب��� غ��امن اأن اإدارة امل���رور ات��خ��ذت ك��اف��ة الإج�����راءات وفق 
اخلطة املعدة لتاأمني ال�صالمة املرورية الأمر الذي �صكل عامل النجاح 
الذي حتقق يف بل�غ "�صفر" وفيات، م�صيداً يف ال�قت نف�صه باجله�د التي 
بذلها جميع منت�صبي الإدارة وكافة ال�حدات ال�صرطية ب�صرطة ال�صارقة 
طيلة اأيام عطلة العيد ما كان له الأثر الكبري يف �صري احلركة املرورية 

بكل �صه�لة واإن�صيابية وبال�صكل الذي يلبي طم�حات �صرطة ال�صارقة.

رافق م�صاهدي قناة الو�صطى من الذيد خالل �صهر رم�صان والعيد 

برنامج »احل�سن« ُيربز املوروث ال�سعبي لأهل البادية حملّيًا وعربيًا

حت�����ص��ريات ال���ربن���ام���ج اأك����ر من 
وحمت�ى  باأفكار  للخروج  �صهرين 
الذين  ال��ق��ن��اة  ي��ل��ي��ق مب�����ص��اه��دي 
قبل  انطالقتها  منذ  منها  عهدوا 
اأك����ر م���ن خ��م�����ص��ة اأع�������ام حتقيق 
ر�صالة  ت��ق��دمي  ن���ع��ي��ة يف  ق���ف���زات 
اإع��الم��ي��ة رائ�����دة، واإث������راء جتربة 
امل�������ص���اه���دي���ن مب���ح���ت����ى ه������ادف، 
والرتاث،  الثقافة  على  والرتكيز 
ال�صم�  روؤي��ة �صاحب  انطالقاً من 

املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة.
وعلى مدى �صاعة ون�صف ال�صاعة، 
ربط �صي�ف الربنامج ممن تن�عت 
تخ�ص�صاتهم وخرباتهم احلياتية، 
م�صرتجعني  ب��امل��ا���ص��ي،  احل��ا���ص��ر 
ومنقبِّني  وال�صخ�صيات  الأح���داث 
يف ذاك�����رة ال���زم���ان وامل���ك���ان؛ فمن 
"برزة"  على  ال�ص�ء  ت�صلط  حلقة 
احل�صن، وركن ال�صريعة يف الذيد، 
الأمهات  حياة  تتناول  اأخ���رى  اإىل 

كبري يدلل على مدى تعاون اأهايل 
املنطقة مع القناة باعتبارها نافذة 
خاللها  من  يطل�ن  هامة  تراثية 
ب��ت��ج��ارب��ه��م وخ���ربات���ه���م، وه����ذا ما 
يعزز من م�ص�ؤوليتنا جتاه املحت�ى 
الإعالمي، ويدع�نا لتقدمي كل ما 
املنطقة  اأ�صالة  عن  ويعرب  يج�صد 
نه�صتها  وح��ج��م  ثقافتنا،  وع��م��ق 

وتط�رها الراهن".
ن�صبة  جن�����اح  اأن  ال���ك���ت���ب���ي  واأك��������د 

النا�س  وطبيعة  البادية،  اأه��ل  عند 
على  ��زاً  م��ركِّ و�ص�اغلهم،  ومهنهم 
والثقايف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ط���اب���ع 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��������ص���ط���ى م����ن حيث 
العادات والتقاليد، واملهن واحلرف 
ال�����رتاث�����ي�����ة، وح����ج����م ال���ت���ح����لت 
املنطقة  �صهدتها  التي  والتط�رات 
ال��������ص���ط���ى ب��ف�����ص��ل روؤي�������ة ودع����م 
الدكت�ر  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�ص� 

ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي، 

حاكم ال�صارقة".
الربنامج  "ا�صت�صاف  واأ�����ص����اف: 
عرب حلقاته اأكر من 150 �صيفاً 
ركن  �صهد  املنطقة،كما  اأب��ن��اء  م��ن 
امل�����ص��اب��ق��ات ف����ز اأك����ر م���ن 170 
مت�صابقاً باجل�ائز التي خ�ص�صتها 
ق��ن��اة ال������ص��ط��ى م��ن ال��ذي��د لزوار 
م�ؤ�صر  وه����  ال��ذي��د،  ح�صن  ���ص���ق 

واجل��������دات ق����دمي����اً، اإ����ص���اف���ة اإىل 
يف  والثقافية  الرتاثية  امل�صابقات 

�ص�ق ح�صن الذيد.

قفزات نوعية
خدمة  يف  ودوره  الربنامج  وح���ل 
امل�����������روث ال����ث����ق����ايف وال���ت���اري���خ���ي 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ق������ال ���ص��ع��ي��د را����ص���د 
ب����ن ف���ا����ص���ل ال��ك��ت��ب��ي م���دي���ر قناة 
"ا�صتغرقت  ال��ذي��د:  من  ال��صطى 

•• ال�شارقة-الفجر

ال���ذي  "احل�صن"  ب��رن��ام��ج  جن���ح 
ال��صطى  ق���ن���اة  م�����ص��اه��دي  راف�����ق 
رم�صان  ���ص��ه��ر  اأم�������ص���ي���ات  خ�����الل 
ب�صكل لفت  الفطر،  وعيد  املبارك 
امل����روث  ع��ل��ى  ال�����ص���ء  ت�صليط  يف 
والتعريف  البادية،  لأه��ل  ال�صعبي 
ب��ه م��ن خ���الل م�����اد اأب�����رزت ثراء 
تراث اأهل البادية وتاريخهم املمتد 
عرب مئات ال�صنني، وحمت�ى اأ�صاء 
واأذكى م�صاعر  واأهله،  املكان  ذاكرة 
وقيمه  بب�صاطته  للما�صي  احلنني 
واأخالقياته، حيث لقى الربنامج 
جمه�ر  م����ن  وا�����ص����ع����اً  اه���ت���م���ام���اً 
امل�������ص���اه���دي���ن م����ن داخ�������ل وخ�����ارج 
عالية  م�صاهدات  وحقيق  ال��دول��ة، 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى 

العربي. 

تراث البادية
"ح�صن الذيد" الذي يعترب  ومن 
الناب�س  ال������ص��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ل��ب 
ب���الأ����ص���ال���ة وال���ع���راق���ة وال������رتاث، 
اأم�����ص��ي��ات ال�صهر  اأث���رى ال��ربن��ام��ج 
وارحتل  ال�صعيد،  والعيد  الف�صيل 
عرب  ال�33  ح��ل��ق��ات��ه  خ����الل  م���ن 
احلياة  م��الم��ح  متلم�صاً  ال�صنني، 

امل�������ص���اه���دة امل��رت��ف��ع��ة ال���ت���ي حظي 
ب��ه��ا ال���ربن���ام���ج، ����ص����اء م���ن داخل 
اخلليجي  امل�صت�ى  على  اأو  الدولة 
وال��ع��رب��ي،ك��ان ث��م��ره ج��ه���د فريق 
واملعدين  امل��ن��ت��ج��ني  م����ن  ���ص��خ��م 
والفنيني  وامل��خ��رج��ني  وامل��ذي��ع��ني 
الذين كان�ا خلية نحل تعمل من 
اأجل خروج الربنامج ب�ص�رة جاذبة 
وه� ما ميثل م�صدر اعتزاز يدفعنا 
ل���ت���ط����ي���ر اخل����ط����ط ال���رباجم���ي���ة 
والقناة  �صيما  ل  املقبلة،  للمرحلة 
كبرية  مهمة  عاتقها  ع��ل��ى  حت��م��ل 
حم�رها ن�صر ونقل ع��ادات وتراث 
وطبيعتها  ال��������ص���ط���ى  امل���ن���ط���ق���ة 
لأهلها،  الثقافية  واحلياة  واآثارها 
وت��ه��ت��م مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احلياة 
فيها، ف�صاًل عن اإبراز بيئة وتراث 
ال�قت  ويف  اأه��ل��ه��ا،  ح��ي��اة  وطبيعة 
الرتكيز  مع  اإجنازاتها  تنقل  ذات��ه 
التي  والن�صاطات  الفعاليات  على 
حت��ت�����ص��ن��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ع���ل���ى م����دار 
ال��ق��ن��اة روؤي��ت��ه��ا يف  ال���ع���ام، لتحقق 
ما�صي  ي���رب���ط  ج�������ص���راً  ت���ك����ن  اأن 
الزاهر  العريق بحا�صرها  املنطقة 
روؤية  ظ��ل  يف  امل�����ص��رق  وم�صتقبلها 
ال�صيخ  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  ودع������م 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت�����ر 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  ال��ق��ا���ص��م��ي 
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اأخبـار الإمـارات

بريبل  الأمل��اين  الربملان  رئي�صة  اإن  ت�يرت  على  برملاين  م�ص�ؤول  قال 
با�س و�صلت اإىل كييف اأم�س الأحد لبحث الغزو الرو�صي لأوكرانيا 
الثانية.  العاملية  احل��رب  �صحايا  ذك��رى  واإح��ي��اء  ال����زراء  رئي�س  مع 
�صابق  وق��ت  يف  زيلين�صكي  ف���ل���دمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س  واأل��ق��ى 
اأوروب��ا ذكرى  ال��ذي حتيي فيه  الن�صر،  ي�م  خطابا م�ؤثرا مبنا�صبة 
وقال  الثانية.  العاملية  احل��رب  يف  للحلفاء  ر�صميا  اأملانيا  ا�صت�صالم 
الإف���الت من  م��ن  يتمكن  ل��ن  لكنه  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  عاد”  “ال�صر  اإن 
امل�ص�ؤولية. وقبل اجتماع جمم�عة ال�صبع، ن�صر اإنريك� بري�صا رئي�س 
لدى  لبريبل  �ص�را  ت�يرت  على  الأمل��اين  الربملان  يف  الربوت�ك�لت 
و�ص�لها على منت قطار ولقائها برئي�س ال�زراء الأوكراين ديني�س 
�صميهال. ووافقت اأملانيا على اإمداد كييف بالأ�صلحة الثقيلة، مبا يف 
ذلك مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، يف حت�ل ل�صيا�صة ا�صتمرت ط�يال 
تق�صي بعدم اإر�صال اأ�صلحة ثقيلة اإىل مناطق احلرب ب�صبب املا�صي 
�صباط  فرباير   24 منذ  حتركاتها  م��صك�  وت�صف  للبالد.  النازي 
وتخلي�صها  اأوك��ران��ي��ا  �صالح  لنزع  خا�صة”  ع�صكرية  “عملية  باأنها 
يغذيها  التي  لرو�صيا  املعادية  والق�مية  “النازيني”  ت�صميهم  ممن 
الغرب. ويف رو�صيا، يعد ي�م الن�صر الذي ي�افق التا�صع من ماي� اأيار 
اأحد اأهم الأحداث ال�طنية يف البالد، وتق�ل اإنه ذكرى الت�صحيات 
اأملانيا  ه��زمي��ة  اأج���ل  م��ن  ال�ص�فيتي  الحت����اد  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 

النازية.
 

اأم�س  الرو�صية  ال�صي�صان  جمه�رية  رئي�س  ق��دي��روف  رم�صان  ق��ال 
الأحد اإن جن�ده �صيطروا على معظم مدينة ب�با�صنا ب�صرق اأوكرانيا، 
البلدة  اإن معركة لل�صيطرة على  اأوكراني�ن  يف حني قال م�ص�ؤول�ن 
ال�اقعة يف البالد م�صتمرة. ويف منت�صف اأبريل ني�صان، �صنت الق�ات 
لأوكرانيا  ال�صرقي  اجل��ان��ب  ام��ت��داد  على  ج��دي��دا  هج�ما  الرو�صية 
والذي �صهد يف الآونة الأخرية بع�س الهجمات والق�صف املكثف ح�ل 
ب�با�صنا يف منطقة ل�جان�صك. وكتب قديروف، الذي و�صف نف�صه يف 
كثري من الأحيان باأنه “جندي م�صاة” ياأمتر باأمر الرئي�س الرو�صي 
فالدميري ب�تني، يف من�ص�ر على تطبيق املرا�صلة تيليجرام “مقاتل� 
ب�با�صنا..مت  معظم  على  �صيطروا   ... ال�صي�صانية  اخلا�صة  الق�ات 

تطهري ال�ص�ارع الرئي�صية والأحياء املركزية باملدينة بالكامل«.
ومل يت�صن لرويرتز التحقق ب�صكل م�صتقل من التقارير.

ومل ي�صدر اأي تعليق ف�ري من اأوكرانيا، لكن اأوليك�صي اري�صت�فيت�س 
وقت  يف  ق��ال  زيلين�صكي  ف���ل���دمي��ري  الأوك����راين  الرئي�س  م�صت�صار 

متاأخر اأم�س الأول ال�صبت اإن القتال العنيف يف البلدة م�صتمر.
ال�صبت  الأول  اأم�س  وقال �صريهي جيداي حاكم منطقة ل�جان�صك 
الق�ات الأوكرانية ما زالت ت�صيطر على املنطقة. واأ�صاف  اإن  اأي�صا 
لكنه حتت  للغاية  “ال��صع �صعب  تيليجرام  يف من�ص�ر م�ص�ر على 
اأن الق�ات ال�صي�صانية مل ت�صارك يف القتال لكنها  ال�صيطرة«. وتابع 

كانت تنهب وت�صجل مقاطع م�ص�رة.

 
باري�س  يف  اجلمعة  حتى  ال��ث��الث��اء  م��ن  الفرن�صي  الق�صاء  يحاكم 
معتقل  يف  �صن�ات  ثماين  احتجز  ال��ذي  الأح��م��ر،  �صابر  اجل��زائ��ري 
ب�صبهة   ،2009 يف  فرن�صا  ا�صتقبلته  ث��م  تربئته  ومت  غ�انتانام�، 
اإلقاء خطب متطرفة وحتري�س الراغبني يف اجلهاد على ال�صفر اإىل 

العراق اأو �ص�ريا.
لع�صابة  الن��ت��م��اء  بتهمة  اآخ��ر  متهم  م��ع  الأح��م��ر  �صابر  و�صيحاكم 

اأ�صرار اإرهابية اإجرامية.
اجلهاد  م��ن  ع��ام��اً  ث��الث��ني  على  ق�صته  تنطبق  ال���ذي  ال��رج��ل  لكن 
ح�صب  املتطرف”  الإ�صالم  دائماً حيث ح�صر  “حا�صراً  كان  املع�مل 

قا�س، �صيجذب النتباه على الأرجح.
1969 يف اجل��زائ��ر وح�صل  )اآي����ار(  ف�صابر الأح��م��ر ول��د يف م��اي��� 
الق�صاء، ع�ص�اً يف  واأ�صبح، ح�صب  الإ�صالمية  العل�م  اإج��ازة يف  على 

اجلماعة الإ�صالمية امل�صلحة.
بني  والهر�صك  الب��صنة  يف  يظهر  اأن  قبل  ل�صن�ات،  اجلزائر  وغ��ادر 
ك��ب��ري يف  م�����ص��ج��د  ب�����ص��ك��ل خ��ا���س يف  ع��م��ل  1996 و2001 ح��ي��ث 

�صاراييف� يعترب مكاناً لتجمع اإ�صالميني.
خم�صة  م��ع   2002 اأوائ���ل  يف  الأمريكيني  اإىل  الب��صني�ن  و�صلمه 
ال�ليات  �صفارة  على  لهج�م  التخطيط  ب�صبهة  اآخرين  جزائريني 
املتحدة، وُنقل اإىل �صجن غ�انتانام� الع�صكري يف جزيرة ك�با حيث 
بقي حمتجزاً حتى 2008، قبل تربئته من قبل الق�صاء الأمريكي. 
ا�صتقبال  على  �صارك�زي  نيك�ل  حينذاك  الفرن�صي  الرئي�س  وواف��ق 
ب�مدين  خل�صر  واختري  املع�صكر،  ه��ذا  يف  اثنني  �صابقني  معتقلني 
دي�صمرب  م��ن  الأول  يف  فرن�صا  اإىل  و���ص��ال  اللذين  الأح��م��ر  و�صابر 

-كان�ن الأول 2009.

عوا�شم

برلني

مو�سكو

باري�ص

ذكريات األيمة بعد عام على احلرب على قطاع غزة 

 احتجاجات يف �سريالنكا ل�ستقالة اأع�ساء احلكومة

اإ�سرائيل تعتقل الفل�سطينيني امل�ستبه بتنفيذهما هجوم اإلعاد اجلامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي يف غرب �سيناء
•• اإلعاد-اأ ف ب

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإ�صرائيلية  اأم�س الأحد فل�صطينيني 
اإ�صرائيليني  باأنهما نفذا الهج�م الذي قتل فيه ثالثة  ي�صتبه 

اخلمي�س يف اإلعاد بالقرب من تل اأبيب.
الإ�صرائيلي  واجلي�س  )ال�صاباك(  الداخلي  الأم��ن  جهاز  وق��ال 
الإرهابيني  ع��ل��ى  القب�س  “مت  م�����ص��رتك  ب��ي��ان  يف  وال�����ص��رط��ة 
املميت  الهج�م  يف  اإ�صرائيليني  مدنيني  ثالثة  قتال  اللذين 
اأنه عر عليهما  اإلعاد«. واأو�صحت الأجهزة الأمنية  يف مدينة 
م��ن حمجر خارج  بالقرب  اإل��ع��اد  ق��رب  بحث  “عمليات  خ��الل 
ملجل�س  الأ�صب�عي  الجتماع  وقبيل  اعتقالهما  عقب  املدينة«. 
اأننا �صنقب�س  “قلنا  ال�زراء، قال رئي�س ال�زراء نفتايل بينيت 

ل�كالة  اأم��ن  وذك��ر عنا�صر  فعلناه«.  ما  وه��ذا  الإرهابيني  على 
فران�س بر�س من م�قع احلدث اأن امل�صتبه بهما كانا خمتبئني 
يقاوما  ومل  احل��ج��ر  مقلع  م��ن  ب��ال��ق��رب  ح��رج��ي��ة  منطقة  يف 
الق�ات الأمنية عند اعتقالهما. وهج�م اخلمي�س ه� ال�صاد�س 
�صد ا�صرائيل منذ 22 اآذار/مار�س، ووقع يف مدينة اإلعاد ب��صط 
اإ�صرائيل التي يبلغ �صكانها نح� خم�صني األف ن�صمة بينهم عدد 
بعد  العملية  املهاجمان  ون��ف��ذ  املت�صددين.  ال��ي��ه���د  م��ن  كبري 
خروجهما من �صيارة وهما يحمالن فاأ�صني، وهربا يف ال�صيارة 

نف�صها وفقا ل�صه�د عيان، تاركني ثالثة قتلى واأربعة جرحى.
واأفاد بيان الأجهزة الأمنية اأن املطاردة �صارك فيها عنا�صر من 
وجهاز  ال�صرطة  من  خا�صة”  وق���ات  ال�صتخبارات  “وحدات 
بطائرات  اأي�����ص��ا  ا�صتعان�ا  ال��ذي��ن  واجل��ي�����س  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن 

م��روح��ي��ة واأخ�����رى م�����ص��رية. م��ن ج��ان��ب��ه، ���ص��ك��ر وزي����ر الدفاع 
الإ�صرائيلي بيني غانت�س الق�ات الأمنية. وكتب يف ح�صابه يف 
ت�يرت “األقينا القب�س على الإرهابيني اللذين نفذا الهج�م يف 
اإلعاد و�صن�صل لكل من �صاعدهما«. من جهته، اأ�صاد وزير الأمن 
الداخلي ع�مر بارليف بق�ات الأمن وتعهد يف بيان مقت�صب 
ب� “تعزيز اأمن )...( املدنيني الإ�صرائيليني«. والقتلى الثالثة 
هم ي�نتان حبق�ق )44 عاما( وب�عاز غ�ل )49 عاما( من 
اللد يف  واأوري��ن بن يفتاح )35 عاما( من �صكان  اإلعاد،  �صكان 
ا، بح�صب و�صائل اإعالم اإ�صرائيلية. وجاءت العملية  ال��صط اأي�صً
يف ي�م اإحياء الدولة العربية الذكرى ال74 لتاأ�صي�صها ح�صب 
ماي�،    15 يف  فيحي�ن  الفل�صطيني�ن  اأم��ا  العربي.  التق�مي 

ذكرى “النكبة” التي تزامنت مع اإعالن دولة ا�صرائيل.

•• القاهرة-وام: 

ب�صدة  العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  الغيط،  اأب���  اأح��م��د  اأدان 
امل�صرية.  �صيناء  ال�ص�ي�س يف  �صرق  مياه  الإرهابي على حمطة  الهج�م 
واأكد الأمني العام - يف بيان - جمدداً دعم اجلامعة العربية وت�صامنها 
مع م�صر يف م�اجهتها لالأعمال الإرهابية وجه�دها حلفظ ا�صتقرارها 
املت�ا�صلة  للجه�د  الق�ية  اجلامعة  م�صاندة  عن  معرباً  اأمنها،  و�ص�ن 
وا�صتئ�صال  الره��اب  مكافحة  اأجل  من  امل�صرية  ال�صلطات  تبذلها  التي 

جذوره.
وطالب الأمني العام ب�صرورة تكاتف امل�صاعي الدولية ملكافحة هذه الآفة 

اخلطرية على خمتلف الأ�صعدة.

•• غزة-اأ ف ب

عام  ق���ب���ل  اأي�����ار-م�����اي������  يف  ل��ي��ل��ة  يف 
ح��ل��ت م��اأ���ص��اة م�����ص��رتك��ة ع��ل��ى ثالثة 
اأحباءهم  ف��ق��دوا  فل�صطينيني  اأب����اء 
اإ�صرائيلية  ج�ية  غ��ارة  يف  ومنازلهم 
ا�صتهدفت �صارع ال�حدة غرب مدينة 
غ����زة وت���ط���ارده���م م��ن��ذ ذل����ك احلني 

ذكريات املا�صي الأليمة.
جنا ريا�س ا�صكنتنا مع طفلته �ص�زي 
لكنه  امل���ت  م��ن  اأع����ام  �صبعة  البالغة 
ياأتي  الأرب��ع��ة.  واأطفاله  زوجته  فقد 
املبنى  يف  ���ص��ق��ت��ه  م���ك���ان  اإىل  ي���م��ي��ا 
غرب  ال�حدة  ب�صارع  املدمر  ال�صكني 
اإن����ه ي�����ص��ت��م رائحة  امل���دي���ن���ة، وي���ق����ل 

اأبنائه وزوجته.
بذاكرته  عاما(   43( ا�صكنتنا  ويع�د 
ال�����ص��اد���س ع�صر من  الأح����د  ل��ي��ل  اإىل 
اأحدث  يتابع  ك��ان  عندما  اأي��ار/م��اي��� 
التلفزي�ن.  ع��ل��ى  غ����زة  يف  احل�����رب 
عنيفة  ج�ية  �صربات  اأ�ص�ات  و�صمع 
اأ���ص��ف��رت ع��ن ه��دم منزله امل��ك���ن من 
الأنقا�س  حتت  وبقي  طبقات،  ث��الث 

لثنتي ع�صرة �صاعة.
م�صابا  كنت  “اأتذكر  متنهدا  ويق�ل 

ت�صرخ  وه��ي  دان��ا  ابنتي  �ص�ت  �صمعت  الأنقا�س،  حتت 
اأبي اأبي، ناديت عليها لكنها مل تعد ترد” وي�صري بيده 

“هنا كان البيت، هنا كان�ا يلعب�ن«.
واأب�  ا�صكنتنا  ع��ائ��الت  م��ن  فل�صطينيا   45 نح�  قتل 
الع�ف والك�لك والفرجني، يف الق�صف العنيف الذي 
“مرتو غزة”  الإ�صرائيلي م�صتهدفا  نفذه �صالح اجل� 

اأي �صبكة الأنفاق التابعة حلركة حما�س.
اإىل غرفة  اأ�صرعت  “حلظة �صرب املبنى  يتذكر ريا�س 
الأولد، ملحت زوجتي حتاول الإم�صاك بهم ، فجاأة انهار 
�صقف البيت و�صقطت الأر�صية حتتي” ويتابع “بينما 
كنت حتت الأنقا�س �صمعت ابني زين )عامان ون�صف( 

يتاأوه، اأبي، اأبي، لكن �صرعان ما تال�صى �ص�ته«.
اإىل  الأن��ق��ا���س نقل  انت�صل ري��ا���س م��ن حت��ت  وع��ن��دم��ا 

 •• كولومبو-اأ ف ب

ال�صريالنكي  ال�����زراء  رئي�س  واج���ه 
حادة  انتقادات  راجاباك�صا  ماهيندا 

له  ج���ل��ة  اأول  يف  الأح���د  اأم�����س  ا�صتهجان   و�صيحات 
البالد  اأنحاء  الحتجاجات يف جميع  اندلعت  اأن  منذ 
منه  امل��ق��رب��ني  احل��ك���م��ة  اأع�����ص��اء  با�صتقالة  م��ط��ال��ب��ًة 

ب�صبب الأزمة القت�صادية املتفاقمة.
اأدى ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي وال��ن��ق�����س احل���اد يف 
الغذاء وال�ق�د والأدوية لعدة اأ�صهر اإىل معاناة وا�صعة 
النطاق يف جميع اأنحاء اجلزيرة ال�اقعة بجن�ب اآ�صيا، 

اقت�صادي  تباط�ؤ  اأ�ص�اأ  ت�صهد  والتي 
على الإطالق.

الرئي�س  �صقيق  ال�����زراء  رئي�س  زار 
غ���ت��اب��اي��ا راج��اب��اك�����ص��ا الأح�����د، اأحد 
اأقد�س املعابد الب�ذية، وي�صم �صجرة 

عمرها 23 قرًنا، يف اأن�راداب�را.
وه����ن����اك ح���م���ل ع���������ص����رات ال����رج����ال 
وال���ن�������ص���اء لف����ت����ات م��ك��ت���ب��ة بخط 
مبنع  تطالب  ���ص��ع��ارات  ورددوا  ال��ي��د 
املدينة  دخ�����ل  م���ن  “الل�ص��س” 
املقد�صة ال�اقعة على بعد 200 كلم 
�صمال ك�ل�مب�. و�صاح رجل “�ص�ف 

نعبدك اإذا تنحيت وغادرت«.
وانت�صر ك�ماندوز ق�ة املهام اخلا�صة 
امل��دج��ج��ة ب��ال�����ص��الح ب��ي��ن��م��ا حتركت 
ال�����ص��رط��ة لإخ������الء ال���ط���ري���ق اأم����ام 
م���ك��ب راج��اب��اك�����ص��ا امل��ك���ن م��ن �صت 
رئي�س  اإن  م�ص�ؤول�ن  وقال  مركبات. 
ال�زراء �صيع�د اإىل العا�صمة بطائرة 

بدقائق غادرت. اأنا م�صدومة ل اأ�صتطيع اأن ا�صدق اأنهم 
لن يع�دوا” م�صيفة “اأ�صعر اأننا كلنا يتامى«.

واملدفعي  اجل���ي  الق�صف  قتل يف  ي�ما،  ع�صر  اأح��د  يف 
 65 بينهم  �صخ�صا   232 على قطاع غزة  الإ�صرائيلي 
اآخ����رون ب��ج��روح، وف���ق وزارة   1900 ط��ف��ال واأ���ص��ي��ب 
احل�صيلة  وت�صمل  ح��م��ا���س.  حل��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�صحة 
وت�صببت  اأخ��رى.  وف�صائل  مقاتلني من حركة حما�س 
والف�صائل من قطاع  اأطلقتها حما�س  التي  ال�ص�اريخ 
غزة باجتاه الأرا�صي الإ�صرائيلية مبقتل 12 �صخ�صاً، 
بينهم طفالن وجندي، واأ�صيب 355 اآخرون بجروح، 

وفق ال�صرطة الإ�صرائيلية.
برا وبحرا وج�ا على  اإ�صرائيل ح�صارا م�صددا  تفر�س 
ال��ق��ط��اع احل�����دودي م���ع م�����ص��ر، وه���� ���ص��ري��ط �صاحلي 

اأبلغه  وحينها  منزله  م��ن  القريب  ال�صفاء  م�صت�صفى 
اأطفاله  ���ص��ق��ي��ق��ه مب��ق��ت��ل زوج���ت���ه ع��ب��ري واأرب����ع����ة م���ن 
 100 م��رت  “ل�  دم�عه  يحب�س  وه���  يق�ل  اخلم�صة. 

�صنة لن اأن�صاهم«.
ت�قفت  لكنها  النف�صي  للدعم  جل�صات  ���ص���زي  وتلقت 

لأنها تعبت من الذكريات الأليمة، يق�ل والدها.
ي�صكن ريا�س مع اأمه و�ص�زي وزوجته اجلديدة يف �صقة 
يف  حملية  جمعية  �صاعدته  امل��دم��ر،  منزله  من  قريبة 

�صرائها.
“ملاذا  عاما   65 العمر  من  البالغة  ريا�س  اأم  تت�صاءل 

قتل ه�ؤلء الأطفال والن�صاء الأبرياء؟«.
اأم ريا�س التي كانت ت�صكن مقابل منزل ابنها  وتتذكر 
ريا�س “كنت األعب مع اأحفادي يف بيتهم وقبل الق�صف 

بعد اأن ت�صببت النقابات العمالية يف حالة من اجلم�د 
الرئي�س  على  لل�صغط  حماولة  يف  البالد  يف  الفعلي 

غ�تابايا راجاباك�صا للتنحي.
علًنا  عاًما   72 العمر  من  البالغ  الرئي�س  َيظهر  ومل 
اقتحام منزله اخلا�س  الآلف  اأن حاول ع�صرات  منذ 

يف ك�ل�مب� يف 31 اآذار/مار�س.
مكتبه  اأم���ام  الآلف  يخّيم  ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل،   9 وم��ن��ذ 
يف ك���ل���م��ب���. ُت��ع��ّد زي����ارة م��اه��ي��ن��دا راج��اب��اك�����ص��ا اإىل 

هليك�برت.
واأغلق النا�س العديد من الطرق الرئي�صية يف البالد 
والبنزين  ال��ط��ه��ي  غ���از  ال��ن��ق�����س يف  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اًج��ا 
والديزل. واعتربت وزارة الدفاع يف بيان اأن املتظاهرين 
يت�صرف�ن “بطريقة ا�صتفزازية وتهديدية” ويعطل�ن 

اخلدمات الأ�صا�صية.
اجلي�س  ومنحت  ال��ط���ارئ  حالة  احلك�مة  وفر�صت 
اجلمعة،  اأ�صخا�س  واحتجاز  لعتقال  وا�صعة  �صلطات 

�صخ�س.  ملي�ن   2،3 ي�صكنه  �صيق 
يجمع الناج�ن من عائالت ا�صكنتنا 
وال����ك�����ل����ك واأب��������� ال����ع�����ف ذك���ري���ات 
الك�لك  �صكري  بح�صب  “م�جعة” 

الذي فقدت عائلته 22 �صخ�صا.
وثالثة  وزوجته  �صكري  وال��دا  وقتل 
اأ�صقائه  م����ن  وث����الث����ة  اأب���ن���ائ���ه  م����ن 
منزلهم  يف  واأب����ن����اوؤه����م،  و���ص��ق��ي��ق��ت��ه 
املك�ن من اأربع طبقات وي�صم ثماين 

�صقق ودمر كليا.
“دائما  ع���ام���ا(   50( ���ص��ك��ري  ي��ق���ل 

اعتقدت اأننا باأمان«.
ان�����ه�����ار امل���ب���ن���ى وب����ق����ي ����ص���ك���ري 12 
اإىل  نقله  قبل  الأنقا�س  حتت  �صاعة 
زينب  اأب��ن��ائ��ه  م��ن  وجن���ا  امل�صت�صفى. 

واأ�صامة.
وا���ص��ت��اأج��ر م��ن��زل ي��ب��ع��د ن��ح��� ثالثة 
القدمي  م���ن���زل���ه  ع����ن  ك���ي���ل����م���رتات 
“هذا  ل����ك����ن  ي���ن�������ص���ى  اأن  حم���������اول 

م�صتحيل«.
ل ي��ري��د ال��ك���ل��ك ال����زواج م���رة ثانية 
اأن  ام���راأة  “ل ميكن لأي  اأن��ه  معتربا 
تتعاي�س مع ماأ�صاتي ... امل�ت واحلياة 

مت�ص�يان عندي«.
فقد عالء اأب� الع�ف 14 �صخ�صا من 
وروان.  �صيماء  وابنتيه  ديانا  زوجته  بينهم  من  عائلته 
لأنها  ال��ن��اج��ني  لأب��ن��ائ��ه  النف�صي  ال��دع��م  وق���ف  وق����رر 

“تذكرهم بالأمل«.
انتقل اأب� الع�ف للعي�س يف �صقة تبعد مئات الأمتار عن 
منزله املدمر يف �صارع ال�حدة. ويعي�س الآن مع زوجته 
التي جنت  اأع���ام(  م��رام )8  وابنته  الثانية وطفلتهما 
الذي  ال�ص�برماركت  ُدمر  احلرب  خالل  الق�صف.  من 

ميلكه، لكنه اأ�ص�س متجرا �صغريا قرب منزله.
كنت  التي  ال�صكنية  العمارة  بناء  �صُيعاد  “هل  ويت�صاءل 
ك�ابي�س  “اأرى  ويق�ل  واأ�صقائي؟”.  عائلتي  مع  فيها 

الليل واأعاين من الك�ابي�س اأي�صا يف النهار«.
واأبنائي  ب��زوج��ت��ي  ي��ذك��رين  ه��ن��ا  ���ص��يء  “كل  وي�صيف 

وجرياين«.

ديني  ن�صاط  م��ن  اأن�����راداب�����را ج��زء 
لت�صبثها  احلاكمة  الأ���ص��رة  متار�صه 
الأغلبية  ذات  دول����ة  يف  ب��ال�����ص��ل��ط��ة 

الب�ذية.
)الكاهن(  ال�صامان  اأن  املحلية  الإع��الم  و�صائل  اأف��ادت 
ال�صخ�صي للرئي�س، غنانا اأكا، �صّلم مياهاً يف زجاجات 
احل��رك��ة. تتال�صى  اأن  اأم���ل  على  اح��ت��ج��اج  م���ق��ع  اإىل 

واأف��اد تقرير اآخ��ر ب��اأن �صريانثي زوج��ة رئي�س ال�زراء 
الكاث�ليكية زارت معبًدا هندو�صًيا طلبا مل�صاعدة اإلهية 

لبقاء عائلتها يف ال�صلطة.
وتق�ل م�صادر اإن الرئي�س طلب من �صقيقه ماهيندا 
التنحي يف حماولة لتمهيد الطريق 
اأم��ام حك�مة وح��دة لتخطي الأزمة 

يف �صريالنكا.
معار�س  ح�����زب  اأك������رب  اأع����ل����ن  ل���ك���ن 
اأي  اإىل  ي��ن�����ص��م  ل���ن  اأن����ه  ال���ب���الد  يف 
ع�صرية  اأف���راد  اأح��د  يق�دها  حك�مة 

راجاباك�صا.
ان��دل��ع��ت الأزم����ة الق��ت�����ص��ادي��ة وهي 
الأ�����ص�����اأ م��ن��ذ ا���ص��ت��ق��الل ال���ب���الد يف 
ك�فيد- وب��اء  اأدى  اأن  بعد   1948
عائدات  يف  كبري  انخفا�س  اإىل   19
من  امل��ال��ي��ة  وال��ت��ح���ي��الت  ال�صياحة 

املغرتبني.
ني�صان-  12 يف  �صريالنكا  واأعلنت 
���ص��ت��ت��خ��ل��ف ع���ن �صداد  اأن���ه���ا  اب���ري���ل 
دي����ن���ه���ا اخل���ارج���ي���ة ال���ب���ال���غ���ة 51 
مليار دولر. وحذر وزير املالية علي 
�صربي من اأن البالد قد تعاين من 

الأزمة لعامني اآخرين.
 

هل يناف�س »احتاد الي�سار« الرئي�س الفرن�سي على احلكم؟
•• باري�س-وكاالت

“فرن�صا  بني  الي�صار،  احتاد  اأن  يبدو 
الأبية” واحلزب ال�صي�عي الفرن�صي 
ال�صرتاكي،  واحل��زب  البيئة  وحماة 
ي�صري على الطريق ال�صحيح خل��س 
النتخابات الت�صريعية، وميثل بداية 

جديدة للي�صار يف فرن�صا.
ت�حيد  ن���ح����  م��ه��م��ة  خ���ط����ة  ف���ف���ي 
الفرن�صية،  الي�صار  اأح����زاب  �صف�ف 
اأعلن متزعم حزب “فرن�صا الأبية”، 
جان ل�ك ميل�ن�ص�ن، ت��صله لتفاق 
م���ب���دئ���ي م����ع احل������زب ال����ص���رتاك���ي، 
“اخل�صر”  ح��زب  م��ع  التحالف  بعد 
و”ال�صي�عيني” ب�صاأن ال�صتحقاقات 
دورتها  ���ص��ت��ج��رى  ال��ت��ي  الت�صريعية 

الأوىل يف 12 ي�ني� املقبل.
امل�ص�ؤولني  م��ن  ال��ع��دي��د  اأك���د  وبينما 
التنفيذيني داخل هذه الأحزاب على 
لالتفاقية  “التاريخي”  اجل���ان���ب 
ميل�ن�ص�ن  م�صاعي  حتقق  ق��د  التي 
الربملان  اأغلبية يف  يف احل�ص�ل على 

تعاي�س  ف����ر�����س  وب����ال����ت����ايل  امل���ق���ب���ل 
ال��صطي  ال���ل���ي���ربايل  ال��رئ��ي�����س  م���ع 
املحلل  ي����رى  م����اك����رون،  اإمي���ان����ي���ل 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ب���رون���� ك��اوت��ري�����س ، يف 
ت�صريحه مل�قع “�صكاي ني�ز عربية” 
اأن مثل هذه الحتادات داخل الي�صار 
“�صبق واأن حتققت خالل اجلمه�رية 

اخلام�صة«.
ابتداء  ف��رن�����ص��ا  “عرفت  وي�����ص��ي��ف: 
1970 العديد من جتارب  من عام 
اأحزاب  ب��ني  النتخابية  الت��ف��اق��ي��ات 
الي�صار. كتجربة “املن�صة امل�صرتكة” 
1968 و”الربنامج امل�صرتك”  عام 
عام 1972، واحتاد لي�نيل ج��صبان 
اأن مثل هذه  يعني  ما   .1997 ع��ام 
الت�صكيالت الي�صارية لي�صت بالغريبة 

على التاريخ ال�صيا�صي لفرن�صا«.
ويف املقابل، ل ينفي املحلل كاوتري�س 
و�صع  اأم�����ام  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة  اأن 
“ففي  م�������ص���ي���ف���ا  وم�����ه�����م،  م���ت���غ���ري 
الي�صار  ع��رف  الأخ���ريي���ن،  العقدين 
يف  اأ���ص��ا���ص��ا  متثلت  ك��ث��رية  انق�صامات 

الي�صار  ع��ن  م��ر���ص��ح��ني  �صتة  ت��ر���ص��ح 
الفرن�صية  الرئا�صية  النتخابات  يف 
الأخرية. واحتادهم الي�م له دللت 
ال�صياق،  ه���ذا  يف  وت��اري��خ��ي��ة  م��ه��م��ة 
عن  ينبثق  اأن  مي��ك��ن  اأن���ه  خ�ص��صا 
بها  مي��ر  التي  كتلك  �صعبة  و�صعية 
ال����ص���رتاك���ي ودع�����اة حماية  احل����زب 
بق�اعد  ج����دي����د  م�������ص���روع  ال���ب���ي���ئ���ة 
كاوتري�س  ب��رون���  وي����رى  ج���دي���دة«. 
اأهدافا  الي�صاري  التحالف  لهذا  اأن 
م�صت�ى  على  حتليلها  ميكن  كثرية 
ع��دة زواي����ا. وي��ق���ل يف ه��ذا ال�صاأن: 
الي�صار  الق�صري يحاول  املدى  “على 
الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال���ف����ز 
احلد  الأق����ل  ع��ل��ى  اأو   2022 ل��ع��ام 
بعد  للي�صار  النتخابية  الكارثة  من 
للمر�صح  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����ص��ي��ئ��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
واملر�صحة  ج����ادوت  ي��ان��ي��ك  ال��ب��ي��ئ��ي، 
وبالتايل،  هيدالغ�.  اآن  ال�صرتاكية 
اخل�صائر  تقليل  ه���  الأول  ال��ه��دف 
ل���ل���ف����ز يف الن���ت���خ���اب���ات  وال�������ص���ع���ي 

الت�صريعية املقبلة«.

فالهدف،  البعيد،  امل�صت�ى  على  اأم��ا 
نح�  ي�صري  ال�صيا�صي،  للمحلل  وفقا 
حك�مي”،  “اتفاق  اإىل  ال��ت������ص��ل 

يحقق �صيغة “احلكم مًعا«.
ويتابع: “هنا يكمن التحدي الكبري، 
الأف���ك���ار  ك���ل  ت��ن�����ص��ه��ر  اأن  ي��ج��ب  اإذ 
لأحزاب  املختلفة  والإيدي�ل�جيات 
حك�ميا  ب��رن��اجم��ا  ل��ت��ق��دم  ال��ي�����ص��ار 

م�حدا«.
الحت����اد خالل  ه���ذا  ف�صل  ح���ال  ويف 
يعترب  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة،  الن���ت���خ���اب���ات 
“هذه التفاقية  اأن  ال�صيا�صي  املحلل 
يف  و�صت�صاهم  الأق����ل  ع��ل��ى  م���ج���دة 
اإعادة النظر يف برامج الي�صار وكيف 
اآخذة  جديد  م��ن  �صف�فها  �صرت�س 
يف ع���ني الع��ت��ب��ار ال��ت��ن��اق�����ص��ات بني 
واملتمردين  ال�صرتاكيني  اختيارات 
لت�صتعد  وال�صي�عيني  البيئة  وحماة 
لعام  الرئا�صية  النتخابات  خل��س 

2027 حتت ل�اء واحد«.
اأغلبية  ت��اأم��ني  اإىل  ال��ي�����ص��ار  ي��ح��ت��اج 
ق������ي�����ة م������ن ال�������ن��������اب م������ن اأ�����ص����ل 

اجلمعية  يف  م��ت��اح��اً  م��ق��ع��داً   577
ال���ط��ن��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة )ال����ربمل����ان(، 
التي  الت�صريعية  النتخابات  خ��الل 
و19   12 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  �صتجرى 
ي���ن��ي��� امل��ق��ب��ل. ل��ك��ن ي��ب��دو اأن مهمة 
22 يف  ميل�ن�ص�ن الذي ح�صل على 
ال��دورة الأوىل  املئة من الأ�ص�ات يف 
الفرن�صية  الرئا�صية  النتخابات  من 
املا�صي  اأب��ري��ل   10 اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 

وحل ثالثا، لي�صت بال�صهلة.
الفرن�صي:  ال�صيا�صة  ل��ع��امل  ف���ف��ق��ا 
الحتاد،  ه��ذا  اأم��ام  ال�صعبة  “املهمة 
واحد  مل��ر���ص��ح  ي�صمح  اأن����ه  خ�����ص������ص��ا 
وعلى  انتخابية.  دائ���رة  يف  بالتقدم 
�صيخلق  ال���ت���ح���ال���ف  ه�����ذا  ال���ع���م����م، 
اأنه  والأك��ي��د  الي�صار  داخ���ل  دينامية 
�صي�صمح مبرور مر�صحني عن الي�صار 
النتخابات  من  الثانية  ال���دورة  اإىل 

الت�صريعية«.
وب��ح�����ص��ب اآخ���ر ا���ص��ت��ط��الع��ات ال���راأي 
 ، “اإيالب”  ���ص��رك��ة  اأج���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
الفرن�صيني  م��ن  امل��ئ��ة  يف   37 ي���رى 

اأن هذا التحالف اجلديد من الي�صار 
النتخابات  يف  خ�����ص��م  اأف�������ص���ل  ه���� 
للرئي�س  امل���ق���ب���ل���ة  ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة 
الذي  م��اك��رون  اإميان�يل  الفرن�صي، 
اأعيد انتخابه م�ؤخًرا. ويختم برون� 
اأنه  على  بالتاأكيد  حديثه  كاوتري�س 
امل�قعة  التفاقيات  على  “بالطالع 
الأحزاب  ومتزعمي  ميل�ن�ص�ن  بني 
اأن الإط�����ار  الأخ�������رى، ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا 
ال����ع����ام ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ب���رن���ام���ج حزب 
الأم���ر  ه���ذا  ويف  الأبية”،  “فرن�صا 
تاريخيا  امل��ع��روف  ت��ط���ر ج��دي��د لأن 
ه� اأن احلزب ال�صرتاكي ه� من كان 
اخلط�ط  وبح�صب  ال��ي�����ص��ار«.  ي��ق���د 
اأبرمها  التي  لالتفاقيات  العري�صة 
حلفائه  م��ع  الأبية”  “فرن�صا  ح��زب 
احلك�مي  ف��ال��ربن��ام��ج  ال��ي�����ص��اري��ني، 
زيادة احلد  اأ�صا�صا  امل�صرتك يت�صمن 
ي�رو   1400 اإىل  ل��الأج���ر  الأدن����ى 
وجتميد  ال�صتني  �صن  يف  وال��ت��ق��اع��د 
الأ�صا�صية”  “ال�صروريات  اأ���ص��ع��ار 

و”التخطيط الإيك�ل�جي«.

مفقودا اإثر ق�سف مدر�سة يف �سرق اأوكرانيا   60
•• لوغان�شك-اأ ف ب

اعترب �صت�ن �صخ�صا يف عداد املفق�دين ويرجح مقتلهم بعد ق�صف ا�صتهدف  
اأم�س الأول ال�صبت مدر�صة جلاأوا اإليها يف منطقة ل�غان�صك ب�صرق اأوكرانيا، 

على ما اأفاد حاكم املنطقة �صريغي غايداي الأحد.
“بيل�غ�ريفكا تعر�صت ل�صربة  اأن قرية  وكتب احلاكم على م�قع تلغرام 
ج�ية واأ�صابت القنابل املدر�صة التي دمرت بالكامل لالأ�صف” م�صيفا “كان 

هناك ت�صع�ن �صخ�صا بالإجمال، اأنقذ منهم 27«.
اإىل  م�صريا  املدر�صة”  يف  كان�ا  �صخ�صا  �صت�ن  الأرج��ح  على  “ق�صى  وتابع 
الناجم عن  امل�قع بعد النفجار  اأن درج��ة احل��رارة كانت مرتفعة جدا يف 

القنبلة.
واأو�صح “كان من امل�صتحيل على اأجهزة الإ�صعاف خالل الليل العمل هناك 
ب�صبب ال�صربات. كان يتعني عليهم اإ�صاءة امل�قع، ما كان �صيت�صبب بعمليات 

ق�صف جديدة«.
وقال اإن “اأجهزة الإ�صعاف تن�صط حاليا كما زارت بلدة �صيبيليفكا املجاورة 

حيث اأ�صابت قذيفة منزل كان فيه 11 �صخ�صا«.
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البالغة  ال�صيا�صية  ال�صيطرة  اإع��ادة  قمع الحتجاجات وعلى عملية 
اأنه  م��درك  “اإنني  ال�صحافيني  اأم��ام  تلتها. و�صرح يل  التي  ال�صدة 
ذل��ك من خالل  لكن ميكنني حتقيق  النا�س،  لإقناع  وق��ت  يلزمني 
“تزخر بالأمل والفر�س  واأب��دى عزمه على بناء مدينة  الأفعال«. 

والتناغم” بعدما قامت ال�صلطات “باإعادة النظام بعد الف��صى«.
ح�ل  امللم��صة  التفا�صيل  م��ن  الكثري  الآن  حتى  يل  يك�صف  ومل 
الأول  ت���يل مهامه يف  بعد  املزيد  �صيك�صف  اأن��ه  اأك��د  لكنه  �صيا�صته، 
اإىل  املدينة  بريطانيا  لإع��ادة  ال�25  الذكرى  يف  مت�ز/ي�لي�،  من 

ال�صني.
اأ�صاع الإحباط  ومل تعرف ه�نغ ك�نغ ي�ما نظاما دمي�قراطيا ما 
اأحيانا  تخللتها  احتجاجات  واأث���ار  �صن�ات  م��دى  على  �صكانها  بني 
تظاهرات حا�صدة وعنيفة. وتق�م “جلنة انتخابية” ت�صم 1461 

مرحلة  “اإنها  واأ���ص��اف  ال�صيا�صية”.  وال��ت��ع��ددي��ة  الدمي�قراطية 
“على  اأن  م���ؤك��دا  نظامان”  واح���د  “بلد  م��ب��داأ  تفكيك  ج��دي��دة يف 
�صلطات ال�صني وه�نغ ك�نغ احرتام التزاماتها ال�طنية والدولية”. 
وُحظرت التظاهرات ب�صكل وا�صع يف ه�نغ ك�نغ اإذ منعت ال�صلطات 
اأي جتمع عام ي�صم اأكر من اأربعة اأ�صخا�س �صمن تدابري مكافحة 
الق�مي.  الأم���ن  ح���ل  ج��دي��دا  قان�نا  بكني  وفر�صت  ك�فيد-19 
و�صائل  وف��ق  �صرطي  اآلف  و�صبعة  اآلف  �صتة  بني  ما  تعبئة  ومت��ت 

الإعالم املحلية ملنع وق�ع اأي حادث خالل عملية التعيني.
الدمي�قراطيني،  ال���ص��رتاك��ي��ني  راب��ط��ة  نظمت  الت�ص�يت،  وق��ب��ل 
تظاهرة  للدمي�قراطية،  امل���ؤي��دة  املتبقية  املجم�عات  اآخ��ر  اإح��دى 
العام  الق���رتاع  لل�صعب،  “ال�صلطة  هتف�ا  اأ�صخا�س  ثالثة  �صمت 

الآن«.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

ُعني ج�ن يل امل�ص�ؤول الأمني ال�صابق الذي اأ�صرف على حملة قمع 
التظاهرات املطالبة بالدمي�قراطية يف ه�نغ ك�نغ، رئي�صا لل�صلطة 
التنفيذية يف هذا املركز املايل والتجاري باأ�ص�ات جلنة تقت�صر على 

م�الني لبكني الأحد.
ال�حيد  املر�صح  عاما   64 البالغ  ال�صابق  ال�صرطي  يل  ج���ن  وك��ان 
خل��الف��ة امل�����ص���ؤول��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه��ا ك����اري لم ال��ت��ي ق����ررت عدم 
ال�حيد  امل�����ص���ؤول  �صن�ات. وه���  م��ن خم�س  ل���لي��ة ج��دي��دة  التقدم 
اأو�صاط ال�صرطة، وكان م�ص�ؤول  عن �صلطات ه�نغ ك�نغ الآتي من 
عن الأمن يف ه�نغ ك�نغ خالل م�جة التظاهرات الكربى املطالبة 
على  واأ���ص��رف   2019 ع��ام  املدينة  اجتاحت  التي  بالدمي�قراطية 

ع�ص�ا من النخبة ال�صيا�صية والقت�صادية م�الني جميعهم لبكني 
ال�صلطة  �صكان ه�نغ ك�نغ، بتعيني رئي�س  %0،02 من  وي�صكل�ن 
جرت  مناف�صني،  اأي  م��ن  خلت  حملة  وبعد  املدينة.  يف  التنفيذية 
 1416 الأح��د ح�صل فيها يل على  اق��رتاع �صريعة و�صرية  عملية 
�ص�تا، ما ميثل %99 من اأع�صاء اللجنة، فيما �ص�ت ثمانية �صده 

بح�صب ال�صلطات، وامتنع 33 ع�ص�ا عن الت�ص�يت.
واأثنت بكني على �صبه الإجماع هذا معتربة اأنه يك�صف عن “م�صت�ى 

مرتفع من التقدير والدعم لدى جمتمع ه�نغ ك�نغ” حيال يل.
واأعلن مكتب اأعمال ه�نغ ك�نغ وماكاو يف بيان “اإنه اإثبات حقيقي 

للروح الدمي�قراطية«.
يف املقابل، ندد الحتاد الأوروبي بعملية التعيني وكتب وزير خارجية 
للمبادئ  “انتهاكا  ت�صكل  اأن��ه��ا  تغريدة  يف  ب���ري��ل  ج���زي��ب  الحت���اد 

جون يل يتوىل ال�سلطة يف هونغ كونغ 

•• عوا�شم-وكاالت

حتفل رو�صيا الي�م الثنني، بذكرى 
النت�صار يف احلرب العاملية الثانية، 
الرو�صي  ال��رئ��ي�����س  �صيلقي  ح��ي��ث 
اأن  يت�قع  كلمة  ب�تني،  فالدميري 
�ص�اء  ب��الده  ت�صمل حتديد م�قف 
ب��ال���ص��ت��م��رار يف احل���رب اإىل م��ا ل 
اأه��داف مرحلية  اأو حتديد  نهاية، 
ي���ا���ص��ل اجلي�س  وا���ص��ح��ة، ح��ي��ث 
دون  الع�صكرية  عملياته  الرو�صي 

حتقيق “�ص�رة ن�صر” وا�صحة.
و�صلطت �صحف عربية �صادرة اأم�س 
الأحد، ال�ص�ء على ال�صرتاتيجية 
التي �صيتعامل بها ب�تني مع دول 
التي فر�صت عليه عق�بات  الغرب 
اأوكرانيا،  غزو  خلفية  على  قا�صية 
واحل�����رب غ���ري امل��ب��ا���ص��رة ب���ني بني 

رو�صيا واأمريكا.

حرب بالوكالة
وق����ال ال��ك��ات��ب ن��اج��ي ����ص���راب، اإن 
خيار  تعتمد  امل��ت��ح��دة  “ال�ليات 
والدعم  بال�صالح  اأوكرانيا  تزويد 
امل�������ايل ح���ت���ى ت�����ص��ت��م��ر يف دوره������ا 
بالت�صدي للجي�س الرو�صي واإنهاك 
اأم���ل حتقيق هدفني،  ع��ل��ى  ق���ت��ه، 
على  الن����ق����الب  اإم���ك���ان���ي���ة  الأول 
ال��رئ��ي�����س ب���ت��ني، وال���ث���اين ت�رط 
رو����ص���ي���ا يف امل�����ص��ت��ن��ق��ع الأوك�������راين 
اأفغان�صتان،  ل�����ص��ي��ن��اري���  ت����ك����راراً 
الكثري من قدراتها  رو�صيا  فتفقد 
ال��ت��ي ت��ب��ع��ده��ا ع��ن امل��زاح��م��ة على 

قمة النظام الدويل«.
ال�ليات  مب��ق��دور  “كان  واأ���ص��اف 
قبل  احل������رب  مت���ن���ع  اأن  امل���ت���ح���دة 

وال�صتجابة  بالتفاو�س  اندلعها 
وحتى  ال����رو�����ص����ي����ة،  ل���ل���م���ط���ال���ب 
ب��ع��د ان�����دلع احل�����رب، ف���ب���دًل من 
املتحدة  ال�ليات  تعمل  احت�ائها، 
على ا�صتمرارها، بتقدمي كل الع�ن 

الع�صكري واملايل لأوكرانيا«.
املتحدة  ال����لي���ات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
ت�������ص����ر امل���ع���رك���ة ع���ل���ى اأن����ه����ا بني 
وهذا  وال�صم�لية،  الدميقراطية 
الثقايف  ال���ب���ع���د  امل���ع���رك���ة  ي��ع��ط��ي 
و�صفها  وق������د  والإي������دول�������ج������ى، 
ت�صكل  باأنها  نف�صه  بايدن  الرئي�س 

حتدياً للنظام الدويل.
كل  اأق��ف��ل��ت  ب���اي���دن  “اإدارة  وت���اب���ع 
اأب�����اب احل����ار م��ع رو���ص��ي��ا لترتك 
ال�كالة  ب������دور  ت���ق����م  اأوك����ران����ي����ا 
لإج���ه���ا����س ال���ق����ة ال���رو����ص���ي���ة، ثم 
الغربي  التحالف  لت�حيد  ال�صعي 
يف احلرب، واحليل�لة دون ال�صماح 

بانت�صار الرئي�س ب�تني«.

خطاب بوتني
“ال�صرق  الكاتب يف �صحيفة  وقال 
“العامل  اإن  رائ��د جرب،  الأو�صط” 
يرتقب غداً احتفال رو�صيا الكبري 
ب��ع��ي��د ال��ن�����ص��ر ع��ل��ى ال��ن��ازي��ة، وه� 
املنتظرة،  ب�تني  ملفاجاآت  يتح�صب 
طرازات  على  تقت�صر  ل  ق��د  وه��ي 
التي  احلديثة  وامل��ع��دات  الأ�صلحة 
الكرملني  ���ص��اك��ن  مي��ت��ل��ك��ه��ا  ب����ات 
ومنا�صبة  خ��ط��اب  ك���ل  يف  وي���زه���� 

باأنها ل مثيل لها يف العامل«.
اإىل  ال���ف�������ص����ل  “ميتد  واأ������ص�����اف 
م���ا ���ص��ي��ق���ل��ه ال���رج���ل وه����� يق�د 
الكرملني،  اأ���ص���ار  ق��رب  الحتفال 
يراقب  ك���ل���ه  ال����ع����امل  اأن  م����درك����اً 

املعن�ّية،  م�صروعّيتها  ي��ج��ّدد  م��ا 
يف  تل�ح  اأهمية  اأك��ر  م�صاكل  ثّمة 

الأفق بالن�صبة اإىل الكرملني«.
رو�صيا  “خ�صرت  ال��ك��ات��ب  واأ���ص��اف 
اأوكرانيا،  على  احل���رب  يف  الكثري 
اخل�صائر  تلك  تع�ي�س  واإمكانية 
م�ؤّكدة  لي�صت  املقبلة  الأ���ص��ه��ر  يف 
ح���ت���ى ول������ ���ص��ي��ط��رت ع���ل���ى كامل 
م��ن��ط��ق��ة دون���ب���ا����س، وه���� اأم����ر بدا 
ط�يلة  لأ���ص��ه��ر  وب��دي��ه��ي��اً  منطقياً 
ال���ف���اق���ع يف  ال���غ���ي���اب  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ال����ت�����ازن ب���ني ال���ق����ت���ني«. واأ����ص���ار 
بها  منيت  ال��ت��ي  اخل�����ص��ارة  اأن  اإىل 
الأرجح  وعلى  اأوكرانيا،  يف  رو�صيا 
اآلية  بطريقة  تعني  ل  اأوروب����ا،  يف 
باملقابل  ا���ص��ت��ط��اع��ت  ب��روك�����ص��ل  اأّن 
حتقيق مكا�صب حا�صمة، لفتاً اإىل 
اأن بروك�صل لي�صت عبارة عن قيادة 
“لعّل  وق���ال  متجان�صة.  اأوروب���ي���ة 
التاريخّي والثقايّف بني  الختالف 
اأن تك�ن  الأوروب���ي���ة ح��ّت��م  ال����دول 
حاجزاً  ال��داخ��ل��ي��ة  الن��ق�����ص��ام��ات 
اأو  املكا�صب، مع  ه��ذه  اأم��ام حتقيق 
اأوكرانيا،  رو���ص��ّي يف  اإخ��ف��اق  ب��دون 

اللحظة،  ه���ذه  ���ص��دي��د يف  ب��اإم��ع��ان 
كل كلمة اأو التفاتة يق�م بها، ومن 
امل�ؤكد اأن الرئي�س الرو�صي �صي�صع، 
النقاط على احل��روف يف التق�مي 
الرو�صي مل�صار العمليات الع�صكرية 

اجلارية وماآلت مراحلها املقبلة.
املهم  ال��ع��ي��د  ه����ذا  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
ب�صجالت  ارتبط على مدى عق�د 
وا���ص��ع��ة ب��ني رو���ص��ي��ا وال��غ��رب زادت 
الأخرية،  ال�صن�ات  خ��الل  حدتها، 

اأم فقط على دونبا�س، فهي  كييف 
ف�صلت على كلتا اجلبهتني«.

م�عد  اإىل  “ال��ص�ل  اإن  وق����ال 
دون  من  )اآي���ار(  ماي�  من  التا�صع 
اإمكانية تقدمي ما ميكن ت�ص�يره 
على اأّنه انت�صار ع�صكرّي اأو �صيا�صّي 
الرئي�س  طم�حات  يلّبي  ل��ن  ب��ارز 
ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب���ت��ني، لكن 
اأب���ع���د م���ن جم����ّرد غ��ي��اب م���ا يرّبر 
اأو  الرمزية  الحتفالية  اللحظات 

كما بات العر�س الع�صكري الكبري 
الذي يقام خالله منا�صبة �صن�ية، 
وت���ع���ر����س ف���ي���ه���ا رو����ص���ي���ا اأح�����دث 
واملعدات  الأ�صلحة  من  ال��ط��رازات 
التي ل�ح بها ب�تني اأكر من مرة 
وتابع  احل��م��ا���ص��ي��ة.  خ��ط��اب��ات��ه  يف 
“مع ترقب اخلطاب الأكر اأهمية 
خ���الل ال�����ص��ن���ات الأخ������رية، ي�صع 
ال���ع���امل ت���اري���خ ال��ت��ا���ص��ع م���ن ماي� 
فا�صلة  ال��ع��ام كنقطة  ه��ذا  )اآي����ار( 

يف احلرب اجلارية، لي�س فقط مع 
اأوكرانيا بل مع الغرب كله«.

�صربة لرو�صيا
ويرى الكاتب يف �صحيفة “النهار” 
رو�صيا  اأن طم�حات  ج�رج عي�صى، 
بفعل  ق�ية  �صربة  تلقت  الدولية 
اأوكرانيا،  يف  الع�صكري  اإخ��ف��اق��ه��ا 
الهدف  ك���ان  “مهما  اأن���ه  م�صيفاً 
الرو�صي من الغزو، ال�صتيالء على 

•• الفجر - تون�س
اأعلن احلزب الّد�صت�ري احلّر عن 
اأمام  املعت�صمني  اأع�����ص��ائ��ه  دخ����ل 
لعلماء  العاملي  الحت���اد  ف��رع  مقّر 
ج�ع  اإ���ص��راب  يف  بت�ن�س  امل�صلمني 
من  ت���ن�����س  “لتخلي�س  ج��م��اع��ي 
فيدي�  ح�����ص��ب  الإجرام”،  اأوك�����ار 
ن�������ص���رت���ه رئ���ي�������ص���ة احل�������زب عبري 
الر�صمية  �صفحتها  ع��ل��ى  م������ص��ي 

بالفاي�صب�ك.
املعت�صمني  اإّن  م������ص��ي  وق���ال���ت 
���ص��ي��ن��ّف��ذون، ت��ب��اع��ا، اإ����ص���راب ج�ع 
ال�صلطة  “لتحميل  ج���م���اع���ي 
الت�صرّت  يف  القان�نية  م�ص�ؤوليتها 
الظالمية  “اأخطب�ط  ع���ل���ى 
والتطّرف ورف�س طرد اجلمعيات 
الأج��ن��ب��ي��ة امل�����ص��ّن��ف��ة اإره��اب��ي��ة من 

وفق ق�لها. اأر�صنا”، 
ال��د���ص��ت���ري احلر  اأّن  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
املف��صية  اإىل  ���ص��ك���ى  ���ص��ي��ق��ّدم 
ب�صبب  الإن�����ص��ان  حلق�ق  ال�صامية 
للم�صرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن��ع 
ال���ت���ي ك�����ان ق�����رر ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا نح� 
ق�صر قرطاج يف 15 ماي� اجلاري 

املتابعة  م���ا���ص��ل��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املراأة  �صّد  العنف  مللفات  الدولية 

التي كانت تقّدمت بها �صابًقا.
احل������زب  اأّن  م����������ص����ي  واأّك��������������دت 
النهاية  اإىل  امل��ع��رك��ة  “�صي�ا�صل 
و�صيك�ن باملر�صاد يف نف�س ال�قت 
بها  يق�م  التي  النحرافات  لبقية 
اأّن  اإىل  م�صرية  ال�صلطة”  �صاحب 
امل�صلمني  ف��رع احت��اد علماء  ع���دة 
بينه وبني  العالقة  “يثبت  للعمل 
الدينية  ال�����ص���ؤون  وزارة  م�صالح 
واجلمعيات  امل���ن���اب���ر  يف  ومت�������ّدده 
بقرارات  ال�����ص��ع��ب  اإل���ه���اء  ظ����ّل  يف 
احل���اك���م ب���اأم���ره وت����زي���ع اأب����اق���ه 
اقتالع  ب�صدد  باأّنه  ال�صعب  لإيهام 

ح�صب ق�لها. الإخ�ان”، 
اأّنه  على  احل���زب  رئي�صة  و���ص��ّددت 
امللف  ه�����ذا  يف  “الف�صل  ي���ج���ب 
احلارق قبل احلديث عن الد�صت�ر 

واجلمه�رية اجلديدة املزع�مة«.
واأّكدت عبري م��صي رئي�صة احلزب 
اأّن  الأح��د  اأم�س  احل��ر  الد�صت�ري 
اإىل نزع غطاء  اأمن عمدوا  اأع���ان 
مكان  ف���ق  تركيزه  مّت  بال�صتيكي 
حلمايتهم  الطعام  عن  امل�صربني 

من الأمطار. ون�صرت فيدي� وثق 
باجلثث  اي��اه��م  م�صبهة  ح��ال��ت��ه��م 

كا�صفة ما يعي�ص�ن من معاناة.
بثته  ف��ي��دي���  يف  م������ص��ي  وق���ال���ت 
مب�قع  الر�صمية  �صفحتها  ع��ل��ى 
�صتبقى  ال�ص�رة  “هذه  في�صب�ك: 
و�صمة عار... م�اطن�ن ت�ن�صي�ن 
ان��ه��م ل يريدون  ال���ح��ي��د  ذن��ب��ه��م 
تنظيما ارهابيا يف ت�ن�س ول مناخا 
ب���اأم����ال مت�صخة  ق����ذرا  ان��ت��خ��اب��ي��ا 
اأق���ذر ما  ك��ل م��رة  حتى ي�صعد يف 
لبيع  ال�صيا�صية  الطبقة  يف  ي�جد 
ال�ص�رة  ه���ذه  ال����ب����الد...  و����ص���راء 

�صتبقى و�صمة عار«.
نائم  “الغن��صي  م������ص��ي  وق��ال��ت 
وكلهم  مبنزله  النعام  ري�����س  ف���ق 
ه����ذا  يف  ون�����ح�����ن  م����ن����ازل����ه����م  يف 

ال��صع...«. 
احل����زب  م����ن  اأع�������ص���اء  اأّن  ي���ذك���ر 
يعت�صم�ن  احل������ّر  ال����ّد�����ص����ت�����ري 
لعلماء  العاملي  الحت��اد  مقّر  اأم��ام 
امل�����ص��ل��م��ني ف����رع ت���ن�����س م��ن��ذ 14 
من  ال��ي���م  اىل   2021 دي�صمرب 
اأج����ل اإغ�����الق ه���ذه امل��ن��ّظ��م��ة التي 
يف  ل���الإره���اب  “وكًرا  ي��ع��ت��ربون��ه��ا 

ت���ن�����س«. م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأعلن 
املا�صي  اأب���ري���ل   12 م��ن��ذ  احل����زب 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م م�����ص��رية ن��ح��� ق�صر 
15 م���اي  ي������م الأح��������د  ق����رط����اج 
رئي�س  ب���ق���رارات  ت��ن��دي��دا   2022
تلقى  انه  ال  �صعيد،  قي�س  الدولة 
ا�صعارا من وزارة الداخلية برف�س 
امل�������ص���رية ح�����ص��ب م����ا ك�����ص��ف عنه 

احلزب يف بيان اجلمعة.   
م�صرية  م���ن���ع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ة  ويف 
احلزب الد�صت�ري احلر، قال وزير 
الدين،  ���ص��رف  ت���ف��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
ه��ن��اك ق���رار م��ن حم��اف��ظ ت�ن�س 

وهناك �صبط اداري. 
ت�صريح  يف  الدين،  �صرف  واأ�صاف 
على هام�س زيارة تفقد لل�حدات 
احلبيب  ب�صارع  املتمركزة  المنية 
الأحد،  اأم�س  بالعا�صمة،  ب�رقيبة 
مطابقة  امل�������ص���رية  ����ص���ت���ك����ن  اإذا 
ال�صبط  م���ع  وت���ت����اف���ق  ل��ل��ق��ان���ن 
الداري، ول مت�س من المن العام 
مكان،  اي  على  �صي�افق�ن  فاإنهم 
للجميع  مفت�ح  املجال  اأن  م�ؤكدا 

وفق ق�له.
ه���ذا ون���ف���ذت اأم�������س الأح�����د وقفة 

اح���ت���ج���اج���ي���ة دع�����ا اإل���ي���ه���ا ح����راك 
‘’25 ي�لي�” اأمام امل�صرح البلدي 
مئات  بح�ص�ر  ت�ن�س  بالعا�صمة 

من الت�ن�صيني.
الر�صمية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  وك�صفت 
الحد  اأم�����س  املتظاهرين  ع��دد  ان 

بالعا�صمة بلغ ح�ايل الفي �صخ�س، 
ال�صتثنائية  ل����الإج����راءات  دع��م��ا 
قي�س  ال��رئ��ي�����س  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي 
 ،2021 ي���ل��ي���   25 ي����م  �صعيد 
املت�رطني  مبحا�صبة  وللمطالبة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ويف  الغ����ت����ي����الت  يف 

الع�صرية  خ���الل  ال��ف�����ص��اد  ق�����ص��اي��ا 
املنق�صية.

الرئي�س  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت���در 
اتخذ  ����ص���ع���ّي���د  ق��ي�����س  ال���ت����ن�������ص���ي 
جملة   2021 ي���ل��ي���   25 م��ن��ذ 
و�صفها  ال����ت����ي  ال�������ق�������رارات  م�����ن 

ب���ال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وخ���ل���ف���ت ج���دل 
وتتمثل  وم���ع���ار����س.  م����ؤي���د  ب���ني 
والدع�ة  ال��ربمل��ان  ح��ل  يف  خا�صة 
مبكرة،  ت�صريعية  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل 
الد�صت�ر  ا�صتفتاء لتعديل  واإجراء 

ال�صادر �صنة 2014.

اأّي  تداعيات  �ص�ؤال وجيه عن  ثّمة 
اأوروبا.  يف  الرو�صّي  للنف�ذ  تراجع 

من �صيغّطي هذا الرتاجع«.

م�صار احلرب
عن  “العرب”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
���ص��ي�����ص��ت��ان���ف��ي��ت�����س، كبري  ���ص��ت��ي��ف��ن 
زم��������الء ال������درا�������ص������ات ال���رو����ص���ي���ة 
جمل�س  يف  والأورواآ��������ص�������ي��������ي�������ة 
الأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
البطيء  التقدم  ظ��ل  يف  اإن��ه  ق�له 
ل��ل��ق���ات ال��رو���ص��ي��ة يف اأوك���ران���ي���ا، 
ب�تني  اأن  املحللني  بع�س  يعتقد 
ع�صكري  ب��ت�����ص��ع��ي��د  ي���ه���دد  ����ص����ف 
و�صيدع� اإىل التعبئة اجلماهريية، 
ر�صمياً  ����ص���م���اً  اآخ��������رون  وي���ت����ق���ع 
لالأرا�صي الأوكرانية، بينما يت�قع 
غريهم اإعالن النت�صار من خالل 

اأهداف خمت�صرة املهام.
واأ�صافت “يت�صاءل �صي�صتان�فيت�س 
بها  �صتتعامل  ال��ت��ي  الكيفية  ع��ن 
الدولية  الظروف  هذه  مع  رو�صيا 
القت�صادية  ال���ع���ق����ب���ات  وه������ذه 
احلمالت  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�صتمرة، 
ال�صيا�صي  وال����ع����داء  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

والتخريب الأيدي�ل�جي؟«.
الرو�س  امل�����ص���ؤول��ني  اأن  واأو���ص��ح��ت 
اإىل  حت����ت����اج  ال�����دول�����ة  اأن  ي�������رون 
اإىل  ت����ه����دف  داخ����ل����ي����ة  �����ص�����اب����ط 
والتاأثريات  الت�صالت  عن  عزلها 
اخل����ارج����ي����ة، واإح������ي������اء ال���ن���م����ذج 
ال�ص�فياتي لالكتفاء الذاتي، وهي 
الكثري  على  ت�ؤثر  وطنية  حماولة 
من املجالت، مبا يف ذلك التجارة 
وال�صيا�صة النقدية والتعليم ودعم 

العلم وتنظيم الإنرتنت.

رو�صيا حتتفل اليوم بذكرى االنت�صار يف احلرب العاملية 

خيارات بوتني..حرب بال نهاية اأو اأهداف مرحلية

بعد منع م�صرية 15 مايو

تون�س: معت�سمو الد�ستوري احلّر يف اإ�سراب جوع

يف وقفة احتجاجية: اأن�صار �صعّيد ُيطالبونه باملُحا�صبة قبل اال�صتفتاء واالنتخابات 
الد�صت�ري احلر يف ا�صراب ج�ع

�سوريون يف برلني ي�سعون لإطالق كيف ميكن تفادي انزلق اأوكرانيا اإىل حرب عاملية؟
�سراح ذويهم بعد عفو رئا�سي 

•• برلني-دم�شق-رويرتز

يراود الأمل روجني دركي منذ ع�صر �صن�ات يف اأن تعرف ما اإذا كان �صقيقها 
حممد ما زال على قيد احلياة وما اإذا كان �صيفرج عنه ذات ي�م، اإن كان حيا، 

من اأحد �صج�ن احلك�مة ال�ص�رية بعد اعتقاله يف 2012.
لكن عندما �صدر مر�ص�م رئا�صي الأ�صب�ع املا�صي بالعف� العام عن �صجناء 

انتابتها م�صاعر خمتلطة.
وقالت وهي حتمل �ص�رة ل�صقيقها يف اعت�صام يف برلني اأم�س الأول ال�صبت 
�صع�ر  “اإنه  ال�صيا�صيني  املعتقلني  اأج��ل  من  ال�ص�ريني  ع�صرات  فيه  �صارك 
اإذا كان �صيطلق �صراحه اأو ما اإذا  اإذا كان حيا وما  �صيء لأنني ل اأعرف ما 

كان �صيتذكرنا«.
ب�صار  ال�ص�ري  الرئي�س  �صد  انتفا�صة  �صقيقها  �صاند  التي  درك��ي  وق��ال��ت 
الأ�صد “عندما علمت اأمي باملر�ص�م قالت ‘حتى ل� مل يتذكرين، على الأقل 
والعف� الرئا�صي ال�صادر ي�م 30 اأبريل ني�صان ه� الأول  اأنا‘“.  �صاأتذكره 
الإرهاب  ملكافحة  كا�صح  ي�صمل معتقلني مب�جب مر�ص�م  الذي  فيما يبدو 
عام 2012 والذي تق�ل اجلماعات املدافعة عن حق�ق الإن�صان اإنه �صمح 

لل�صلطات باعتقال ن�صطاء املعار�صة وم�ظفي الإغاثة.
واأعطى العف� اأمال لآلف العائالت ال�ص�رية يف روؤية اأحبائها مرة اأخرى 
بعد احتجازهم على مدى �صن�ات. لكن جماعات حق�قية تق�ل اإن املر�ص�م 
لن مينح احلرية اإل جلزء �صغري من ال�صجناء ال�صيا�صيني الذين حتتجزهم 

احلك�مة.

•• عوا�شم-وكاالت

ال�صهرين  يف  خ���ط���ري  ب�����ص��ك��ل  ت����زاي����د 
“حرب  ع���ب���ارة  ا����ص���ت���خ���دام  الأخ����ريي����ن 
بايدن  الرئي�س ج�  اإدارة  اإن  اإذ  عاملية”، 

تتحدث عنها با�صتمرار، وزعماء اجلمه�ريني يف الك�نغر�س يحذرون منها اأي�صاً. 
وال�ليات املتحدة واحللفاء الأوروبي�ن -من الرئي�س الفرن�صي اإميان�يل ماكرون 
اإىل امل�صت�صار الملاين اأولف �ص�لت�س الذي ت�ىل مهامه منذ فرتة ق�صرية، اأبدوا 

قلقاً على امل�صت�ى نف�صه.
ويف اجلانب الرو�صي، هناك ترداد للعبارة بغزارة ل��صف كل �صيء من العق�بات 
تهديداتهم  تعزيز  اأج��ل  وم��ن  م��صكفا.  ال��ط��راد  غ��رق  اإىل  الأ�صلحة  اإر���ص��ال  اإىل 
فاإنهم يرفق�ن عبارة “احلرب العاملية” بقرقعة الختبارات ال�صاروخية واإجراء 

املناورات الن�وية.
م��ن وراء  الغر�س  اأن  الأم��ري��ك��ي  “ذا هيل”  اإ����س. ك�هني يف م�قع  رال��ف  و كتب 
ال�صيا�صة،  ن��زاع عاملي ه� حتفيز احل��ذر واتخاذ خط�ات متعقلة يف  احلديث عن 
وخ�ص��صاً اأن اخل�ف من اإبادة ن�وية عاملية، يجب اأن يثري جه�داً من�صقة من كل 
الأطراف لإبقاء النزاع الأوكراين حمدوداً. ومن الناحية العملية، فاإن الرتكيز 
اإىل  واأدى  عك�صياً،  ت��اأث��رياً  اأح��دث  رو�صيا-  هزمية  �صمان  -ع��س  الت�صعيد  على 
تعبئة من اأجل اإر�صال امل�صاعدات اإىل اأوكرانيا، مما جعل �ص�رة الأمن العاملي اأكر 

عر�صة للخطر.
و�صعت ال�ليات املتحدة مع حلفائها اإىل منع حرب عاملية من طريق فر�س حدود 
ذاتية على دعمهم لأوكرانيا عام 2014، ور�صمت اإدارة الرئي�س الأمريكي �صابقاً 
الفتاكة. وخالل  وتلك غري  الفتاكة  الع�صكرية  امل�صاعدة  بني  اأوباما خطاً  ب��اراك 
اأ�صلحة  اأوك��ران��ي��ا  �صتزود  اإنها  الأم��ر  اأول  قالت  بايدن  اإدارة  ف��اإن  الأخ���ري،  ال��ن��زاع 
بني  الإدارة  ميزت  لح��ق،  وق��ت  ويف  “الهج�مية«.  الأ�صلحة  ع��س  “دفاعية” 

الع�صكري  التدخل  خيار  ا�صتبعدت  وطبعاً،  و”الثقيلة”.  “اخلفيفة”  الأ�صلحة 
عن الطاولة. وحتى الآن، مل ي�صمد اإل هذا اخليار. اأما اخلط�ط الأخرى فقد 

انطم�صت اإن مل يكن قد احمت متاماً.
ومعظم هذا النطما�س للخط�ط حدث نتيجة املمار�صات الرو�صية، وحتديداً اأتى 
كرد على هذه املمار�صات. اأن �صبط النف�س الغربي مل يجد مقاباًل. ذلك، اأن رو�صيا 
اأحجمت فقط عن حماولة ال�صيطرة على كييف واإ�صقاط النظام بعدما هزمت يف 
لرو�صيا  التهامات  زادت  نف�صه،  ال�قت  ويف  الغربية.  ال�صلحة  مب�صاعدة  املعركة 

بارتكاب جمازر، من �صغط الراأي العام 
ع��ل��ى احل��ك���م��ات ال��غ��رب��ي��ة ك��ي تتحرك 

ب�صكل اأكر ن�صاطاً ل��صع حد للنزاع.
الكثري من حدود  ويف هذه الثناء، فاإن 
الت�صعيد التي يتم جتاهلها الآن، تفتقر 
اإىل اأر�صية حتليلية. وعلى وجه التحديد، فاإن الرتكيز على الأ�صلحة الدفاعية، 
التي  ه��ي  رو�صيا  ف���اإن  ذل���ك،  على  وع���الوة  منطقياً.  يكن  مل  الهج�مية،  ولي�س 
اأوكرانيا  اأوكرانيا ولي�س العك�س، ولذلك، فاإن كل �صالح يزود به الغرب  هاجمت 
ميكن اأن يعترب دفاعياً. كما اأن عدد �صكان اأوكرانيا ه� اأقل من ن�صف عدد �صكان 
رو�صيا، و11 يف املئة من اإجمايل ناجتها املحلي. وتالياً، فاإن اأي حت�لت قد تطراأ 

على النزاع اجلاري، لن ت�صكل فيه اأوكرانيا خطراً جدياً على رو�صيا يف امل�صتقبل.
اأ�صلحة  اأ�صلحة  مقابل  يف  “هج�مية”  اأ�صلحة  ت�جد  ل  ذل��ك،  ك��ل  ع��ن  وف�صاًل 
ت�صتخدم  اأن  ميكن  الأ�صلحة  ك��ل  اإن  يق�ل  ت�صر�صل  ون�صت�ن  وك��ان  “دفاعية”. 

ك��صائل للدفاع اأو للهج�م.
وبتهديدها املت�ا�صل بال�صالح الن�وي، تتح�ل رو�صيا اإىل ذاك ال�صبي الذي يطلب 
النجدة لتفادي هج�م الذئب، مما �صيجعل الغرب ي�صاب باخلدر حيال مثل هذه 
الفعلية  احلمراء  الرو�صية  اخلط�ط  بني  التمييز  على  ق��ادر  وغ��ري  التهديدات، 

وتلك التي تطلق ملجرد التهديد.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي ل�يد اأو���ص��نت م���ؤخ��راً اإن ه��دف ال���لي��ات املتحدة 
اأ�صياء كتلك  ق��ادرة معها على فعل  تع�د  اإىل درج��ة ل  “رو�صيا �صعيفة  روؤي��ة  ه� 
هذا الكالم اأثار جدًل- لكنه يعترب �صليماً من الناحية  املماثلة لغزو اأوكرانيا”. 
ال�صرتاتيجية. اإن ا�صرتاتيجية امل�صاعدات املحدودة على اأمل اأن تقابل رو�صيا ذلك 

بخط�ات من قبلها قد اأخفقت يف ال��ص�ل اإىل خف�س الت�صعيد.
ويف نهاية املطاف، فاإن الإ�صرتاتيجية الأف�صل ملنع حرب عاملية يف امل�صتقبل، رمبا 

ل تكمن يف اإدارة الت�صعيد، واإمنا يف اإحلاق الهزمية برو�صيا يف النزاع احلايل.
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يف مواجهة احلرب يف اأوكرانيا

اآ�سيا الو�سطى تناأى بنف�سها عن مو�سكو...!
•• الفجر -اأوليفييه بوري�س 

ترجمة خرية ال�شيباين
   حتافظ جمهوريات االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق على 
مرتهنة  فهي  بوتني:  رو�صيا  مع  متناق�صة  عالقات 
اقت�صادًيا، وت�صعى اإىل حترير نف�صها من دائرة نفوذ 

هذا العمالق حتى ال تخاطر باالبتالع بدورها.
دونيت�صك  جمهوريتي  با�صتقالل  نعرتف  ال  »نحن     
مثل هذا الت�صريح قد يبدو طبيعيًا من  ولوهان�صك”، 
فم زعيم غربي، خا�صة منذ الغزو الرو�صي يف فرباير 
العزيز  عبد  من  ياأتي  اأن  هو  املده�ش  لكن  املا�صي. 
تقع  دولة  وهي  اأوزبك�صتان،  خارجية  وزير  كاملوف، 

اأنها تدور يف فلك  اإليها على  اآ�صيا الو�صطى، ُينظر  يف 
نفوذ مو�صكو.

   حر�صت اأوزبك�صتان على عدم م�صاعفة هذا النوع 
من الت�صريحات العلنية، لكن هذه الر�صالة، مع ذلك، 
هي رمز للقلق العام الذي ت�صعر به اآ�صيا الو�صطى يف 
مواجهة الغزو الرو�صي الأوكرانيا. “اإن رد الفعل كان 

اأكرث عمًقا مما كان عليه يف احلروب ال�صابقة”، ت�صري 
الدفاع  جامعة  يف  امل�صاركة  االأ�صتاذة  مارات،  اإيريكا 
اآ�صيا الو�صطى،  الوطني يف وا�صنطن، واملتخ�ص�صة يف 
اإىل �صم �صبه جزيرة القرم عام 2014 اأو اإىل غزو 
من  متزايد  عدد  و”يعار�ش   .2008 عام  جورجيا 

النا�ش يف اآ�صيا الو�صطى احلرب، ب�صوت عال«.

وزير اخلارجية الرو�صي �صريجي لفروف ونظريه الأوزبكي عبد العزيز كامل�ف يف م�ؤمتر �صحفي م�صرتكا�صيا ال��صطى تبتعد عن ب�تني
مل تعد اآ�صيا الو�صطى 
يف خدمة اىل بوتني

   لقد ت�صّنى تنظيم مظاهرات �صد 
ا على  احلرب يف كازاخ�صتان، واأي�صً
قريغيز�صتان.  يف  اأ���ص��غ��ر  ن��ط��اق 
وكازاخ�صتان  اأوزبك�صتان  واأر�صلت 
اأوكرانيا،  اإىل  اإن�صانية  م�صاعدات 
امل������ال. ويتم  م��ع��ل��ن��ة ع��ن��ه��ا ع���ل���ى 
تغرمي الأ�صخا�س الذين ي�صع�ن 
Z ع��ل��ى ���ص��ي��ارت��ه��م، وه�  ع��الم��ة 
رمز م�ج�د على الدروع الرو�صية 
ل���دع���م غزو  م��ن��ذئ��ذ  ت��ب��ن��ي��ه  ومت 
اأوك��ران��ي��ا، يف ك��ازاخ�����ص��ت��ان كما يف 

قريغيز�صتان.
   يف طاجيك�صتان، ف�صلت العديد 
المتناع عن  الإع��الم  و�صائل  من 
بناًء  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ال��صع  تغطية 
البالد.  ���ص��ل��ط��ات  ن�����ص��ي��ح��ة  ع��ل��ى 
ت�ؤيد  مل  ت��ك��ت��ًم��ا،  اأك�����ر  وب�����ص��ك��ل 
فالدميري  ق������رار  ت��رك��م��ان�����ص��ت��ان 
ب�����ت����ني. وخ�������الل ال����ق����راري����ن يف 
املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
يف 2 و24 مار�س، واملطالبة باإنهاء 
الأع���م���ال ال��ع��دائ��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 
اأوكرانيا، اختارت جميع دول اآ�صيا 
الت�ص�يت،  ال��صطى المتناع عن 
الت�ص�يت،  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع���دم  اأو 

بدًل من الت�ص�يت �صد.
ب����ع����ي����دون ع�����ن زل�������زال     ن����ح����ن 
ل���ك���ن م���ث���ل هذه  ج���ي��������ص���ي���ا����ص���ي، 
امل�اقف مهمة بالن�صبة لهذه الدول 

ل نريد، ولن نخاطر، باأن ن��صع 
رو�صيا«.      “مع  نف�صها  ال�����ص��ل��ة  يف 
ميكن تف�صري ق�ة هذه النتقادات 
ال�ج�دية  امل���خ���اوف  خ����الل  م���ن 
ال��ت��ي اأث�����ريت ل��ي�����س ف��ق��ط ب�صبب 
��ا م��ن خالل  احل����رب، ول��ك��ن اأي�����صً
التي  الرو�صية،  ال�صلطات  خطاب 
اأوكرانيا. خطاب  دول��ة  قيام  تنكر 
الأ�ص�ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ي��ذك��رن��ا 
التي مت رفعها ل�صن�ات للمطالبة 
ب��ال�����ص��ي��ادة ال��رو���ص��ي��ة ع��ل��ى بع�س 
ال���دول، حيث تعي�س  اأرا���ص��ي تلك 

اأقلية كبرية تتحدث الرو�صية.
   ومن بني هذه الأ�ص�ات العديد 
من الرجال الق�ميني، مثل املن�صق 
ال�ص�فياتي ال�صابق �ص�جلينت�صني، 
نف�صه،  ب�تني  فالدميري  وخا�صة 
ب��ع��د ف���رتة وج��ي��زة م��ن ���ص��م �صبه 
ج��زي��رة ال��ق��رم. “يف روؤي���ة ب�تني، 
ف����اإن ب��ع�����س ه����ذه ال������دول، متاًما 
لي�صت يف احلقيقة  اأوكرانيا،  مثل 
حتت  اإل  العمل  ميكنها  ول  دول، 
ت��صح  الرو�صية”،  احل���م���اي���ة 

اإيريكا مارات.
ت��خ���ف من  ه��ن��اك  واإذا مل يكن    
غ����زو ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ص��ري، فاإن 
وكاأنه  ب��دا  ال��ذي  ال�صيناري�،  ه��ذا 
م��ن اخل��ي��ال ال��ع��ل��م��ي، ي��خ��ل��ق بال 
ال��ي���م بني  امل��خ��اوف  ���ص��ك، بع�س 
�ص�ء  يف  ال��صطى،  اآ�صيا  حك�مات 

الهج�م الكبري �صد اأوكرانيا.

ت��رب��ط��ه��ا عالقات  ت����زال  ل  ال��ت��ي 
كازاخ�صتان  ب���رو����ص���ي���ا.  وث���ي���ق���ة 
وتركمان�صتان  وق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان 
وطاجيك�صتان،  واأوزب���ك�������ص���ت���ان 
�ص�فياتية  ج��م��ه���ري��ات  جميعها 
رو�صية  اأق��ل��ي��ات  ت���زال  ول  �صابقة، 
الأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف  اأه���م���ي���ة  ذات 
وتبقى  ال��ب��ل��دان،  ه���ذه  يف  تعي�س 
هناك،  م���ج���دة  ال��رو���ص��ي��ة  اللغة 
كازاخ�صتان  يف  ر�صمي  و�صع  ولها 
وقريغيز�صتان. وقد تلقت النخب 
ال��صطى،  اآ����ص���ي���ا  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
منهم روؤ�صاء، تعليمها يف جامعات 
رو�صية كربى، مثل معهد م��صك� 

احلك�مي للعالقات الدولية.

تبعية اقت�صادية
اأن  مي���ك���ن  ال�������رواب�������ط،  ه������ذه     
على  �صيما  ل  تبعية،  اإىل  تتح�ل 
للبلدان  الق��ت�����ص��ادي،  امل�����ص��ت���ى 
غ���ري ال�����ص��اح��ل��ي��ة ج���غ���راف���ًي���ا. ويف 
�صركات  ت���ع���د  ال����ط����اق����ة،  ق����ط����اع 
غازبروم اأو ل�ك اأويل اأو رو�صنفت 

ُي�صتخدم  ل  الع�صكري  التحالف 
وامنا  ال��ت��دري��ب��ات،  لتنظيم  فقط 
ل�قف  احل����اج����ة  ع���ن���د  ل���ل���ت���دخ���ل 
بع�س  يف  الداخلية  ال�صطرابات 
دوله، من خالله ن�صر ق�ات، منها 

الق�ات الرو�صية. 
   وم�����ع ذل������ك، ف������اإن ب��ع�����س هذه 
ب�صاأن  كلماتها  تنتقي  مل  ال���دول 
احل�����رب ال���ت���ي ت�����ص��ن��ه��ا رو����ص���ي���ا يف 
ال�صلطات  دع���ت  ف��ق��د  اأوك���ران���ي���ا. 
اإىل  م����ث����ال،  ال���ك���ازاخ�������ص���ت���ان���ي���ة، 
اأوكرانيا،  اأرا���ص��ي  وح���دة  اح���رتام 
با�صتقالل  واكدت عدم العرتاف 
امل�الية  النف�صالية  اجلمه�ريات 

لرو�صيا.
اخل������ارج������ي������ة  وزي�������������ر  وق�������������ال    
ل�صحيفة  م���ؤخ��را  الكازاخ�صتاين 
دي فيلت الأملانية ب�صاأن العق�بات 
هناك  ك����ان  “اإذا  الق���ت�������ص���ادي���ة: 
ف��ال نريد  �صتار ح��دي��دي ج��دي��د، 
مدير  واأ���ص��اف  خلفه”.  نك�ن  اأن 
دي���������ان ال���رئ���ي�������س ت����ك���اي���ي���ف يف 
“نحن  اأكتيف:  ي���رو  م��ع  مقابلة 

ت��ع��ت��ربه��ا مم����ًرا ل��ط��ري��ق احلرير 
�صريًكا  رو����ص���ي���ا  ت��ظ��ل  اجل����دي����د، 
ال��صطى،  اآ���ص��ي��ا  ل����دول  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا 
وت����ع����ت����زم ال����ب����ق����اء ك�����ذل�����ك. ع���ام 
اإن�صاء  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان   ،2015
الحت����اد الق��ت�����ص��ادي الأورا����ص���ي، 
كازاخ�صتان  ع�����ص���ي��ت��ه  يف  ال����ذي 
تعزيز  ه������  وق����ريغ����ي����ز�����ص����ت����ان، 
القت�صادية واحل��د من  امل��ب��ادلت 

احل�اجز اجلمركية.
   ان هذه التبعية �صيف ذو حدين. 
فاإذا كانت حتد من هام�س املناورة 
انتقادها  يف  ال��صطى  اآ�صيا  ل��دول 
فيمكنها  ال���رو����ص���ي���ة،  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
ب�صاأن  ت��ف�����ص��ري خم��اوف��ه��م  ��ا  اأي�����صً
فعلهم  ورد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل���رب 
الفاتر على الطم�حات الرو�صية. 
القت�صادية  ال��ع��ق���ب��ات  وب�����ص��ب��ب 
الأوروب����ي  الحت����اد  فر�صها  ال��ت��ي 

الرو�صية، من كبار امل�صتثمرين يف 
كازاخ�صتان واأوزبك�صتان.

الت�صعينات،  م��ن��ذ  خ�����ص������ص��ا،     
املهاجرين  م����ن  ال���ع���دي���د  ذه�����ب 
م���ن اآ����ص���ي���ا ال������ص��ط��ى ل��ل��ع��م��ل يف 
ير�صل�نها  التي  والأم���ال  رو�صيا، 
�صرورية  الأ���ص��ل��ي��ة  بلدانهم  اإىل 
ل���الق���ت�������ص���اد ال������ط�����ن�����ي. وه�����ذا 
ه������� احل���������ال ب�������ص���ك���ل خ�����ا������س يف 
وقريغيز�صتان،  ط��اج��ي��ك�����ص��ت��ان 
طبيعية  مب����ارد  تتمتعان  اللتني 
للبنك  وفًقا  جريانهما:  من  اأق��ل 
املالية  ال��دويل، مثلت التح�يالت 
 27 ال��ت���ايل  على  املهاجرين  من 
 4 فا�صل  و29  ب��امل��ائ��ة   3 فا�صل 
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل 

ال�طني عام 2020.
   وعلى الرغم من املكانة املتنامية 
التي  ال������ص��ط��ى،  اآ���ص��ي��ا  يف  لل�صني 

���ص��د ال��ت��ح��ال��ف م���ع رو����ص���ي���ا، ول 
القت�صادي  الحت����اد  ���ص��د  �صيما 
معاهدة  وم���ن���ظ���م���ة  الأورا�������ص������ي 
اإيريكا  ت�صري  اجلماعي”،  الأم��ن 
مارات، التي ترى اأنه ميكن لهذه 
عن  النف�صال  “حماولة  البلدان 
التحالفات، رمب��ا من خالل  ه��ذه 
ر�صمية  ع�����ص���ي��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الن�صاط  ع����ن  ب���ال���ت����ق���ف  ول���ك���ن 

داخلها«.

�صيادة متنازع عليها
   عندما يك�ن اأمنها على املحك، 
��ا اإىل  ت��ل��ج��اأ اآ���ص��ي��ا ال������ص��ط��ى اأي�����صً
م��صك�. تاأ�ص�صت منظمة معاهدة 
 ،2002 ع����ام  اجل��م��اع��ي  الأم�����ن 
وبيالرو�صيا  اأرم���ي���ن���ي���ا  وت�������ص���م 
وقريغيز�صتان  وك���ازاخ�������ص���ت���ان 
وط���اج���ي���ك�������ص���ت���ان. هذا  ورو�����ص����ي����ا 

على  رًدا  امل���ت���ح���دة  وال�������لي������ات 
اأن ي�صبح  اأوك��ران��ي��ا، مي��ك��ن  غ���زو 
اأمام  الق��ت�����ص��اد ال��رو���ص��ي م��غ��ل��ًق��ا 

املهاجرين من اآ�صيا ال��صطى.
   وقد يك�ن هذا كاب��ًصا للعديد 
من الدول، كتب ال�صحفي برو�س 
املنطقة:  �����ص�����ؤون  خ��ب��ري  ب���ان���ري، 
القرغيزية  احل��ك���م��ات  “�صتقلق 
وال��ط��اج��ي��ك��ي��ة والأوزب����ك����ي����ة من 
اح��ت��م��ال ا���ص��ت��م��رار م���اط��ن��ي��ه��ا يف 
لأنه  للعمل،  رو�صيا  اإىل  ال��ذه��اب 
ال�ظائف  م��ن  يكفي  م��ا  ي�جد  ل 
املتاحة يف بلدانهم، وي�ؤدي ارتفاع 
ع����دد ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل اإىل 
خماطر ال�صطرابات الجتماعية    
فكرة  يف  الت�صكيك  ي��ت��م  اأح���ي���اًن���ا، 
مثل  على  احل��ف��اظ  يف  ال�صتمرار 
هذه العالقات الرفيعة مع اجلار 
الأ�����ص�����ات  “تتزايد  ال���رو����ص���ي. 

الهدف من اإن�صاء االحتاد االقت�صادي االأورا�صي، هو تعزيز التبادالت االقت�صادية واحلد من احلواجز اجلمركية

على الرغم من املكانة املتنامية لل�صني يف اآ�صيا الو�صطى، تظل رو�صيا �صريًكا اأ�صا�صًيا لدول املنطقة

منظمة معاهدة الأمن اجلماعي حتالف ع�صكرياحلرب الوكرانية كاب��س يف ا�صيا ال��صطى

»اإذا كان هناك �ستار حديدي جديد, فال نريد اأن نكون خلفه«

الرئي�س الكوري اجلنوبي.. �سيا�سة حازمة حيال ال�سمال  •• �شيول-اأ ف ب

�صيت�ىل  ال��ذي  �ص�ك-ي�ل  ي���ن  اجلديد  اجلن�بي  الك�ري  الرئي�س  ين�ي 
نهج  اعتماد  ع��رب  ي��ان��غ  بي�نغ  م��ع  ح��ازم��ة  �صيا�صة  ات��ب��اع  ال��ث��الث��اء،  مهامه 

كما يرى حملل�ن. خمالف ل�صلفه الذي اتهمه ب”اخلن�ع”، 
وقامت  يانغ،  بي�نغ  اإىل  يدها  �صي�ل  م��دت  الأخ���رية،  اخلم�س  ال�صن�ات  يف 
ج�نغ  كيم  ال�صمايل  الك�ري  الزعيم  بني  قمة  اجتماعات  لعقد  ب��صاطات 
اأون والرئي�س الأمريكي حينذاك دونالد ترامب. لكن منذ انهيار املحادثات 
جتاربها  من  ن�ويا  �صالحا  متلك  التي  ال�صمالية  ك�ريا  زادت   2019 يف 
فيها  مبا  قذائف  اإط��الق  عملية  ب�15  قامت  العام،  بداية  منذ  لالأ�صلحة. 

اأكرب �صاروخ بال�صتي عابر للقارات يف تاريخها.
يانغ حماورا،  بي�نغ  اعترب  ال��ذي  اإن  ج��اي  م���ن  احل��ايل  للرئي�س  وخالفا 
ينظر الرئي�س املقبل ي�ن اإىل ك�ريا ال�صمالية على اأنها خ�صم، على حد ق�ل 
ت�صي�نغ �صي�نغ ت�صانغ اخلبري يف �ص�ؤون ك�ريا ال�صمالية يف معهد �صيج�نغ.
الرئي�صي”  “العدو  يانغ  بي�نغ  اعتبار  تعهد  ي�ن  اأن  نف�صه  املحلل  واأ�صاف 

لبالده من دون ا�صتبعاد ت�جيه �صربة وقائية اإىل ك�ريا ال�صمالية.
م�قع  اتهم  ةفقد  يانغ.  بي�نغ  غ�صب  اأث��ار  املت�صدد  اخل��ط  ه��ذا  اأن  ويبدو 
اإىل  بال�صعي  ي�ن  اخلمي�س  “اأورميينزوكريي”  ال�صمايل  الك�ري  الدعاية 

باأنه  ال�قائية”  “ال�صربات  عبارة  ا�صتخدام  وو�صف  “م�اجهة جن�نية”، 
“�صخيف«.

اأربع  اأون  كيم ج�نغ  التقى  الذي  املنتهية وليته  الرئي�س  �صعى  وبالعك�س، 
مرات، اإىل جتنب اأي مناو�صات مع بي�نغ يانغ.

وحذر ت�صي�نغ اأ�صا�صا من اأنه �صتك�ن هناك اأوقات ع�صيبة 
ولن تعقد اأي قمم جديدة.

ال�صالح  “نزع  ي���ن  يريد  الدبل�ما�صية  تغليب  من  وب��دل 
الن�وي” من ك�ريا ال�صمالية وه� ما يرف�صه كيم ج�نغ 
اأون، كما اأو�صح لفران�س بر�س ه�نغ مني الباحث يف املعهد 
اإىل زعيم  ال��دع���ات  ال���ط��ن��ي��ة. وتعترب  ل��ل���ح��دة  ال��ك���ري 
“�صرطا  الن�وية  تر�صانتها  عن  للتخلي  ال�صمالية  ك�ريا 
ذلك،  من  العك�س  وعلى  التي  يانغ”  لبي�نغ  مقب�ل  غري 
الأخرية  ال�صربة  هي  وه��ذه  تعزيزها.  عن  م�ؤخرا  اأعلنت 

ل�صيا�صة م�ن جتاه ك�ريا ال�صمالية.
م��ن��ذ ذل���ك احل����ني، ت��راج��ع اأح����د امل��ن��اه�����ص��ني املفرت�صني 

اآذار/مار�س  بفارق �صئيل عن مناف�صه يف  انتخب  الذي  امل��راأة ي�ن  حلق�ق 
عن بع�س وع�ده النتخابية. فحزمه حيال ك�ريا ال�صمالية بات وا�صحا. 
وقد و�صف حميط�ن به الأ�صب�ع املا�صي ب”ال�صتفزاز” اإطالق بي�نغ يانغ 

�صاروخا بال�صتيا.
باأنه  اأون  ج�نغ  كيم  و�صف  النتخابية  حملته  وخ��الل 
ح�صن  “بتعليمه  ن��اخ��ب��ي��ه  اأم�����ام  وت��ع��ه��د  فظ”  “فتى 

ال�صل�ك«.
بني  النارية  الت�صريحات  بتبادل  اخلطاب  ه��ذا  ويذكر 
دونالد ترامب وكيم ج�نغ اأون يف 2017 عندما ت�عد 

ترامب بي�نغ يانغ “بالنار والغ�صب«
وي�ؤكد نا�صط�ن ك�ري�ن جن�بي�ن اإنهم ا�صتاأنف�ا اإر�صال 
من�ص�رات دعائية بالبال�نات عرب احلدود. وكان م�ن قد 

حظر هذه املمار�صة خالل فرتة وليته.
وبالإ�صافة اإىل تكثيف التجارب، اأعلن كيم ج�نغ اأون يف 
اآذار/مار�س تعزيز القدرات الن�وية للبالد. وت�صري �ص�ر 

التقطها اأقمار ا�صطناعية اإىل اأن ك�ريا ال�صمالية تخطط لإجراء جتربة 
ن�وية للمرة الأوىل منذ 2017.

اأي�صا ه�  الهدف  الع�صكرية لكن  اإب��راز ق�تها  ال�صمالية على  وت�صر ك�ريا 
يف  ونق�س  ح��ادة  اقت�صادية  اأزم��ة  ت�صهد  فهي  الداخلية.  �صع�باتها  اإخفاء 
امل�اد الأ�صا�صية ب�صبب العق�بات الدولية واإغالق احلدود منذ �صنتني للحد 

من انت�صار ك�فيد-19.
وقال ليف اإريك اإي�صلي الأ�صتاذ يف جامعة اإي�ا يف �صي�ل اإن “بي�نغ يانغ تبلغ 
احلك�مة الك�رية اجلن�بية اجلديدة باأن هذا النق�س لن مينعها من تعزيز 
ةومتتلك ك�ريا اجلن�بية قدرات من الأ�صلحة التقليدية اأكرب  ت�صليحها”. 
من جارتها ال�صمالية، بينما دعا ي�ن اإىل ن�صر مزيد من ال��صائل الع�صكرية 

الأمريكية.
ويفرت�س اأن يناق�س ذلك يف اأيار-ماي� خالل زيارة للرئي�س الأمريكي ج� 

بايدن اإىل �صي�ل.
وقال ما�ص�ن ريت�صي الأ�صتاذ امل�صاعد يف ال�صيا�صة الدولية يف جامعة هانك�ك 
للدرا�صات الأجنبية اإن كيم ج�نغ اأون يريد عرب اإجراء اختبارات الأ�صلحة 

عند تن�صيب ي�ن وزيارة بايدن، تعزيز ال�صغط.
واأ�صاف اأنه ياأمل بذلك يف “جعل الرتويج للخط املت�صدد لي�ن �صد ك�ريا 

ال�صمالية اأ�صعب” يف بلده.
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التي  الع�صكرية اخلا�صة”  “العملية  �صتتحول     هل 
قام بها فالدميري بوتني يف اأوكرانيا ر�صمًيا اإىل حرب؟ 
يف  االأخ��رية  االأي��ام  يف  وزن��ًا  الفر�صية  هذه  اكت�صبت 
امل�صت�صاريات الغربية، مع اقرتاب 9 مايو، وهو تاريخ 
اأملانيا  على  ال�صوفياتي  بالن�صر  رو�صيا  يف  االحتفال 

النازية واللحظة العظيمة من الوطنية الرو�صية.

دبابات رو�صية ت�صتعد للم�صاركة يف احياء ي�م النت�صار على النازيةجن�د اأوكراني�ن ي�صريون بني الدبابات الرو�صية املدمرة اأثناء القتال يف دميرتيفكا

فر�صية يناق�صها الغرب ب�صكل متزايد

اأوكرانيا: ما الذي �سيغرّي اإعالن رو�سيا احلرب ر�سميا...؟
على الورق، ميكن ملو�صكو االعتماد على مليوين جندي احتياطي و250 األف جمند لدعم قواتها يف اأوكرانيا

الدخول يف حالة حرب رافعة قوية لتحفيز الروح الوطنية لدى الرو�ش
اإعالن قد ي�سمح لفالدميري بوتني باإلقاء كل قواته يف املعركة

ب��ي��ن��دي��رن، ل��ك��ن ل��ي�����س م��ن امل�ؤكد 
حالة  يف  ���ص��ي��م��ا  ل  ك�����اٍف،  ه���ذا  اأن 
كازاخ�صتان، التي ثبت اأنها مرتددة 

جًدا يف ال�قت احلا�صر.«
لل��صع  امل���ح���ت���م���ل  ال����ت����ط�����ر     
البيالرو�صي ه� الذي يثري من�ص�با 
الق�ات  ب�����داأت  ال��ق��ل��ق.  م���ن  اأك����رب 
امل�����ص��ل��ح��ة ب���ال���ب���الد ي�����م الأرب����ع����اء 
“مفاجئة”  ع�����ص��ك��ري��ة  م����ن����اورات 
وا�صعة النطاق لختبار ا�صتعدادها 
القتايل.    ي�صار اىل انه يف املرحلة 
الأوىل من ال�صراع، دخل جزء من 
بيالرو�صيا  م��ن  الرو�صية  ال��ق���ات 
-ملهاجمة  لأوك���ران���ي���ا  -امل����ج����اورة 
�صمال البالد، مبا يف ذلك العا�صمة 
اجلي�س  م�������ص���ارك���ة  دون  ك���ي���ي���ف، 
وبعد  ال���ق���ت���ال.  يف  ال���ب���ي���الرو����ص���ي 
مين�صك  اإع��الن  من  قليلة  �صاعات 
ع�����ص��ك��ري��ة جديدة،  م���ن���اورات  ع���ن 
“م�صتعدة”  اإن��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  ق��ال��ت 

مل�اجهة اأي احتمال.

 “اأعتقد اأنه �صيحاول البتعاد عن 
وزير  ق���ال  اخلا�صة”،  “عمليته 
ال����دف����اع ال���ربي���ط���اين ب���ن وال�����س 
الأ����ص���ب����ع امل��ا���ص��ي يف م��ق��اب��ل��ة مع 
اإذاعة اإل بي �صي، لقد مهد الطريق 
ليتمكن من الق�ل: “انظروا، اإنها 
وما  ال���ن���ازي���ني،  ���ص��د  ح����رب  الآن 
النا�س،  م���ن  امل���زي���د  ه����  اأح���ت���اج���ه 
اأحتاج اإىل املزيد من حطب املدافع 

الرو�صي«.
با�صم  امل���ت���ح���دث  و����ص���ف  ول���ئ���ن     
ال����رئ����ا�����ص����ة ال����رو�����ص����ي����ة دم���ي���رتي 
باأنه  الح���ت���م���ال  ه�����ذا  ب��ي�����ص��ك���ف 
الأرب���ع���اء  ي�����م  م����ؤك���دا  “هراء”، 
فر�صة  ت����ج���د  “ل  اأن�����ه  امل���ا����ص���ي 
فان ال�صك ل يزال  حلدوث ذلك”، 
ب�صاأن  املحللني  ب��ني  امل���ق��ف  �صيد 
ويف  للكرملني.  احلقيقية  الن�ايا 
هذا ال�صياق، ت�صري كارول جرمي�د 
اأبحاث  مركز  �صة  م�ؤ�ِصّ م��ن  ب���ت��ر، 
ومقره  ال�صرقية،  واأوروب����ا  رو�صيا 

ان  �صبق  “النظام  اأن  اإىل  جنيف، 
كذب مرات عديدة يف هذا ال�صراع، 
ن�صّدق  اأن  ال�����ص��ع��ب  م���ن  ل���ذل���ك 

كالمه«.
اآلف  ال��رغ��م م��ن �صق�ط     وعلى 
الأوكرانيني  وم��الي��ني  ال�صحايا 
امل�صردين، يرف�س الكرملني دائًما 
احلديث عن حرب منذ بدء غزوه 
م�اجهة  يف  لكن  ف��رباي��ر.   24 يف 
اجلي�س  ي�اجهها  التي  ال�صع�بات 
ال���رو����ص���ي -ال�������ذي ك�����ان ي����اأم����ل يف 
البداية اأن يدخل كييف يف غ�ص�ن 
النت�صار،  -لتحقيق  اأي���ام  ث��الث��ة 
يقرر  اأن  ب�تني  فالدميري  باإمكان 
رفع الن�صق وزيادة ال�صرعة. “لقد 
ت�صلًبا  اأ���ص��اب��ي��ع  ع���دة  م��ن��ذ  �صهدنا 
الرو�صي،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  اخل��ط��اب  يف 
اإعداد  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  وال��ذي 
الهج�م  ح��ج��م  ل��ت��غ��ي��ري  ال�����ص��ك��ان 
تتابع  احلرب”،  اإع���الن  واح��ت��م��ال 

الباحثة. 

تعزيزات
9 ماي�     و����ص����اء ح���دث ذل���ك يف 
اأم ل، فلن يك�ن مثل هذا التط�ر 
“ب�صكل ملم��س، قد  دللًيا فقط. 
ق�ات  بتعبئة  لب�تني  ه��ذا  ي�صمح 
الح���ت���ي���اط وجت���ن���ي���د امل����زي����د من 
تق�ل  اأط�ل”،  ل��ف��رتة  امل��ج��ن��دي��ن 
الباحثة  ب��ي��ن��دي��رن،  دي  ���ص��ام��ان��ث��ا 
الرو�صية  ال�����ص���ؤون  يف  املتخ�ص�صة 
م�ؤ�ص�صة  وه��ي  ه��او���س،  ت�صاتام  يف 
فكرية يف لندن. على ال�رق، ميكن 
ملي�ين  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  مل������ص��ك��� 
األ����ف  و250  اح���ت���ي���اط���ي  ج���ن���دي 
يف  امل���ج���دة  لق�اتها  دعما  جمند 
مبا  عددها  يقدر  والتي  اأوك��ران��ي��ا، 
و200  ال��ف��ا   180 ب���ني  ي�����رتاوح 

األف رجل يف بداية الغزو.
يحتاجها  اوك�����ص��ي��ج��ني  ج���رع���ة     
اأبريل،   25 يف  ال��رو���ص��ي.  اجلي�س 
ق��در وزي��ر ال��دف��اع الربيطاين بن 
جندي  األ�����ف   15 م��ق��ت��ل  وال�������س 

تزال حا�صرة جًدا يف رو�صيا.«
   على ال�صعيد ال��دويل، ميكن اأن 
��ا و�صيلة  ت��ك���ن ح��ال��ة احل���رب اأي�����صً
لرو�صيا حل�صد حلفائها يف منظمة 
م��ع��اه��دة الأم�����ن اجل��م��اع��ي، التي 
حتى الآن ترتدد بع�س الدول التي 
العمل  ف��ك��رة  بخ�ص��س  ت�صكلها 
اأوكرانيا. يف  اإىل جانب م��صك� يف 
اإحدى  ح��ال��ة ح���دوث ع���دوان على 
املادة  تن�س  فيها،  الأع�صاء  ال��دول 
تتعهد  اأن  ع��ل��ى  امل���ع���اه���دة  م���ن   4
بتزويدها  الأخ���رى  ال���دول  جميع 
ب��امل�����ص��اع��دة امل��ن��ا���ص��ب��ة، مب��ا يف ذلك 
“�صي�صمح  ال��ع�����ص��ك��ري��ة.  امل�����ص��اع��دة 
على  ال�صغط  ب��زي��ادة  لب�تني  ه��ذا 
ل��الن��خ��راط ع�صكرًيا  ال���دول  ه��ذه 
دي  �صامانثا  ت�صيف  ج��ان��ب��ه،  اإىل 

اأوك�����ران�����ي�����ا، وت���دم���ري  رو�����ص����ي يف 
2000 عربة مدرعة، منها 530 
دبابة و60 طائرة على الأقل. “يف 
رو�صيا  دفعت  ال�صراع،  ه��ذا  بداية 
كتيبة  جمم�عة   120 من  باأكر 
تكتيكية، اأو ح�ايل 65 باملائة من 
الربية.  القتالية  ق�تها  جم��م���ع 
اأكر  اأن  ويف ال�قت احل��ايل، ُيقّدر 
اأ�صبحت  م��ن��ه��ا  ب���امل���ائ���ة   25 م���ن 
ال�زير  ق��ال  للقتال”،  فّعالة  غري 

للربملان الربيطاين.
“يف فر�صية متطرفة، ميكن  و     
يفتح  اأن  ��ا  اأي�����صً احل����رب  لإع�����الن 
العامة”،  التعبئة  اأم����ام  ال��ط��ري��ق 
بينديرن.  دي  ���ص��ام��ان��ث��ا  ت�����ص��ري 
ميكن  الرو�صي، ل  الد�صت�ر  ووفق 
الأحكام  اإط���ار  يف  اإل  ذل��ك  تفعيل 

من  ب�صدة  ت�صرروا  الذين  الرو�س 
العق�بات القت�صادية الهائلة التي 
اأبريل،  نهاية  يف  ال��غ��رب.  فر�صها 
اإىل  الرو�صي  املركزي  البنك  اأ�صار 
يرتاوح  �صن�ًيا  ت�صخًما  يت�قع  اأنه 
ب��امل��ائ��ة عام  ب��امل��ائ��ة و23   18 ب��ني 
2022، بينما ت�قع البنك الدويل 
انكما�ًصا بن�صبة 11 باملائة يف الناجت 
ال��رو���ص��ي خالل  الإج��م��ايل  املحلي 
نف�س ال��ف��رتة، وه��� اأ���ص���اأ رك���د له 
ال�ص�فياتي.  الحت��اد  �صق�ط  منذ 
ت�صبح  الت�صحيات  على  “امل�افقة 
اأك���ر و���ص���ًح��ا يف م��ن��ظ���ر احلرب 
كارول  تلخ�س  خا�صة،  عملية  من 
ج���رمي����د-ب����ت���ر، وم���ن ب���اب اأوىل 
ذكرى  على  يلعب  النظام  ك��ان  اإذا 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ال��ت��ي ل 

البالد يف حال حدوث  العرفية يف 
ع��دوان خارجي. وميكن ان تتمثل 
من  للتمكن  القان�نية  “الطريقة 
جمه�ريتي  �صم  يف  الإع���الن  ه��ذا 
املعلنتني،  ول�غان�صك  دونيت�صك 
ت��ط��رح ك���ارول غ��رمي��� ب���ت��ر، ومن 
هذا املنطلق، ميكن اأن تعترب رو�صيا 
القتال الدائر هناك عدواًنا قادًما 
من اأوكرانيا”.  يف بداية الأ�صب�ع، 
اع���ت���ربت وا���ص��ن��ط��ن ف��ر���ص��ي��ة �صم 
“ذات م�صداقية  املنطقتني  هاتني 

كبرية«.

تعبئة احللفاء؟
يك�ن  اأن  مي���ك���ن  ب�����ال�����ت������ازي،     
ا رافعة  الدخ�ل يف حالة حرب اأي�صً
ق�ية لتحفيز الروح ال�طنية لدى 

•• برلني-وكاالت

ع����ر�����ص����ت احل���������رب ب������ني رو����ص���ي���ا 
واأوك��ران��ي��ا ال��ع��دي��د م��ن ال����دول يف 
اأملانيا،  واأب���رزه���ا  للخطر،  اأوروب�����ا 
ال��ت��ي حت����اول امل����ازن���ة ب��ني دوره���ا 
من  اقت�صادها  وحماية  ال�صيا�صي، 
اقت�صاد  اأك����رب  وي��ع��ي�����س  الن��ه��ي��ار. 
ظل  يف  تاريخية،  مرحلة  اأوروب����ي 
رك�د مت�قع يف حال قطع اإمدادات 
ال��غ��از م��ن رو���ص��ي��ا، ح��ي��ث ارتفعت 

معدلت الت�صخم ب�صكل كبري.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  حديث  وج��اء 

مانفريد  بنك”،  “ك�مرت�س 
كن�ف، ليزيد القلق الأملاين، حيث 
اأملانيا  الطاقة يف  اإم���دادات  اأن  اأك��د 
ال��ذي قد  الأم��ر  معر�صة للخطر، 
الإفال�س يف  ي�ؤدي لنت�صار حالت 

البالد.
وقال كن�ف، يف ت�صريحات �صحفية 
اإن اإمدادات  مل�قع “هاندلزبالت”، 
الطاقة يف اأملانيا مهددة، و�صال�صل 
الإم������������داد ت���ن���ك�������ص���ر، ب���الإ����ص���اف���ة 

للت�صخم املرتفع يف البالد.
ينبغي  ل  “ولكن  ق���ائ���ال:  وت���اب���ع 
ل��ن��ا اأي�����ص��ا اأن ن��خ��دع اأن��ف�����ص��ن��ا، من 

الإفال�س  ح��الت  ت��زداد  اأن  املرجح 
يف اأ�ص�اقنا«.

اأ�صعار  ارت��ف��اع��ا يف  اأمل��ان��ي��ا  وت���اج��ه 
الطاقة وارتفاعا يف الت�صخم ب�صبب 
فر�س عق�بات على رو�صيا بعد بدء 
ال�����ص��الح من  ل��ن��زع  عملية خ��ا���ص��ة 
اأوكرانيا، واأثرت الإج��راءات ب�صكل 
اأ�صا�صي على القطاع املايل وت�ريد 

منتجات التكن�ل�جيا الفائقة.
العتماد  لتقليل  ال���دع����ات  ل��ك��ن 
الرو�صية،  ال���ط���اق���ة  م�������ارد  ع��ل��ى 

اأ�صبحت اأعلى يف اأوروبا.
بالن�صبة  الأزم��ة احلقيقية  وتكمن 

ال��رو���ص��ي الذي  ال���غ���از  لأمل��ان��ي��ا يف 
لذلك  ك��ب��ري،  ب�صكل  عليه  تعتمد 
اأ���ص��د املعار�صني  ك��ان��ت ب��رل��ني م��ن 
داخل الحتاد حلظر ا�صترياد الغاز 
امل�صهد تغري متاما،  الرو�صي، لكن 
ا�صتعداداها  م�ؤخرا  اأعلنت  اأن  بعد 
ل��ق��ب���ل ح��ظ��ر ف������ري لإم�������دادات 
النفط والغاز الرو�صي. وتعد اأملانيا 
الرو�صي،  النفط  زب��ائ��ن  اأك��رب  م��ن 
وارداتها  ثلث  على  برلني  وتعتمد 
باملئة  و45  ال��رو���ص��ي،  النفط  م��ن 
الفحم، و55  من م�صرتياتها من 
باملئة من واردات الغاز من رو�صيا، 

وفقا ل�”ف�رب�س«.
القت�صادية  امل���ع���اه���د  وت����ق���ع���ت 
الف�ري  ال�قف  ي���ؤدي  اأن  الأملانية 
ل�������اردات ال��ط��اق��ة ال��رو���ص��ي��ة، اإىل 
وتراجع  ال��ب��الد  يف  حاد”  “رك�د 
العام  باملئة خالل   1.9 اإىل  النم� 
الت�صخم  ارت��ف��ع م���ؤ���ص��ر  اجل����اري. 
يف  باملئة   7.3 اإىل  اأملانيا  يف  ال��ع��ام 
باملئة   5.1 م��ن   ،2022 م��ار���س 
يناير  يف  باملئة  و4.9  ف��رباي��ر،  يف 
يف  اليقني  ع��دم  و�صاهم   .2022
املعرو�س  وق��ل��ة  ال��ط��اق��ة  اأ�����ص�����اق 
اإىل  بالإ�صافة  الطبيعي  الغاز  من 
احل���رب ال��رو���ص��ي��ة الأوك���ران���ي���ة، يف 

ارتفاع اأ�صعار الطاقة.
وذكرت درا�صة �صارك فيها 9 خرباء 
اأنه  ب��ح�����ص��ب روي�����رتز،  ال��ط��اق��ة  يف 
الرو�صي  الغاز  تع�ي�س  يتم  اإذا مل 
بالكامل من قبل م�ردين اآخرين، 
وال�صركات  الأ����ص���ر  ع��ل��ى  �صيتعني 
باملئة   30 بن�صبة  انخفا�س  قب�ل 
يف الإمدادات، و�صينخف�س   اإجمايل 
ا�صتهالك الطاقة يف اأملانيا بنح� 8 
باملئة. وقد ينخف�س   الناجت املحلي 
الإجمايل بن�صبة 0.2 اإىل 3 باملئة 
ما  اأمل���اين  ك��ل  ال��ع��ق���ب��ات  و�صتكلف 
�صن�يا،  ي����رو  و1000   80 ب��ني 
الرو�صي  الغاز  كمية  على  اعتمادا 

التي ميكن ا�صتبدالها.
من  الأمل����ان  امل�صتهلكني  وحل��م��اي��ة 
التح�ل  ولت�صجيع  الأ�صعار  ارتفاع 
�صيت�جب  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  اإىل 
على احلك�مة اأن تقدم دعما كبريا، 

قد ي�صتنزف اخلزينة الأملانية.

قراءة يف عقل بوتن.. خماوف من »اإعالن خطري« يف يوم الن�سر
•• مو�شكو-وكاالت

ل تعترب احلك�مة الرو�صية هجماتها على اأوكرانيا “حربا متكاملة”، 
يف  تغريا  العامل  ي�صهد  قد  املقبل  الثنني  لكن  ع�صكرية،  عملية  بل 
اللهجة الرو�صية، واإعالن حرب �صامل يدخل البالد واملنطقة يف اأزمة 

مكتملة الأركان.
وهي  وطنية  عطلة  رو���ص��ي��ا،  يف  الن�صر  بي�م  امل��ع��روف  م��اي���،   9 يعد 
العاملية  النازية يف احلرب  ال�ص�فييتي لأملانيا  ذكرى هزمية الحتاد 
امليدان  يف  مف�صل  ع�صكري  با�صتعرا�س  يتميز  م��ا  وع���ادة  الثانية، 

الأحمر مب��صك�.
ويق�ل اخلرباء اإنه بعد اأكر من �صهرين من الهجمات الرو�صية، مل 

يتبق اأمام ب�تن �ص�ى خيارات حمدودة، قد يعلن عنها خالل “ي�م 
الن�صر«.

واأعرب م�ص�ؤول�ن غربي�ن عن خماوفهم من اأن الرئي�س فالدميري 
التي  اأوكرانيا،  على  ر�صميا  احلرب  لإع��الن  املنا�صبة  �صي�صتغل  ب�تن 

هاجمتها رو�صيا يف فرباير.
وكان املتحدث با�صم ب�تن، دميرتي بي�صك�ف، قد نفى هذا الأ�صب�ع 
اأن يك�ن اإعالن احلرب و�صيكا، واأ�صر على اأن الهج�م يظل “عملية 

ع�صكرية خا�صة«.
وق���د ي��ب��دو الخ��ت��الف ا���ص��م��ي��ا، خ��ا���ص��ة واأن رو���ص��ي��ا ح�����ص��دت الق�ات 
لكن  اأوكرانيا.  من  �صا�صعة  مناطق  عرب  والبحرية  والربية  اجل�ية 
اإعالن احلرب �صي�صمح لب�تن با�صتدعاء املزيد من جن�د الحتياط 

وياأمر بالتعبئة اجلماعية للذك�ر الذين هم يف �صن القتال، مما قد 
ي�ؤدي اإىل اإطالة اأمد ال�صراع لأ�صهر، اإن مل يكن ل�صن�ات.

ال�صيا�صة  اأب���ح���اث  معهد  يف  ال��زم��ي��ل  وا�صيليف�صكي،  فيليب  وق���ال 
اأوكرانيا  تعيني  اإن  وا�صنطن،  مقره  اأب��ح��اث  مركز  وه���  اخلارجية، 
وج�دي  “�صراع  اإىل  ال�����ص��راع  ي��ح���ل  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  ح��رب  منطقة 

لنظامه«.
يف حني اأنه �صي�صمح مل��صك� بالتخفيف من ح�����دة الق�ات التي تقاتل 
اأن  املرجح  فمن  الإم������داد،  خط���������ط  وجتدي������د  اأوكرانيا  �ص������رق  يف 
�ص�����احة  من  اأبعد  ه�  ما  اإىل  لب�تن  ال�صاملة  احل��رب  خماطر  متتد 

املعركة.
وقالت الباحثة الرو�صية يف معهد درا�صات احلرب، ناتاليا ب�جاي�فا: 

“التعبئة الكاملة مكلفة للغاية من الناحية ال�صيا�صية، وت�صع ب�تن 
يف م�قف يهدد ا�صتقرار نظامه«. 

واأ�صافت: “فقط لأن الرو�س رمبا يدعم�ن احلرب وب�صكل خطابي 
متزايد، ل يعني ذلك اأنهم يريدون القتال وامل�ت فيها«.

وعلى الرغم من امل�صاعب ال�صيا�صية، يتعني على ب�تن اأي�صا اأن ياأخذ 
يف احل�صبان رغبات كبار �صباطه الع�صكريني، الذين ورد اأن البع�س 
منهم م�صتاء من حت�ل “الت�غل اخلاطف” جتاه كييف اإىل �صراع 

طاحن على قطاع من البحر الأ�ص�د.
روز  الأط��ل�����ص��ي،  �صمال  حللف  ال�صابقة  ال��ع��ام  الأم���ني  نائبة  وق��ال��ت 
لهم  بالن�صبة  النزاع  ح��ال  غا�صب  الرو�صي  “اجلي�س  اإن  غ�تيم�لر 

ويريدون اأن يظهروا اأنهم قادرون بالفعل على النت�صار هنا«.

اأملانيا تهتز من الداخل.. احلرب ت�سعها اأمام »كابو�س الإفال�س«

حرب اأوكرانيا نقطة حتّول يف العالقات بني ال�سني واأملانيا
•• برلني-وكاالت

الأملانية   ZDF ق��ن��اة  يف  ري��خ��ارت  ت�ما�س  ال�صحفي  كتب 
العملية  ب�صاأن  لل�صني  اأملانيا  م��ن  ال�����ص��ادرة  التحذيرات  اأن 
ت�صكل  الغربية،  والعق�بات  اأوكرانيا  يف  الرو�صية  الع�صكرية 
اإن القرار  يف العالقات بني البلدين. وقال  “نقطة حت�ل” 
الذي اعتمده الب�ند�صتاغ )الربملان الأملاين( يف نهاية اأبريل 
-ني�صان بدعم كييف بالأ�صلحة الثقيلة، ت�صمن اأي�صاً حتركاً 
مع ت�جيه “تهديد وا�صح” اإىل  اآخر من “العيار الثقيل”، 
ال�صني مفاده اأنه اإذا ق��صت بكني العق�بات الغربية اأو حتى 
عق�بات  فر�س  اإىل  ذل��ك  ف�صي�ؤدي  بالأ�صلحة،  رو�صيا  زودت 
على بكني. واأ�صاف: “كانت مثل هذه التحذيرات من برلني 
اأ�صابيع قليلة فقط، مثلما  اإىل بكني �صرباً من اخليال قبل 
اإىل  الدفع  ذاتية  مدافع  اأملانيا  ت�صليم  ت�ص�ر  ي�صتحيل  ك��ان 

بها«.  ال�صتخفاف  ميكن  ل  ه��ذه  التح�ل  نقطة  اأوك��ران��ي��ا. 
وراأى الكاتب اأن هذه اخلط�ة متثل “وداعاً” نهائيا لل�صذاجة 
مريكل،  اأنغيال  ال�صابقة  امل�صت�صارة  �صيا�صة  بها  ات�صمت  التي 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رك��ز على ال��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة م��ع ال�صني 
وترف�س العرتاف ب�”طم�حات بكني العدوانية لت�صبح ق�ة 
عظمى«. واأدت العملية الرو�صية اخلا�صة يف اأوكرانيا، ح�صب 
حيث  ال��دول��ي��ة  ال�صاحة  يف  وا���ص��ح  ا�صتقطاب  اإىل  التقرير، 
تظهر اأوروبا ت�صامناً اأكرب مع ال�ليات املتحدة، بينما تعمل 
اأن  ري��خ��ارت  وي��رى  رو���ص��ي��ا.  م��ع  اإىل جنب”  “جنباً  ال�صني 
ا�صتبدال ال�ص�ق ال�صينية وما يتعلق بها من �صال�صل الت�ريد 
والتقنيات، �صيمثل بالن�صبة لل�صركات الأملانية حتدياً اأ�صعب 
الكاتب  الرو�صية. وخل�س  الطاقة  ا�صتبدال م�ارد  حتى من 
هي  ال�صني  ف��اإن  ه��ذه،  التح�ل  نقطة  تظهر  “كما  اإن��ه  اإىل 

امل�صكلة احلقيقية على املدى الط�يل«.



االثنني    9  مايو    2022  م   -    العـدد   13537  
 Monday     9   May   2022   -  Issue No   13537

11

عربي ودويل

م�����ع ف�����الدمي�����ري ب������ت�����ني، ذه���ب 
اإميان�يل ماكرون يف هذا الجتاه. 
“بالن�صبة لرو�صيا، يعترب التا�صع 
وم�عد  وطنية،  عطلة  ماي�  من 

ع�صكري مهم..
ماي�،   9 اأن  امل����ؤك���د  ���ص��ب��ه  وم���ن   
يجب  ب���ت��ني،  للرئي�س  بالن�صبة 
اأو�صح  الن�صر”،  ي����م  ي��ك���ن  اأن 
ال��ف��رن�����ص��ي ع��ل��ى قناة  ال��رئ��ي�����س 
الرو�س  اأن  معتق���دا  ال،  ت��ي  ار 
يف  ج������ه�������ده������م  “�صريكزون 

دونبا�س«.
غّذى امل�عد �صيال من التكهنات، 
وزي������ر  اأن  م������ن  ال������رغ������م  ع����ل����ى 
�صريجي  ال���رو����ص���ي  اخل���ارج���ي���ة 
لفروف قال الأ�صب�ع املا�صي، اإن 
رو�صيا ل تهدف اإىل اإنهاء ال�صراع 

يف 9 ماي�.
ووا���ص��ن��ط��ن، على  ل��ن��دن  وتعتقد   
قد  التاريخ  ه��ذا  اأن  املثال،  �صبيل 
لإ�صفاء  مل������ص��ك���  ف��ر���ص��ة  ي��ك���ن 
اأن  حقيقة  على  الر�صمي  الطابع 
رو�صيا يف حالة حرب مع اأوكرانيا 
“عملية  ل��ي�����س  ي���ج���ري  م���ا  وان 

خا�صة” فقط.
الكامل  ال�صتيالء  �صُيعترب  فهل   
ع��ل��ى م���اري����ب����ل رم���زًي���ا بدرجة 
املقاتلني  اآخ��ر  اأن  خا�صة  كافية، 
ال��ب��اق��ني يف م�صنع  الأوك��ران��ي��ني 
اآزوف�صتال ينتم�ن اإىل ف�ج اآزوف، 
الذي تتهمه م��صك� باأنه م�ب�ء ب� 

“النازيني اجلدد«.
يف كل الح���ال، ح�صب املخابرات 
ت�صت�صيف  ق�����د  الوك������ران������ي������ة، 
��ا يف  ��ا ا���ص��ت��ع��را���صً م��اري���ب���ل اأي�����صً
اإن��ه يف بداية  الن�صر. وقالت  ي�م 
تنظيف  “مت  امل��ا���ص��ي  الأ����ص���ب����ع 
املدينة على  الرئي�صية يف  الطرق 
الأنقا�س  واإزال�����ة  ال�����ص��رع��ة  وج���ه 
وجثث القتلى والذخرية التي مل 

تنفجر«.
عن ليزكو

-ملاذا هذا التاريخ؟  1
لئن حتتفل جميع الدول الغربية 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  بنهاية 
ف��ان م��صك� حتتفي  م��اي���،   8 يف 
وال�صبب؟  م���اي����...   9 يف  ب��ذل��ك 

م�صالة فارق الت�قيت.
ع�دة خمتزلة اإىل الأيام الأخرية 
الثانية:  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  م���ن 
األفريد  الأمل�����اين  اجل�����رال  وّق����ع 
ج�دل، رئي�س اأركان الفريماخت، 
امل�صروط  اأملاني�����ا غري  ا�صت�ص������الم 
ماي�   7-  6 ل���ي���ل���ة  رمي���������س  يف 

 .1945
ومع ذلك، فاإن الإج��راء الر�صمي 
والذي  النازية،  اأملانيا  ل�صت�صالم 
العدائية،  الأع��م��ال  وق��ف  ي��ح��دد 
ماي�   8 ال���ت���ايل  ال���ي����م  يف  ك����ان 
ال�صاعة 11:01 م�صاًء بال�صبط 
ماي��   9 ي���اف�����������������ق  وه��������������������ذا   ...
بت�قيت  �صباًحا   1:01 ال�صاعة 

م��صك�.
�صتالني  ج����زي���ف  ق���رر  ب�����ص��رع��ة، 
بعر�س  ال��ذك��رى  اإح��ي��اء  ي��ت��م  اأن 
لكن  الي�م،  ع�صكري يف مثل هذا 
العر�س الأول مل يتم يف الأخري 
وكان   .1945 ي�ني�   24 يف  ال 
ل ب���د م���ن ان��ت��ظ��ار ع���ام 1965 
هذا  بريجنيف  ل��ي���ن��ي��د  ل��ريب��ط 
ولي�صبح  ع��ام��ة،  بعطلة  ال��ت��اري��خ 
لتمجيد  مل��صك�  منا�صبة  ال��ي���م 
يف  با�صتعرا�س  الع�صكرية  ق�تها 
ذكرى  وتعّهد  احل��م��راء،  ال�صاحة 
ل��ل��ن�����ص��ر على  امل�����دف������ع  ال���ث���م���ن 

النازية: 
ما يقرب من 27 ملي�ن قتيل يف 
واحد  وتاأثر  ال�ص�فياتي،  املع�صكر 

من كل اأربعة رو�س من ال�صراع.

-كيف ا�صتعاد بوتني  2
 “فوج اخلالدون” مل�صلحته؟

����ص���ق����ط الحت������اد  ي�����ص��ع��ف   مل 
ال�����ص���ف��ي��ات��ي، اإح���ي���اء ذك����رى هذا 
البالد،  يف  ال�����ص���ف��ي��ات��ي  ال��ن�����ص��ر 
ب����ل ع���ل���ى ال��ع��ك�����س مت����ام����ا، جنح 
جتديد  يف  ب�����ت����ني  ف�����الدمي�����ري 
تعميم فكرة  الظاهرة من خالل 
نطاق  ع��ل��ى  اخلالدين”  “ف�ج 

وطني.
بريي�صرتويكا  من  ول��دت  مبادرة 

ميخائيل ج�ربات�ص�ف.
 يف ذل��ك ال���ق��ت، يف ال��ع��دي��د من 
امل�اطن�ن  اع��ت�����������������������������اد  امل���ن���اط���ق، 
العرو�س  متابع���ة  على  العادي�ن 
الع�صكرية الر�ص�مية وهم يل�ح�ن 
اأو  اأج��داده��م  اأو  اآبائه�������م  ب�ص�ر 
ح���ت���ى اأج��������داد اأج�������داده�������م ممن 
ق��ات��ل���ا يف اجل��ي�����س الأح��م��ر �صد 

النازية.
2012، اكت�صبت  ولكن منذ عام 
ُنظمت  ع��ن��دم��ا  زخ���ًم���ا  احل���رك���ة 
مدينة  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ة  م���������ص����رية 

للمنظمني،  وفًقا  و�صيقام،  العام 
دول���ة   120 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  يف 
احلظر  عمليات  من  الرغم  على 
ال����ع����دي����دة، ك���م���ا ه����� احل�������ال يف 
اململكة  اأو  امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات 

املتحدة، ب�صبب غزو اأوكرانيا.

-ما املتوقع من موكب   3
2022 يف ال�صاحة احلمراء؟

الع�صكري  العر�س  يعد  تقليديا، 
مل��صك�،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  م���اي����،   9 يف 
ولتقدمي  ال��ق���ة،  لإظ��ه��ار  فر�صة 
معداتها الع�صكرية الأكر رمزية 
اأو ح��داث��ة... وم���ك��ب ه��ذا العام 

لن يك�ن ا�صتثناء.
الرو�صية،  ال���دف���اع  وزارة  ح�صب 

ب�ص�رة والده، على راأ�س م�كب ل 
يقل عن ن�صف ملي�ن م�صارك.

منذئذ، مل يعد جناح هذه املبادرة 
يحتاج اىل دليل، وبات ي�صتع�صي 
ع���ل���ى ان����ك����اره����ا، مب����ا يف ذل�����ك يف 
 ،2018 ع������ام  ح����ي����ث،  ف���رن�������ص���ا 
جت�����ص��دت امل���ب���ادرة يف ع�����ص��ر مدن 

فرن�صية.
 ويف نف�س ال��ع��ام، ق��رر ج��ان ل�ك 
م��ي��ل��ي��ن�����ص���ن امل�������ص���ارك���ة ف��ي��ه��ا يف 
م�ري�س  ب�ص�رة  مل�ًحا  م��صك�، 
����ص���رب  يف  �����ص����اب����ط  ������ص�����ني،  دي 

ن�رماندي-نيمن.
افرتا�صًيا  العر�س  اأ�صبح  ولئن 
ب�صبب  و2021   2020 ع��ام��ي 
فريو�س ك�فيد، فاإنه �صيع�د هذا 

 T-34 دب���اب���ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
تاريخها  ي��ع���د  ال��ت��ي  التقليدية 
اإىل احلرب العاملية الثانية، �صيتم 
تقدمي اأكر من مائة عتاد خالل 
“ولأول  م��ن��ه��ا،  ال���ع���ر����س،  ه����ذا 
ق��اذف��ات ���ص���اري��خ ت�رنادو  م���رة، 
 11 وم�����ص��ارك��ة  املتعددة-جي”، 
األ������ف ج����ن����دي. ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
�صيجمع عر�س ج�ي ف�ق  ذل��ك، 

العا�صمة 77 طائرة.
وخ����الل ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي جرت 
يف الأي��ام الأخ��رية، حلقت طائرة 
ذات رمزية خا�صة ف�ق العا�صمة 
ال���رو����ص���ي���ة: اإل���ي��������ص���ن اي����ل 80 
ي�م  “طائرة  ب�  امللقبة  ماك�صدوم، 

القيامة” من قبل الغربيني.

التي  ال��ع��م��الق��ة  ال��ط��ائ��رة  ه����ذه 
احلقبة  اإىل  ت���اري���خ���ه���ا  ي����ع�����د 
الرمزي  وا���ص��م��ه��ا  ال�����ص���ف��ي��ات��ي��ة، 
ت�صارك  مل  “اإمياك”،  ال��رو���ص��ي 
اثني  م���ن���ذ  الح����ت����ف����ال  ه�����ذا  يف 
ا�صتعرا�صها  وخ��ي��ار  ع��ام��ا،  ع�صر 
ه����ذا ال���ع���ام اب���ع���د م���ا ي���ك����ن عن 
تنقل  اأن  املفرت�س  من  ال���رباءة: 
طائرة اإلي��صن اإل 80 ماك�صدوم 
ك��ب��ار امل�����ص���ؤول��ني ال���رو����س، منهم 
مبثابة  لتك�ن  الرو�صي،  الرئي�س 
مركز قيادة يف حالة ن�ص�ب �صراع 

ن�وي.
اإن م��صك� ل تختزل رو�صيا كلها، 
وحتى ل� ان العا�صمة ت�صت�صيف 
فانه  ال��ب��الد،  يف  ا�صتعرا�س  اأه���م 

واأطلق  �صيبرييا(  )يف  ت�م�صك 
حمليني  �صحفيني  ثالثة  عليها 
بعد  اخلالدين”.  “ف�ج  ت�صمية 
ع�����ام، مت ت��ن��ظ��ي��م م�������ص���ريات من 
مدينة   120 يف  ال�����ن������ع  ه������ذا 
اأوكرانيا  يف  ا  اأي�صً ولكن  رو�صية، 
وك��ازاخ�����ص��ت��ان واإ���ص��رائ��ي��ل. وعام 
م����ج����ًدا  ال���ف����ج  ك����ان   ،2014
و�صبع  رو�صية  مدين�����ة   500 يف 

دول.
ال��ن��ج��اح فالدميري  ه��ذا  يفت  مل 
و�صيلة  ف��ي��ه  راأى  ال����ذي  ب����ت���ني، 
لتجميع ال�صعب الرو�صي وحتفيز 
مبنا�صبة   ،2015 ع��ام  وطنيته. 
لالنت�صار،  ال�����ص��ب��ع��ني  ال���ذك���رى 
ق���رر ت��ق��دمي دع���م ال���دول���ة لف�ج 
تاأطريه  ول��ك��ن  ه���ذا.  اخل��ال��دي��ن 
�����ا، م�����ن خ������الل دجم������ه يف  اأي�����������صً

الحتفالت الر�صمية.
والت�ظيف  التبني  هذا  ولتاأكيد   
الرئي�س  ي���������ص����ارك  ال����ر�����ص����م����ي، 
مل�ًحا  ف��ع��ال��ي��ت��ه،  يف  ال���رو����ص���ي 

�صيتم تنظيم ا�صتعرا�صات يف 27 
ا، وفًقا ل�زارة  اأي�صً مدينة اأخرى 
اأن�صاأت  ال��ت��ي  ال��رو���ص��ي��ة،  ال���دف���اع 
لهذه  ا  خ�صي�صً اإلكرتونًيا  م�قًعا 

الحتفالت.

�صيقدمه  انت�صار  -اأي   4
بوتني على اأوكرانيا؟

تاريخ  يت�افق  الرمزية،  يف  غاية 
الذي  اأوكرانيا  غزو  مع  ماي�،   9
با�صم  ب����ت���ني  ف���الدمي���ري  ق�����رره 

“نزع النازية” عن تلك البالد.
 وم�����ن�����ذ ب������داي������ة ال�������������ص������راع، يف 
املخابرات  اأج��ه��زة  اأك���دت  م��ار���س، 
ب�تني  فالدميري  اأن  الأوكرانية، 
يريد حرًبا خاطفة ت�صمح باإعالن 

الن�صر يف 9 ماي�.
مل  التي  امل��ق��اوم��ة  اأن  يبدو  لكن   
يت�قعها الكرملني اأجربت �صيده 
وتركيز  خ��ط��ط��ه  ت���ع���دي���ل  ع���ل���ى 

جه�ده على �صرق اأوكرانيا.
اأن حتادث  بعد  اأب��ري��ل،  ب��داي��ة  يف 

تقليديا، العر�ش الع�صكري فر�صة الإظهار القوة وتقدمي املعدات الع�صكرية االأكرث رمزية اأو االأكرث حداثة

حتليل

يكت�صب موعد اليوم قيمة رمزية اأكرث:

اربعة اأ�سئلة حول اأهمية 9 مايو لبوتني ورو�سيا...!
•• الفجر خرية ال�شيباين

ب�  الرو�ش  يحتفل  عام،  كل  من  مايو  من  التا�صع  يف 
بنهاية  اأي  العظمى”،  الوطنية  احلرب  “انت�صار 

احلرب العاملية الثانية. 
بوتني  فالدميري  جعل  ال�صلطة،  اإىل  و�صوله  ومنذ 

الوطنية  الروح  لتعزيز  موعدا  املنا�صبة  هذه  من 
الرو�صية. 

وهذا العام، �صيكت�صب هذا املوعد قيمة رمزية اأكرث 
ب�صبب احلرب يف اأوكرانيا.

ثم  ال�صوفياتي  االحتاد  يحتفل   ،1945 عام  منذ 
الثانية  العاملية  احلرب  بانتهاء  الرو�صي،  االحتاد 

واالنت�صار على النازية.
الوطنية  “احلرب  ه��ن��اك  عليه  يطلق  ���ص��راع،   
العظمى” والتي ت�صببت يف مقتل ما يقرب من 27 

مليون رو�صي.
عام 2022، يكت�صب االحتفال بهذا الن�صر اأهمية 
اأوكرانيا  بغزو  بوتني  فالدميري  اأمر  فقد  خا�صة، 

بحجة الق�صاء على النازية يف هذا البلد على وجه 
اخل�صو�ش. 

وحتى لو تعرثت هذه احلرب -التي تعترب ر�صمًيا يف 
رو�صيا “عملية خا�صة” فقط -فاإن االحتفال يف 9 
مايو يجب اأن يرقى اإىل م�صتوى طموحات فالدميري 

بوتني احلربية.

مل ي�صعف �صقوط االحتاد ال�صوفياتي،
 اإحياء ذكرى هذا االنت�صار ال�صوفياتي يف البالد

- اليوم، م�صاركة 11 األف جندي، وعر�ش 
اأكرث من مائة عتاد، و77 طائرة يف �صماء مو�صكو

ب�تني ي�صارك يف الحتفالية

طائرة ي�م القيامة ر�صالة يف ي�م الن�صر

م�صاركة 11 األف جندي، وعر�س اأكر من مائة عتاد

يكت�صي احتفال هذا العام �صبغة خا�صة

ا�صتعرا�س �صخم للق�ة

ط���ائ���رة ي��وم 
ال���ق���ي���ام���ة 
ال�������س���ه���رية 
يف  �ست�سارك 
ا���س��ت��ع��را���س 
الن�سر ي���وم 

جعل فالدميري 
بوتني من هذه 
املنا�سبة موعدا 
الروح  لتعزيز 
ال���وط���ن���ي���ة 
ال���رو����س���ي���ة
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عربي ودويل

البع�س  يجد  اآزوف�����ص��ت��ال،  م���ق��ع 
اأم�����ر ل  اخل������ارج  ال�����ج�����د يف  اأن 

يحتمل.
وق�����ال�����ت رولن����������ا ب����ن���داري���ن���ك���� 
ع�صرات  ل��دي��ه��ا  اإن  ع��ام��ا(   54(
اأع�������ص���اء كتيبة  م���ن  الأ����ص���دق���اء 
داخل  م�ج�دين  زال����ا  م��ا  اآزوف 
من  ابنها  مع  وكانت  اآزوف�صتال. 
اأوائل الذين ان�صم�ا اإىل الكتيبة 

يف 2014.
منذ ذلك احلني علمت رولنا اأن 
ني�صان/ منت�صف  يف  ُق��ت��ل  اب��ن��ه��ا 

ابريل.
ات�صال  يف  بر�س  لفران�س  وقالت 
ه��ات��ف��ي م��ن اأمل��ان��ي��ا ح��ي��ث تعي�س 
منذ عام لأ�صباب طبية “و�صع�ه 
يف كي�س اأ�ص�د وجثمانه يتعفن”. 
يف  ال�حيد  لي�س  “اإنه  واأ���ص��اف��ت 
هذا ال��صع. هناك مئات مثله!«.

ابنها،  ف����ق����دان  ب���ع���د  ح���ت���ى  ل���ك���ن 
بق�ة  دع���م���ه���ا  رولن��������ا  ت����ا����ص���ل 
الباقني  الأوك��ران��ي��ني  للمقاتلني 
ال����ذي����ن ي����اج���ه����ن ق������ة ن����ريان 

املدفعية والطائرات الرو�صية.
وهي تر�صل كل ي�م ر�صائل ن�صية 
ت��ع��ب��ريي��ة لرفع  ب���رم����ز  م��زي��ن��ة 
الذين  للمقاتلني  املعن�ية  ال��روح 
يحاول�ن من جانبهم، م�ا�صاتها 
فخرهم  ع������ن  احل������دي������ث  ع������رب 

و�صم�دهم اأكر من معاناتهم.
وقالت رولنا حمذرة اإن بع�صهم 
 20 وع�صرين   15 “بني  ف��ق��دوا 
نق�س  هناك  بينما  كيل�غراما” 

كبري يف امل�اد الغذائية.
وا�صافت متنهدة “اأمتنى ل�كنت 
بجانبهم الآن”. وتابعت “اإذا مت 

هناك ف�صاأك�ن مع عائلتي«.

دون  لأوكرانيا، من  قرية حماذية 
�صق�ط قتلى اأو جرحى.

وذكرت رئا�صة الأركان اأن املجم�عات 
تران�صدني�صرتيا  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
“يف  املنطقة  يف  الرو�صية  والق�ات 

و�صط ا�صتعدادات للقتال«.
الأخرية  الأ���ص��اب��ي��ع  يف  وت�صاعدت 
امل���خ���اوف م��ن اأن مي��ت��ّد ال���ن���زاع يف 
تران�صدني�صرتيا  اإىل  اأوك���ران���ي���ا 
بعدما ك�صف جرال رو�صي اأن اأحد 
اأه��داف بالده ه� اإقامة ممر بري 

اإىل هذه املنطقة ال�صغرية.
وا�صتهدفت �صربات ال�صبت حميط 
دونيت�صك )�صرق( حيث قتل اأربعة 
اأ�صخا�س واأ�صيب ت�صعة وفق حاكم 

املنطقة بافل� كرييلينك�.
وح��ق��ق��ت ال����ق�����ات ال���رو����ص���ي���ة بني 
وال�صبت مكا�صب ميدانية  اجلمعة 
حميط  يف  حم���������������دودة  ب�����ق�����ي�����ت 
اأكرب  اإح����دى  ���ص��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ص��ك، 
م��دن دون��ب��ا���س التي ل ت��زال حتت 
���ص��ي��ط��رة اأوك���ران���ي���ا، وف���ق م��ا اأف���اد 
امل���ع���ه���د الأم������ريك������ي ل���ل���درا����ص���ات 
احل���رب���ي���ة ال�������ص���ب���ت، م����ن غ����ري اأن 
فر�س  ذلك من  اأن ميكنها  يت�قع 

ح�صار تام عليها.
من  الآن  حتى  رو�صيا  تتمكن  ومل 
اإع����الن ال�����ص��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة �ص�ى 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة واح������دة ك����ربى هي 

خري�ص�ن.
الهج�م  ف��ن��ج��ح  اأم����ا يف خ��ارك��ي��ف، 
الأوكراين امل�صاد ل��صع ثاين اأكرب 
م��دن ال��ب��الد مب��اأم��ن م��ن املدفعية 
ال���رو����ص���ي���ة، يف حت��ق��ي��ق ت���ق���دم مع 
ال�صيطرة على عدة م�اقع رو�صية، 

بح�صب املعهد.
“الق�ات  اأن  امل���ع���ه���د  واأو�������ص������ح 
اأرا���ص��ي ح�ل  ت�صتعيد  الأوك��ران��ي��ة 
خاركيف ول تقت�صر جه�دها على 
ق���درة على  ت�صد حم���دود وت��ب��دي 
اإط������الق ع��م��ل��ي��ات ه��ج���م��ي��ة على 

نطاق وا�صع«.
الأوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  واأعلنت 
ثالثة  دم���روا  ال��رو���س  اجلن���د  اأن 
“لإبطاء  ال����ط����رق  ع���ل���ى  ج�������ص����ر 
منطقة  يف  امل�صاد”  ال����ه����ج�����م 

خاركيف.
ال�صبت  الأوك���راين  اجلي�س  واأعلن 
ع�صكرية  اإن������زال  ���ص��ف��ي��ن��ة  ت���دم���ري 
رو����ص���ي���ة م���ن ط�����راز ���ص��رين��ا قرب 
�صيطرت  ال���ت���ي  ال��ث��ع��ب��ان  ج���زي���رة 
البحر  يف  الرو�صية  ال��ق���ات  عليها 
م�صرية  ط��ائ��رة  ب�ا�صطة  الأ���ص���د، 

ع�صكرية مت تط�يرها يف تركيا.

•• كييف-اأ ف ب

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�����ص��اوؤل كمية 
ال����ذخ����رية وال����غ����ذاء وال���ظ���روف 
اآخر  زال  م��ا  القا�صية،  املعي�صية 
املقاتلني الأوكرانيني املتح�صنني 
يكافح�ن  اآزوف�����ص��ت��ال  م�صنع  يف 
الرو�صي  اجل��ي�����س  ي�����ص��دد  ب��ي��ن��م��ا 
املقاومة  ج���ي���ب  ع���ل���ى  ح�������ص���اره 
الأخ��ري هذا يف مدينة ماري�ب�ل 

)جن�ب-�صرق(.
وروت يفغينيا تيتارينك� املمر�صة 
زوجها  زال  م��ا  ال��ت��ي  الع�صكرية 
وزمالوؤه  اآزوف  كتيبة  يف  الع�ص� 
يف امل�صنع، تفا�صيل عن احلياة يف 
وقالت  ال��دائ��ر.  والقتال  ال��داخ��ل 
تيتارينك� التي متكنت من البقاء 
على ات�صال مع اأقاربها يف الداخل 
يف  اجل���ن����د  م���ن  ك��ب��ري  “عدد  اإن 
اإن����ه����م جرحى  خ����ط����رية.  ح���ال���ة 
ولي�س لديهم دواء”. وا�صافت اأن 

“الغذاء واملاء ينق�صان اأي�صا«.
ر�صالة  يف  ميخايل�  زوج��ه��ا  كتب 
وكالة  مت��ك��ن��ت  ق�����ص��رية  ن�����ص��ي��ة 
ف����ران���������س ب����ر�����س م�����ن ق���راءت���ه���ا 

“�صاأقاتل حتى النهاية«.
تقريبا  باأكملها  ماري�ب�ل  وباتت 
منذ اأ�صابيع حتت �صيطرة الق�ات 

الرو�صية. 
جممع  ����ص����ى  م���ن���ه  ي��ف��ل��ت  ومل 
م�����ص��ان��ع ال�����ص��ل��ب ال�����ص��خ��م��ة يف 
اجلي�س  يق�صفه  الذي  اآزوف�صتال 
اإىل جانب  ب��ال ه�����ادة،  ال��رو���ص��ي 
ه��ج��م��ات ك��ب��رية ع��ل��ى الأر������س يف 

بداية املعارك العنيفة.
اأن  ع��ام��ا(   34( يفغينيا  ت���روي 
قال  زوجاتهم.  ودع���ا  “املقاتلني 

•• زابوريجيا-اأ ف ب

ي���������ص����ارك ال���رئ���ي�������س الأوك����������راين 
اجتماع  يف  زيلين�صكي  ف�ل�دميري 
جمم�عة  ق���ادة  م��ع  الفيدي�  ع��رب 
كييف  ت���ت����ق���ع  وق������ت  يف  ال�������ص���ب���ع 
هج�ما رو�صيا اأخريا على املقاتلني 
قبل  م���اري����ب����ل  يف  امل��ت��ح�����ص��ن��ني 
على  الن�صر  بي�م  م��صك�  احتفال 
اأيار- التا�صع من  النازية يف  املانيا 

ماي�.
امل�صت�صار  با�صم  املتحدثة  واأعلنت 
اجلمعة  �ص�لت�س  اأولف  الأمل����اين 
ه�  اأي���ار/م���اي����  م��ن  “الثامن  اإن 
ي�م تاريخي ي�صادف نهاية احلرب 
اأوروب�����ا والتي  ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
وامل����ت  وال���دم���ار  الإره������اب  �صببت 
اأن احل��رب يف  معتربة  اأوروبا”،  يف 
اأوكرانيا جتعل “متا�صك جمم�عة 
اأي وقت  اأهمية من  اأكر  ال�صبع ) 

م�صى«.
اأمل��ان��ي��ا ه���ذا ال��ع��ام رئا�صة  وت��ت���ىل 
ت�صم  ال����ت����ي  ال�������ص���ب���ع  جم���م����ع���ة 
املتحدة  وال�����لي����ات  ك���ن���دا  اأي�����ص��ا 
واإيطاليا  املتحدة  وفرن�صا واململكة 

واليابان.
الجتماع  هذا  اإن  املتحدثة  وقالت 
�صيكر�س  العام  بداية  منذ  الثالث 
اأوكرانيا”،  يف  لل��صع  “خ�ص��صا 
من  م���زي���دا  ت��ع��ط��ي  اأن  دون  م���ن 

التفا�صيل.
وكان الرئي�س الأمريكي ج� بايدن 
ذك����ر الج���ت���م���اع ق��ب��ل اأي������ام خالل 
حديثه عن احتمال فر�س عق�بات 

جديدة على رو�صيا.
دائ���م���ا  “نحن  الأرب�������ع�������اء  وق�������ال 
منفتح�ن على عق�بات اإ�صافية”، 
اأع�صاء  مع  �صيناق�س  اأن��ه  م��صحا 
“ما �صنفعله وما  ال�صبع  جمم�عة 

لن نفعله«.
ال�صبع اجتماعها  وتعقد جمم�عة 
ع�صية العر�س الع�صكري يف التا�صع 
بذكرى  رو�صيا  يف  اأي��ار/م��اي���  م��ن 
على  ال�ص�فياتي  الحت���اد  انت�صار 
ال��ن��ازي��ة يف احل���رب العاملية  اأمل��ان��ي��ا 

الثانية.
ال�صبت  ال��رو���ص��ي  اجلي�س  واأج���رى 
مب��صك�  احل����م����راء  ال�������ص���اح���ة  يف 
للعر�س  الأخ���������رية  ال����ت����دري����ب����ات 
بح�ص�ر  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  ال��ع�����ص��ك��ري 
ال���ه���ج����م على  ����ص���ارك����ا يف  ج���ن����د 

اأوكرانيا.
منذ  الأوكرانية  ال�صلطات  وحت��ذر 
اأيام من تكثيف الهجمات الرو�صية 

مع  حت�صن�ا  الذين  ال�صن  وكبار 
اجلن�د، مما يطرح ت�صاوؤلت عن 

م�صري اجلن�د الآن.
يف  ماري�ب�ل  من  يفغينيا  هربت 
الغزو  ي����م  ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر   24
الرو�صي عندما كانت هذه املدينة 
ال�����ص��اح��ل��ي��ة اجل��ن���ب��ي��ة ق���د ب���داأت 

تتعر�س للق�صف.
ك���ان ق��د ج���اءت ق��ب��ل ي���م��ني من 
اأي�صا  وه�  ميخايل�  من  زواجها 
زوجته  دف����ع  ع�����ص��ك��ري  مم���ر����س 

بال�صتيكية وتتعفن ب�صبب ت�قف 
اأنظمة التربيد. لكن اأفراد كتيبة 
تقع  األ  خ�ص��صا  يريدون  اآزوف 
الق�ات  ب���اأي���دي  ه���ذه اجل��ث��ام��ني 
الرو�صية. وقالت “يحمل�ن معهم 

اجلثث يف كل مكان تقريبا«.
“اإنهم  ت���ي���ت���اري���ن����  وا������ص�����اف�����ت 
اإج����الوؤه����م  ي��ت��م  اأن  ي�����ص��ت��ح��ق���ن 

الأحياء واجلرحى وامل�تى«.
واأع���ل���ن���ت ك��ي��ي��ف ال�����ص��ب��ت اأن�����ه مت 
اإج�����الء ك���ل امل��دن��ي��ني والأط���ف���ال 

احلامل اإىل مغادرة املدينة عندما 
اندلع القتال لأول مرة.

بنى ممر�ص�ن  احل��ني  ذل��ك  منذ 
داخل  م���ؤق��ت��ا  م�صت�صفى  اآخ����رون 
ال�صا�صع  اآزوف���������ص����ت����ال  جم���م���ع 
ب�����ع�����دم�����ا ا������ص�����ت�����ه�����دف ال������رو�������س 
م�صت�صفيات املدينة ح�صب دافيتي 
ج�رجي  وه�����  ���ص��ل��ي��م��ان�����ص��ف��ي��ل��ي 

ينتمي اإىل كتيبة اآزوف.
 2014 يف  الكتيبة  ه��ذه  واأن�����ص��اأ 
امل�الني  ال�����ص��راع ���ص��د  ب��داي��ة  يف 

اليمني  م��ن  م�صلح�ن  ل��رو���ص��ي��ا، 
يف  ب�صرعة  دجمها  قبل  املتطرف 

احلر�س ال�طني.
واأو�صح دافيتي �صليمان�صفيلي اإنه 
تلقى العالج يف هذا امل�صت�صفى يف 
بنريان  اإ�صابته  بعد  اآذار/م��ار���س 
دب����اب����ة خ�����الل ق���ت���ال �����ص�����ارع يف 
ماري�ب�ل. وُبرتت �صاقه الي�صرى 
هناك. وقال يف ات�صال هاتفي مع 
فران�س بر�س “العالج �صعب جدا 
وحت��دث من  يف ه��ذه الظروف”، 

اأحدهم لزوجته +ل تبك، �صنع�د 
اأو  حيا  ح���دث:  مهما  امل��ن��زل  اإىل 

ميتا+«.
اإجالئهم  اح��ت��م��ال  اأن  واأ���ص��اف��ت 
املمر�صة  وتتحدث  ج��دا.  �صئيل 
اأقبية  يف  ف��������ص���ى  ح����ال����ة  ع�����ن 
امل�صنع حيث يقاتل اجلن�د بينما 
ب��ن��ق��ل مدنيني  اأي�����ص��ا  ي��ق���م���ن 
التي  الأن��ف��اق  متاهة  وجثث عرب 

تع�د اإىل احلقبة ال�ص�فياتية.
وي����ت����م ل����ف اجل����ث����ث يف اأك���ي���ا����س 

املكان عن نق�س املن�صاآت ال�صحية 
الطبية  وامل�����ع�����دات  ال����ص���ا����ص���ي���ة 

والتدفئة.
ج�ا  اآزوف�صتال  من  اإج���الوؤه  ومت 
يف �صيناري� اأ�صبه باأفالم ه�لي�د. 
مروحيات  ث����الث  مت��ك��ن��ت  ف��ق��د 
�ص�اريخ  خ�����داع  م���ن  اأوك���ران���ي���ة 
وقال  جرحى.  ع��دة  لنقل  رو�صية 
ذلك  اأر  و”مل  معجزة”  “كانت 

�ص�ى يف الأفالم«.
ع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ال�����رع�����ب يف 

“مت  ال�صبت  �صابق  وق��ت  يف  اأعلنت 
تنفيذ اأمر الرئي�س: جميع الن�صاء، 
جميع الأطفال وجميع امل�صنني مت 
اإجالوؤهم من اآزوف�صتال. مت اإجناز 
هذا اجلزء من املهمة الإن�صانية يف 

ماري�ب�ل«.
التي  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه�����ذه  و���ص��م��ح��ت 

الذي  ميخايل�  زوج��ه��ا  لها  وكتب 
اق�����رتن�����ت ب�����ه ق����ب����ل ي�����م����ني من 
ال��غ��زو ال��رو���ص��ي، يف ر���ص��ال��ة ن�صية 
بر�س  فران�س  وكالة  عليها  اطلعت 

“�صاأقاتل حتى النهاية«.
وك����ان����ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س ال���������زراء 
فريي�صت�ص�ك  اي��ري��ن��ا  الأوك�����راين 

الأمم  برعاية  اأ�صب�ع  منذ  جت��ري 
املتحدة واللجنة الدولية لل�صليب 
الأح����م����ر ب����اإج����الء ح������اىل 500 

مدين بح�صب كييف.
وطلبت اأوكرانيا م�صاء ال�صبت من 
تنظيم  ح���دود  ب��ال  اأط��ب��اء  منظمة 
املقاتلني  ومعاجلة  لإج��الء  مهمة 

املتح�صنني يف م�صنع اآزوف�صتال.
واأع��ل��ن��ت م������ص��ك��� الأرب����ع����اء وقف 
اإط����الق ن���ار م��ن ط���رف واح���د ملدة 
اع���ت���ب���ارا م���ن �صباح  اأي������ام  ث���الث���ة 
املدنيني  بخروج  لل�صماح  اخلمي�س 

من امل�صنع.
ول  الأوك��ران��ي��ة  ال�صلطات  اأن  غري 

مع اقرتاب هذه الذكرى.
اأري�صت�فيت�س،  اأول��ي��ك�����ص��ي  واأع��ل��ن 
اأح����������د م���������ص����ت���������ص����اري ال���رئ���ي�������س 
“العدو  اأن  اجل��م��ع��ة  الأوك�������راين، 
املدافعني  على  الق�صاء  اإىل  ي�صعى 
القيام  يحاول  اإن��ه  اآزوف�صتال.  عن 
بذلك قبل 9 اأيار/ماي�، ملنح هدية 
فالدميري  ال���رو����ص���ي(  )ل��ل��رئ��ي�����س 

ب�تني«.
ه�  لل�صلب  اآزوف�����ص��ت��ال  وم�����ص��ن��ع 
للق�ات  الأخ������ري  امل���ق���اوم���ة  ج��ي��ب 
اجلي�س  م���اج��ه��ة  يف  الأوك���ران���ي���ة 
ماري�ب�ل  م���دي���ن���ة  يف  ال���رو����ص���ي 
املدنيني  م��ئ��ات  امل��دم��رة. كما جل��اأ 
اإىل اأقبية امل�قع ال�صناعي ال�صخم 
ب��ع��د ب���دء ال��غ��زو ال��رو���ص��ي يف 24 

�صباط/فرباير.
اإط��الق عدة ن��داءات والقيام  وبعد 
بعدة حماولت فا�صلة يف الأ�صابيع 
م�صاء  زيلين�صكي  اأع��ل��ن  الأخ����رية، 
“قمنا  الي�مية  ر�صالته  يف  ال�صبت 
اآزوف�صتال”  من  املدنيني  ب��اإج��الء 
300 �صخ�س.  اإخ��راج  اإىل  م�صريا 
للمرحلة  الآن  “نعد  واأ������ص�����اف 
اجلرحى  )اإج���������الء(  ال���ث���ان���ي���ة... 

والط�اقم الطبية«.
على  اأي�صا  نعمل  “بالطبع،  وتابع 
اإج�������الء ع�����ص��ك��ري��ي��ن��ا. ك����ل ه������ؤلء 
الأبطال يدافع�ن عن ماري�ب�ل” 
بدون اأن ي�رد اأي عدد. وقال “هذا 
ل��ك��ن��ه مهم  ال�����ص��ع���ب��ة،  غ���اي���ة  يف 

جدا«.
تيتارنك�  ي��ف��غ��ي��ن��ي��ا  واأو�����ص����ح����ت 
امل���م���ر����ص���ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال���ت���ي ما 
والع�ص�  امل���م���ر����س  زوج����ه����ا  زال 
عن  ت��داف��ع  ال��ت��ي  اآزوف  كتيبة  يف 
“ثمة  ه���ن���اك،  م�����ج�����دا  امل�����ص��ن��ع 
م���ن اجل��ن������������������د يف و�صع  ال��ع��دي��د 
م�����ص��اب���ن بجروح  اإن���ه���م  خ��ط��ري، 
اإىل  م�صرية  اأدوية”  ميلك�ن  ول 
“يفتقرون اأي�صا اإىل الطعام  اأنهم 

واملاء«.

�صيما هيئة الأركان اأكدت اأن رو�صيا 
هاجمت جمددا امل�صنع خالل هذه 

الفرتة.
ومدينة ماري�ب�ل التي كانت ت�صم 
قبل احلرب نح� 500 األف ن�صمة 
باتت منك�بة ومدمرة بالكامل بعد 

�صهرين من الق�صف الرو�صي.
ال�صتخبارات  وكالة  واعترب مدير 
ايه(  اآي  )�صي  الأمريكية  املركزية 
ب�تني  اأن  ال�����ص��ب��ت  ب���رين���ز  ول���ي���ام 
فيه  ي�صمح  اأن  ل ميكن  و�صع  “يف 
اأوكرانيا  يف  يخ�صر”  ب���اأن  لنف�صه 
باأن م�صاعفة اجله�د  “واثق  وه� 

�صتتيح له التقدم«.
لكنه اأ�صار اإىل اأنه لي�س هناك “يف 
ملم��س  دل��ي��ل  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة 
اأو  لن�صر  ت�صتعد  رو�صيا  اأن  يظهر 
لأ�صلحة  حمتمل  ل�صتخدام  حتى 
و�صعت  ب��ع��دم��ا  تكتيكية”  ن���وي��ة 
ق�ة الردع لديها يف حالة تاأهب يف 

بداية هج�مها على اأوكرانيا.
الأوكرانية  الأركان  رئا�صة  واأعلنت 
“العدو ل ي�قف  اأن  الأح��د  �صباح 
منطقة  يف  ال��ه��ج���م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه 
العمليات ال�صرقية من اأجل فر�س 
�صيطرة كاملة على اأرا�صي مناطق 
وخري�ص�ن  ول�غان�صك  دونيت�صك 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل��م��ر ال����ربي بني 
هذه املناطق والقرم املحتلة” منذ 

.2014
الرو�صية  ال���ق����ات  اأن  واأو����ص���ح���ت 
وا�صلت  دون��ي��ت�����ص��ك  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ع���م���ل���ي���ات���ه���ا ال����ه����ج�����م����ي����ة ح�����ل 
ل�����ي�����م�����ان وب�����ب����ا�����ص����ن����ي����ان���������ص����ك����ي 
واأفدييفكا،  و�صيفريودونيت�صك 
جهة  م��ن  “مت�تر”  ال������ص��ع  واأن 

م�لدافيا.
منطقة  �����ص����ل����ط����ات  واأع������ل������ن������ت 
النف�صالية  ت��ران�����ص��دن��ي�����ص��رتي��ا 
م�لدافيا  يف  ل���رو����ص���ي���ا  امل����ال���ي���ة 
انفجارات  اأرب����ع����ة  وق������ع  ال�����ص��ب��ت 
م�صاء اجلمعة قرب مطار �صابق يف 

ت�صاوؤل كمية الذخرية والغذاء وظروف معي�صية قا�صية 

اآخر املقاتلني الأوكرانيني يقاومون يف م�سنع اآزوف�ستال  

ماريوبول على �صفري ال�صقوط 

اأوكرانيا على جدول اأعمال قمة »ال�سبع« مع زيلين�سكي 

كوبيون يقومون برحلة خطرية يف �سبيل الهجرة  •• �شان خو�شيه-اأ ف ب

انطلق 13 من �صكان قرية يف غرب ك�با على منت قارب م�صاء اخلمي�س 
غري  ب�صكل  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  اإىل  لل��ص�ل  �صعيا  الف�صح  عيد  قبل 
الرابع ظن�ا  الي�م  الثاين مل يعد لديهم طعام، ويف  الي�م  قان�ين. يف 

اأنهم �صيلق�ن حتفهم ب�صبب �ص�ء الأح�ال اجل�ية.
49 عاًما، روى خم�صة منهم ل�كالة  22 و  اأعمار الركاب بني  ترتاوح 
قبل  من  اإنقاذهم  مت  وكيف  باملخاطر  املحف�فة  رحلتهم  بر�س  فران�س 
�صان  يف  النطالق  نقطة  اإىل  اأعادهم  ال��ذي  الأمريكي  ال�ص�احل  خفر 

خ��صيه دي ل�س لخا�س، يف مقاطعة مايابيك.
رووا  قاربهم،  بها  �صنع�ا  التي  امل���اد  بقايا  ترك�ا  حيث  منزل  فناء  يف 
كيف �صنع�ا قاربهم على مدى ع�صرين ي�ماً م�صتخدمني اطارات جرار 

وع�امات واأل�اح خ�صبية وم�صامري.
ويف م�صاء مغادرتهم، قام�ا بتجميع القطع على ال�صاطئ وانطلق�ا يف 

البحر، مب�صاعدة �صتة جماديف و�صراع من النايل�ن.

الليايل، انهكهم  اإح��دى  200 كلم من �ص�احل فل�ريدا، يف  وعلى بعد 
اأونيل ما�صادو، وه� حداد يبلغ  التعب ب�صبب نق�س املاء والطعام. قال 
اأنف�صنا.  ...وغطينا  اهلل  اإىل  “ت�صرعنا  بتاأثر  ع��اًم��ا،   49 العمر  م��ن 
ال�ليات  �ص�احل  من  ج��ًدا  قريبني  كنا  ال�صباح،  يف  ا�صتيقظنا  عندما 

املتحدة، كان اأمًرا ل ي�صدق«.
العاملي على ه�اتفهم املحم�لة  امل�اقع  ا�صار نظام حتديد  عند الفجر، 
اإىل اأنهم يبعدون ح�اىل ع�صرة كيل�مرتات فقط من �ص�احل كي وي�صت. 
وا�صاف ما�صادو الذي و�صع �صمادة على اإحدى ركبتيه “جدفنا وجدفنا 
بهمة” ولكن “الرياح كانت تدفعنا للخلف، ومل ي�صاعدنا ال�صراع على 

التقدم. مل نتمكن من امل�ا�صلة، كنا منهكني للغاية«.
يف نهاية املطاف، عر خفر ال�ص�احل الأمريكي على املجم�عة واعادها 
مع 1446 ك�بًيا اآخرين حاول�ا العب�ر يف الأ�صهر ال�صتة املا�صية، وفًقا 

لبيان خفر ال�ص�احل.
تاأ�صرية دخ�ل  اأي  تتطلب  التي ل  نيكاراغ�ا  اإىل  ال�صفر  فكروا يف  كما 

للك�بيني، وال��ص�ل اإىل احلدود اجلن�بية لل�ليات املتحدة.
ولفت �صيان روك )30 عاماً(، وه� ناج اآخر واأب لطفل يف الرابعة من 
“اأولئك الذين ميلك�ن الأم���ال باع�ا كل �صيء وغادروا  اأن  عمره اإىل 

عرب نيكاراغ�ا، لكن بالن�صبة لنا مل يكن ذلك ممكناً«.
ا�صتعداد  على  ال�صكان  م��ن  وال��ع��دي��د  هائلة  هجرة  م�جة  ك�با  ت�صهد 
للقيام باأي �صيء ملغادرة اجلزيرة التي ت�صهد اأ�ص�اأ اأزمة اقت�صادية منذ 
ال�باء  ب�صبب  ال�صياحة  تراجع  عن  ناجمة  عق�د  ثالثة  من  يقرب  ما 

وت�صديد احل�صار الأمريكي.
الأول/ ت�صرين  املك�صيكية بني  األ��ف ك�بي احل��دود   78 اأك��ر من  عرب 
التدفق  املتحدة. يف م�اجهة هذا  واآذار/م��ار���س، وفقا لل�ليات  اأكت�بر 

الكبري، �صعت وا�صنطن وهافانا اإىل اإعادة اإطالق اتفاقيات الهجرة من 
الرحالت حمف�فة  لأن هذه  البحر،  رك�ب  “من  املهاجرين  اأجل منع 
األيخاندرو  الأمريكي  الداخلي  الأم��ن  وزير  اأعلن  ما  على  باملخاطر”، 
اأوبرادور  ل�بيز  اأندري�س مان�يل  املك�صيكي  الرئي�س  اختتم  ماي�ركا�س. 
يف ك�با الأحد ج�لة دبل�ما�صية يف اأمريكا ال��صطى، دعا فيها وا�صنطن 
اإىل  القان�نية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  م��ن  للحّد  م�صرتك  ح��ّل  يف  للم�صاهمة 

ال�ليات املتحدة.
قال خ��صيه ل�ي�س روك )32 عاًما(، وه� اأب لطفلني “كل من يحاول 
ذلك  يفعل   - منا  الآلف  وهناك   - املتحدة(  ال���لي��ات  اإىل  )ال��ص�ل 

ل�صبب واحد، لأن البالد ت�اجه اأزمة«.
نظام  اأو  ال��ق���ارب  حمركات  لبيع  املب�بة  الإع��الن��ات  من  العديد  وثمة 
حتديد امل�اقع العاملي اأو غريها من املعدات املالحية. ذكر من�ص�ر على 
في�صب�ك “نحن �صبعة وم�صتعدون لدفع ما ي�صل اإىل 11 األف” دولر. 
اقارب  على  للعث�ر  عائالت  تن�صرها  اأخ��رى  ر�صائل  هناك  املقابل،  ويف 

غامروا يف القيام برحالت مماثلة.
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املال والأعمال
م�سر توؤجل طرح �سركات حكومية يف البور�سة حتى �سبتمرب 

اخلزانة، مما دفع البنك املركزي اإىل خف�س قيمة العملة 14 باملئة يف 
21 مار�س اآذار. وتتفاو�س احلك�مة مع �صندوق النقد الدويل منذ ما 

يزيد على �صهر للح�ص�ل على حزمة دعم مايل.
تعمل  احلك�مة  اإن  م��دب���يل  م�صطفى  امل�صري  ال�����زراء  رئي�س  وق��ال 
على اإيجاد �صبل جلذب املزيد من ال�صتثمارات، مبا يف ذلك “م�صاركة 

القطاع اخلا�س يف الأ�ص�ل اململ�كة للدولة«.
احلك�مة  املا�صي  ال�صهر  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  واأم��ر 
القطاع  م�صاركة  خ��الل  م��ن  دولر  مليار   40 جل��ذب  برنامج  ب��صع 

اخلا�س على مدى ال�صن�ات الأربع املقبلة.
و�صي�صمل ذلك اإدراج �صركات ممل�كة للجي�س يف الب�ر�صة بنهاية العام 

احلايل وبيع ح�ص�س يف بع�س ال�صركات اململ�كة للدولة.
تابعتني  �صركتني  بيع  �صتعر�س  اأنها   2020 واأعلنت احلك�مة يف عام 

�صهر  كل  للدولة  ممل�كة  �صركات  يف  ح�ص�س  بيع  ت�صتهدف  م�صر  اإن 
اإي-فاينان�س  ل�صركة  الأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  اأظ��ه��ر  اأن  بعد  �صهرين  اأو 
امل�ؤ�ص�صات  ل��دى  ق�ية  رغبة  امل��ايل  وال�صتثمار  الرقمية  للمدف�عات 

ال�صتثمارية.
بنك  يف  الق�مي  ال�صتثمار  لبنك  امل�صيطرة  احل�صة  احلك�مة  وباعت 
امل�صرية يف ن�فمرب  املالية هريمي�س  اإىل املجم�عة  العربي  ال�صتثمار 

ت�صرين الثاين، ف�صال عن اأ�صهم يف اأب� قري.
وقالت احلك�مة يف 2018، اإنها �صتعر�س ح�ص�س اأقلية يف 23 �صركة 
ممل�كة للدولة يف خطة جلمع ما ي�صل اإىل 80 مليار جنيه م�صري 
)4.33 مليار دولر(، لكن الربنامج تاأجل مرارا ب�صبب �صعف الأ�ص�اق 
وفقا  ال�صركات،  لتلك  املالية  ال�ثائق  وجاهزية  القان�نية  والعقبات 

مل�ص�ؤولني حك�ميني.

•• القاهرة - رويرتز:

قال وزير قطاع الأعمال امل�صري ه�صام ت�فيق يف ت�صريح ل�كالة رويرتز 
اإن م�صر �صرتجئ الطرح املزمع لأ�صهم عدد من ال�صركات احلك�مية يف 

الب�ر�صة اإىل ما بعد انتهاء فرتة العطالت ال�صيفية للم�صتثمرين.
اأرب��ع و�صت  ي��رتاوح بني  اأ�صهم يف عدد  وكانت احلك�مة تخطط لطرح 
ي�ني�  ن��ه��اي��ة  تنتهي يف  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�صنة  خ���الل  ���ص��رك��ات 
حزيران، لكن ال�زير قال اإن احلك�مة �صتبداأ طرح ال�صركات احلك�مية 
يف  اخل��س  دون  املقبل،  اأيل�ل  �صبتمرب  �صهر  من  ابتداء  الب�ر�صة  يف 

تفا�صيل.
وتبحث م�صر عن م�صادر جللب العمالت الأجنبية منذ اأن دفع الغزو 
الرو�صي لأوكرانيا امل�صتثمرين اإىل �صحب مليارات الدولرات من اأ�ص�اق 

لإنتاج  ال�طنية  وال�صركة  للبرتول  ال�طنية  ال�صركة  هما  للجي�س، 
من  اأي  م��ن  الن��ت��ه��اء  يتم  مل  لكن  )���ص��ايف(،  الطبيعية  امل��ي��اه  وتعبئة 

ال�صفقتني حتى الآن.
ا�صتثمارية  �صركة  وه��ي  الإم��ارات��ي��ة،  اإي��ه.دي.ك��ي���  القاب�صة  وا���ص��رتت 
يف  دولر  مليار   1.85 بقيمة  اأ�صهما  اأب�ظبي،  حلك�مة  تابعة  قاب�صة 

خم�س �صركات م�صرية مقيدة يف الب�ر�صة.
التجاري  البنك  يف  اأ�صهما  اإي��ه.دي.ك��ي���  القاب�صة  م�صرتيات  و�صملت 
البن�ك  لتكن�ل�جيا  الإلكرتوين ف�ري  الدفع  الدويل ومزود خدمات 
والب�صائع  احل��اوي��ات  ل��ت��داول  وال�صكندرية  الإلكرتونية  واملدف�عات 
ل��الأ���ص��م��دة وال�صناعات  ق��ري  واأب����  الأ���ص��م��دة )م���ب��ك���(  وم�صر لإن��ت��اج 

الكيماوية
وقالت وزيرة التخطيط امل�صرية هالة ال�صعيد يف يناير كان�ن الثاين 

اخلطوط ال�سعودية ت�ستعر�س اأحدث خدماتها يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 2022 بدبي

»ديوا« تنال �سهادة املعيار العاملي لأنظمة احلوكمة الفعالة

اجلفاف واحلرب يف اأوكرانيا يخيمان على مو�سم احلنطة يف العراق 
•• جليحة-العراق-اأ ف ب:

حق�ل  اإىل  وق��ل��ق  بخ�صية  ح��ام��د  ك��ام��ل  امل����زارع  ينظر 
احلنطة الذهبية املتمايلة يف و�صط العراق، فهذا العام 
تراجع حم�ص�ل الرجل اخلم�صيني اإىل الن�صف ب�صبب 

اجلفاف ونق�س املياه.
وكاأّن اجلفاف وحده ل يكفي، جاءت احلرب يف اأوكرانيا 
وارت���ف���اع اأ���ص��ع��ار ال����ق����د وال���ب���ذور والأ����ص���م���دة لتلقي 
بظاللها منذ �صباط/فرباير، على القطاع الزراعي يف 

العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يق�ل الرجل الذي ارتدى ث�باً تقليدياً اأبي�س وك�فية، 
قرب قرية جليحة، “حالياً ي�جد جفاف غري طبيعي، 

حتى الآبار غري م�ج�دة، تخرج منها مياه ماحلة«.
ت�جيهات  حامد  يتبع  ال��ع��راق،  يف  امل��زارع��ني  ك��ل  وكما 
ال�صلطات التي ت�صرتي حب�بهم. وهي حتّدد امل�صاحات 
التي �صتتم زراعتها يف كل حمافظة ون�صب الرّي، ا�صتناداً 

اإىل كمية الحتياطات املائية والأمطار.
املياه،  النق�س يف  وب�صبب  العام  وهذا 
م�صاحاته  ت��خ��ف��ي�����س  ال����ع����راق  ق����رر 
وبالتايل  ال��ن�����ص��ف  اإىل  امل�����زروع�����ة 

تراجعت كمية املحا�صيل.
زراع����ي  دومن  امل��ئ��ة  رب����ع  ح��ام��د  زرع 
حقله،  يف  ميلكها.  التي  الأر����س  م��ن 
جت�����ل اآل�����ة احل�����ص��اد ذه���اب���اً واإي���اب���اً 
لقطع النباتات النا�صجة، ثّم جُتري 

احلب�ب يف ظهر �صاحنة.
 53 العمر  م��ن  البالغ  امل���زارع  يق�ل 
ال��دومن حتى  “ال�صنة مل ي�فر  عاماً 
500 كيل�غرام” من احلنطة، فيما 
طّناً  ي���ّف��ر  ال�صابقة  امل���ا���ص��م  يف  ك��ان 

واحداً.
وي����درك ال��رج��ل اأي�����ص��اً م���دى تاأثري 
و�صع  ع���ل���ى  اأوك�����ران�����ي�����ا  يف  احل�������رب 
امل�������زارع�������ني ال����ع����راق����ي����ني. وي����ق�����ل 

امل��ح��رك��ات يف  ا���ص��ع��ار زي���ت  “اأّثرت ع��ل��ى ارت���ف���اع  اإن���ه���ا 
اآخر على  مالياً  اأ�صاف عبئاً  ما  املحلية، وهذا  الأ�ص�اق 

املزارعني«.
“ل  الرجل يف ح��رية. ويق�ل  الع�امل، ت�صع  ك��ّل ه��ذه 
اأعرف كيف �صاأوؤمن ق�ت عائلتي. لي�س عندي راتب اأو 

عمل. اأين اأذهب؟«.
اإرهاق القطاع  يظّل ال�صح يف املياه العامل الرئي�صي يف 
 41 عددهم  البالغ  البالد  و�صكان  العراقي،  ال��زراع��ي 
املناخي  التغري  بتاأثري  ه���ؤلء، ي�صعرون روي��داً  ملي�ناً. 
على حياتهم، بدءاً من الت�صحر، والع�ا�صف الرتابية 
م�صت�يات  وانخفا�س  املت�صاقطات  وت��راج��ع  امل��ت��ك��ررة، 

الأنهر.
هامة،  ا�صرتاتيجية  م�صاألة  اأي�صاً  امل��ي��اه  ق�صية  وت��ع��ّد 
ف��ال��ع��راق ي��ت�����ص��ارك م��ي��اه ن��ه��ري��ه ال��ت��اري��خ��ي��ني، دجلة 
وال��ف��رات، م��ع ك��ّل م��ن تركيا و���ص���ري��ا واإي����ران. وتنّدد 
بتعمري جريانها لل�صدود ما يخّف�س من  بغداد م��راراً 

ح�صتها.

الأعمال من خالل اطالعهم على اأحدث الأدوات التقنية التي �صتدعم من� 
وانت�صار اأعمالهم عرب الإنرتنت، مبا يعزز من مكانة دولة الإمارات ك�جهة 
التكن�ل�جية  احل��ل���ل  على  ترتكز  ال��ت��ي  املبتكرة  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  عاملية 

احلديثة.
مكثفاً  جم��ان��ي��اً  ت��دري��ب��اً   «  Skill Up Embark  « ب��رن��ام��ج  وي��ق��دم 
بهدف  “ج�جل”  م��ن  ب��دع��م  واملت��صطة،  ال�صغرية  ال�صركات  لأ���ص��ح��اب 
من�صات  عرب  الرقمي  الت�ص�يق  ب���اأدوات  اأعمق  معرفة  لكت�صاب  تاأهيلهم 
ا�صرتاتيجية  اإن�صاء  كيفية  اإىل  اإ�صافة  اإن�صتجرام”،  في�صب�ك،  “ج�جل، 
يعزز من من�  الأعمال، مبا  اأداء  على  ال�صخ�صي  والت�جيه  رقمي،  ت�ص�يق 
اأكرب  اإىل  منتجاتهم  و�ص�ل  وي�صمن  الإنرتنت  عرب  التجارية  اأن�صطتهم 
عدد من امل�صتهلكني يف اأ�ص�اق متن�عة مبختلف دول العامل، ويحقق املزيد 
من الزدهار لأعمالهم، وياأتي �صمن مبادرة “م�طن ريادة الأعمال”، التي 
هي  اأ�صا�صية  من�صات  ث��الث  وت�صمل   2021 ن�فمرب  يف  ال����زارة  اأطلقتها 
�س يف الإمارات، ومن�صة  “اأكادميية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج اأ�صِّ

دعم ال�صركات ال�صريعة النم�«.
ون�ه الدكت�ر ح�صن ال�صايغ، اإىل اأن الدورة الأوىل من الربنامج عقدت يف 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  اإقباًل كثيفاً من قبل  املا�صي، و�صهدت  فرباير 
عرب  جل�صة   16 و�صملت  للم�صاركة،  ط��ل��ب��اً   335 بتلقيها  وامل��ت������ص��ط��ة، 

والنت�صار  النم�  من  مزيد  لتحقيق 
يف اأ�ص�اق خمتلفة.

اأ�صحاب  الق���ت�������ص���اد  وزارة  ودع�����ت 
واملت��صطة،  ال�������ص���غ���رية  امل�������ص���اري���ع 
ال��ربن��ام��ج من  اإىل ال���ص��ت��ف��ادة م���ن 
م�قعها  ع������رب  ال�����ت�����ق�����دمي  خ��������الل 
https:// الإل��������������ك��������������رتوين 

اأ�صحاب  من  املتقدمني  ل��دى  يك�ن  اأن  على   skillupembark.ae
الإلكرتونية،  للتجارة  م�قع  لديها  يك�ن  واأن  مادية،  منتجات  ال�صركات 

وميزانية لال�صتثمار يف الرتويج والت�ص�يق الرقمي.
جدير بالذكر، اأن دولة الإمارات ت�صتهدف من خالل مبادرة “م�طن ريادة 
خالل  م��ن  ال��ري��ادي،  بالفكر  املت�صبع  ال�صباب  م��ن  جيل  اإع���داد  الأعمال” 
تاأهيلهم عرب برامج تدريب تفاعلية مدع�مة باأحدث التقنيات وال��صائل 
الأ�ص�اق  يف  والزده�����ار  النم�  م��ن  اأع��م��ال��ه��م  �صتمكن  ال��ت��ي  التكن�ل�جية 
التقليدية والإلكرتونية، ومبا ي�صاهم يف دعم روؤية الإمارات الطم�حة يف 
زيادة  اإىل  اإ�صافة  العامل،  يف  الأعمال  لريادة  الأول  امل�طن  مكانتها  تعزيز 
م�صاهمة قطاع ريادة الأعمال يف دعم الناجت املحلي الإجمايل للدولة خالل 
ال�صن�ات املقبلة، حيث يقدر حجم قطاع ريادة الأعمال وامل�صاريع ال�صغرية 
ال�صركات يف الدولة، وتبلغ ن�صبة  اإجمايل  %98.5 من  واملت��صطة بنح� 
تبلغ  فيما   ،52% نح�  للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  م�صاهمته 
ن�صبة م�صاهمته يف الت�ظيف يف القطاع اخلا�س على م�صت�ى الدولة نح� 
%57 .. كذلك اأن تك�ن دولة الإمارات م�طناً ل� 20 �صركة مليارية خالل 
ال�صن�ات الع�صر املقبلة، ورفع قيمة ا�صتثمارات راأ�س املال املخاطر يف الدولة 

من ملياري درهم اإىل 100 مليار درهم بحل�ل 2031.

•• اأبوظبي-وام: 

 « ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت وزارة الق��ت�����ص��اد 
بال�صراكة   «  Skill up Embark
العاملية  “ج�جل”  ����ص���رك���ة  م�����ع 
ريادة  “م�طن  م��ب��ادرة  مظلة  حت��ت 
ريادة  دع��م  اإىل  الهادفة  الأعمال”، 

الأعمال وامل�صاريع النا�صئة وال�صركات ال�صغرية واملت��صطة يف الدولة، عرب 
اإقامة �صل�صلة من ال�صراكات تعد الأكرب من ن�عها بني احلك�مة والقطاع 
بريادة  املعنية  املرم�قة  العاملية  وال�صركات  وامل�ؤ�ص�صات  ال�طني  اخلا�س 

الأعمال.
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ت��ط���ي��ر  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��اي��غ،  ال��دك��ت���ر ح�صن  وق���ال 
الأعمال  ري���ادة  ق��ط��اع  اإىل  تنظر  الإم����ارات  دول���ة  اإن  ب��ال���زارة  واملت��صطة 
باعتباره اأحد الرهانات احلقيقية التي تع�ل عليها يف بناء اقت�صاد وطني 
م�صتهدفات  مع  ويت�افق  والتن�ع،  التناف�صية  على  قائم  وم�صتدام  مبتكر 
2071، ويعزز من مكانة  الإم��ارات  م�صاريع اخلم�صني وحم��ددات مئ�ية 

القت�صاد ال�طني كاأحد اأف�صل القت�صادات على م�صت�ى العامل.
واأ�صاف اأن الربنامج ياأتي ا�صتكماًل جله�د الدولة ووزارة القت�صاد الرامية 
اإىل تعظيم دور قطاع ال�صركات ال�صغرية واملت��صطة وتعزيز م�صاهمتها يف 
دعم القت�صاد ال�طني، بال�صراكة مع خمتلف اجلهات احلك�مية الحتادية 
القطاع اخلا�س املحلي والعاملي وامل�ؤ�ص�صات  املعنية وبالتعاون مع  واملحلية 

الأكادميية والبحثية.
تط�ير  “ج�جل”  مع  ال�صراكة  خ��الل  ت�صتهدف من  ال����زارة  اأن  واأو���ص��ح 
لرواد  والتط�ر  التعلم  وت�فري فر�س  الدولة،  الأعمال يف  ري��ادة  منظ�مة 

بتعيني  واختتمت  �صاعات،   3 ومل��دة  الأ�صب�ع  ب�اقع جل�صتني يف  الإن��رتن��ت، 
قائد ملتابعة مدى تقدم امل�صاركني وتطبيقهم للتقنيات التي تعلم�ها خالل 
اإن��ه ونظراً للنجاح الكبري ال��ذي �صهدته ال��دورة الأوىل من  ال��دورة، وق��ال 
برنامج » SkillUp Embark »، اأطلقت وزارة القت�صاد بالتعاون مع 
تلقت  حيث   ،2022 مار�س   15 يف  الربنامج  من  الثانية  ال��دورة  ج�جل 
الت�صجيل  ب��اب  فتح  اإىل  دفعهم  ال��ذي  الأم���ر  وه���  616 طلباً،  م��ن  اأك��ر 

ملجم�عة ثانية لال�صتفادة من املحت�ى الري الذي تقدمه.
واأ�صاد امل�صارك�ن يف الربنامج، بج�دة املعل�مات املقدمة واأهميتها يف دعم من� 
م�صاريعهم عرب الإنرتنت، كذلك التنظيم اجليد من قبل القائمني عليها، 
 ،»The Digital« Buzz حيث قالت ت�صنيم رانغ�ن�ال، م�ؤ�ص�صة �صركة
تدري�س  يتم  حيث  ج��ي��د،  ب�صكل  خمططة  ل��ل��دورة  التعليمية  امل��راح��ل  اإن 
الأ�صا�صيات خط�ة بخط�ة وتتم م�صاركة امل�ارد والأدوات املختلفة التي ي�صهل 
فهمها وتنفيذها، م�صرية اإىل اأن الت�جيه ال�صخ�صي لأداء الأعمال مبثابة 
بالربنامج،  اللتحاق  اإىل  الأعمال  رواد  داعية  الربنامج،  اإ�صافية يف  ميزة 
فيما اأكد فار�س طيار، م�ؤ�ص�س �صركة »Shopinista.store« اأنه وجد 
�صالته من خالل برنامج »SkillUp Embark« الذي اأتاح له فهماً 
الجتماعي  الت�ا�صل  من�صات  عرب  الإل��ك��رتوين  الت�ص�يق  مل�صارات  كاماًل 
ومعرفة �صاملة لأدواته، وتطبيق ا�صرتاتيجياته ب�صكل فعال على م�صروعه 

•• دبي-الفجر: 

اأمت�����������ت اخل�������ط��������ط ال���������ص����ع�����دي����ة 
معر�س  يف  للم�صاركة  ا�صتعداداتها 
عامه  بدبي يف  العربي  ال�صفر  �ص�ق 
التا�صع والع�صرين والذي يعترب اأحد 
اأبرز معار�س ال�صفر الدولية، حيث 
اإق��ام��ت��ه خ���الل الفرتة  م���ن امل���ق���رر 
2022م  م��اي���   12 9 وح��ت��ى  م��ن 
العاملي،  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م���رك���ز  يف 
وت�صتعر�س “ال�صع�دية” من خالل 
يف   )ME4310( رق���م  ج��ن��اح��ه��ا 
القاعة رق��م )4( وامل��ك��ّ�ن م��ن )3( 
مربع،  مرت   325 مب�صاحة  ط�ابق 
ومنتجاتها  خ��دم��ات��ه��ا  م�����ص��ت��ج��دات 
النقل  و�صناعة  ال��ط��ريان  ع��امل  يف 
م�صاهمتها  ج����ان����ب  اإىل  اجل��������ي 
ال�صياحة  ق��ط��اع  دع����م  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ب��امل��م��ل��ك��ة وك����ذل����ك ق���ط���اع���ي احلج 
م�صاركة  وت����اأت����ي  ه�����ذا  وال����ع����م����رة. 
جله�دها  ا�صتكماًل  “ال�صع�دية” 
اململكة  م�صاركات  دعم  اإىل  الرامية 
يف امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة، وم��ن املت�قع 
خدمات  لتقدمي  اتفاقيات  ت��ربم  اأن 
جديدة، كما �صت�صهد حديثاً للرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���رك���ة اخل����ط�����ط 
الكابنت  اجل����ي  للنقل  ال�����ص��ع���دي��ة 
خالل  الك�صي  �صلمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
اأوىل اجلل�صات احل�ارية يف املعر�س 
ال�صرتاتيجية  “من  ع��ن���ان  حت��ت 
ال�صياحة  ازده���������ار  ال������اق�����ع:  اإىل 

بالطاهي  وامل��ع��روف��ة  “ال�صع�دية” 
طائراتها  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  اجل������ي 
ح����ل ال���ع���امل. جت���در الإ�����ص����ارة اإىل 
العديد  ب���ه  ���ص��ي�����ص��ارك  امل��ع��ر���س  اأن 
ال�صفر  جم����ال  يف  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
من  العديد  وي�صتقطب  وال�صياحة 
هذا  يف  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني  امل��ه��ت��م��ني 
مبتابعة  �صيحظى  اأن���ه  ك��م��ا  امل��ج��ال 
ندوات  و�صتعقد  وا���ص��ع��ة،  اإع��الم��ي��ة 
ي�صلط ال�ص�ء خاللها على قطاعات 
وال�صياحة  وال����ف����ن����ادق  ال����ط����ريان 
التجزئة  و����ص���ي���اح���ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
قطاع  يف  لال�صتثمار  خا�صة  ون��دوة 
ال�����ص��ي��اف��ة، اإىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
التقدميية  وال��ع��رو���س  امل����ؤمت���رات 
اجليل  ا�صتك�صاف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
والبتكارات  الجت��اه��ات  من  ال��ق��ادم 
لالأن�صطة ال�صياحية �صمن ال�جهة 

ال�احدة.

طائراتها  اأ����ص���ط����ل  ع����ن  اجل����ن����اح 
احلديث واملتنامي. كما يتيح اجلناح 
اأحدث  اأح���د  ل���زواره فر�صة جت��رب��ة 
وال�صيافة  الأع��م��ال  درجتي  مقاعد 
طراز  م���ن  “ال�صع�دية”  ل��ط��ائ��رة 
حيث  درمي���الي���ر،   )787( ب���ي��ن��ج 
ما  ع���ن  واٍف  ل�����ص��رٍح  ���ص��ي�����ص��ت��م��ع���ن 
ت���ت���م���ي���ز م�����ن خ�������ص���ائ�������س ال����راح����ة 
ت�فري  اإىل  بالإ�صافة   ، والرفاهية 
اأحدث جمم�عة اأطقم الحتياجات 
لل�صي�ف  امل�����ه�����داة  ال�������ص���خ�������ص���ي���ة 
الأعمال، كما  امل�صافرين على درجة 
ال�لء  برنامج  خ��دم��ات  ت�صتعر�س 
“الفر�صان” والذي يقدم لأع�صائه 
واملكافاآت  الم��ت��ي��ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 
واك��ت�����ص��اب الأم����ي����ال، وي�����ص��اف اإىل 
بتذوق  ال�������زوار  ف�����ص��ي�����ص��ت��م��ت��ع  ذل����ك 
اأط��ب��اق خ��ا���ص��ة ي��ع��ده��ا ط��ه��اة مهرة 
ت�فرها  التي  اخلدمة  طاقم  �صمن 

الإلكرتونية  ال��ت��اأ���ص��ريات  واإ����ص���دار 
خ����دم����ات  وك������ذل������ك   )eVisa(
امل����ا����ص���الت واخل����دم����ات الأخ�����رى 
املن�صات  ع���رب  و���ص��ه���ل��ة  ي�����ص��ٍر  ب��ك��ل 
الإل����ك����رتون����ي����ة وك�����ذل�����ك خ���دم���ات 
و  ال�صع�دية”  “عطالت  برناجمي 
يف  للراغبني  للعمرة”  “ال�صع�دية 
ت�صميم باقة �صفر �صياحية متكاملة 
اأو لتاأدية منا�صبك العمرة، بالإ�صافة 
اإىل التعرف على ال�جهات الداخلية 
اململكة  اأن��ح��اء  معظم  تغطي  ال��ت��ي 
ال���دول���ي���ة التي  ال���رح���الت  و���ص��ب��ك��ة 
العامل  ح���ل  ق���ارات   )4( اإىل  ت�صل 
ك��م��ا اأن���ه وم���ن خ���الل ���ص��راك��ت��ه��ا مع 
فاإنها  العاملي  تيم”  “�صكاي  حتالف 
التحالف  ب�صبكة  ���ص��ي���ف��ه��ا  ت��رب��ط 
يف  وج��ه��ة   )1،036( ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي 
)170( دولة، عالوًة على املعل�مات 
زوار  عليها  �صيّطلع  ال��ت��ي  ال���اف��ي��ة 

واإىل   ،“ ال�صع�دية  العربية  باململكة 
“ال�صع�دية”  �صتعقد  ذل���ك  ج��ان��ب 
امل�صاركة،  ق��ط��اع��ات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
اج��ت��م��اع��ات ول����ق����اءات م���ع خمتلف 
بال�صناعة  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل���ه���ات 
لتبادل اخلربات وتط�ير اخلدمات 
ا�صتثمار  ج���ان���ب  اإىل  وامل���ن���ت���ج���ات، 
ح�ص�رها يف هذا املحفل ومن خالل 
���ص��ا���ص��ات ال��ع��ر���س ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة التي 
مي��ت��از ب��ه��ا اجل���ن���اح، ل��ط��رح العديد 
اخلدمات  ل��ت��ط���ي��ر  امل����ب����ادرات  م���ن 
وخدمات  منتجات  اأح���دث  وع��ر���س 
جتربة  وحت�صني  ال�صفر  تكن�ل�جيا 

ال�صفر لل�صي�ف.
“ال�صع�دية”  جناح  زّوار  و�صيحظى 
ن�عها،  م��ن  وف��ري��دة  ثرية  بتجربة 
ل���ل���ت���ع���رف ع�����ن ك����ث����ب ع����ل����ى ب���اق���ة 
اخل����دم����ات امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي ميكن 
ال�صفر  اإج���راءات  اإن��ه��اء  من خاللها 

حيث  املت�صلة  ال���ق���درة  ح��ي��ث  م��ن 
يف  الأغلبية  ح�صة  الهيئة  متتلك 
الهيئة  متتلك  كما   .. /اإم���ب���اور/ 
ملياه  دبي”  “ماي  وم�صنع  �صركة 
خلدمات  الحت��اد  و�صركة  ال�صرب 

الطاقة /الحتاد اإ�صك�/.
وقال علي امل�يجعي نائب الرئي�س 
“دي�ا”  يف  وامل��ط��اب��ق��ة  للح�كمة 
ثقافة  تعزيز  على  الهيئة  تعمل   :
ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذات����ي ل��ل��ح���ك��م��ة يف 
اأف�صل  وتطبق  القطاعات  جميع 
الفعالة  احل����ك���م���ة  مم����ار�����ص����ات 
معتمد  متكامل  عمل  اإط���ار  وف��ق 
اف�صل  م��ع  وم��ت���اف��ق  الهيئة  م��ن 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة وي�����ص��م��ل جميع 
بالعتماد  وعملياتها  اأن�صطتها 
ال�صادرة  الإر���ص��ادي��ة  الأدل����ة  على 
القت�صادي  التعاون  منظمة  عن 
باحل�كمة  اخل���ا����ص���ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اإ�صافة اإىل اإر�صادات البنك الدويل 
املعهد  و�صعها  ال��ت��ي  وامل���ا���ص��ف��ات 
 .. وغريها  للمعايري  الربيطاين 
وي�صتند من�ذج احل�كمة يف الهيئة 
اإىل اأربع ركائز اأ�صا�صية هي: الثقة 
واملمار�صات  وال�صفافية  وامل�صاءلة 

العادلة ..
ل�صفراء  ال���ه���ي���ئ���ة  ت�����ف����ر  ك���م���ا   
يف  العاملني  والمتثال  احل�كمة 
الربامج  اأف�صل  قطاعاتها  جميع 
املق�مات  وج���م���ي���ع  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
الالزمة لتاأدية عملهم على اأكمل 
وجه و�صمان تطبيق اأعلى معايري 
يف  واملطابقة  الر�صيدة  احل�كمة 

كافة مفا�صل العمل.

•• دبي - وام:

ن��ال��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
العاملي  امل��ع��ي��ار  ���ص��ه��ادة  “دي�ا” 
لأن���ظ���م���ة احل����ك���م���ة ال���ف���ع���ال���ة /

ل�صنة   /BSi13500:2013
على  ال�������ص���اد����س  ل���ل���ع���ام   2022
اخلا�س  ال��ت��ك��رمي  ودرع  ال���ت����ايل 
يف  العاملي  الهيئة  لنجاح  ت��ق��دي��راً 
ب��صفها  مكانتها  على  املحافظة 
ال��رائ��دة على  واح��دة من اجلهات 
م�صت�ى العامل يف جمال احل�كمة 
عمليات  ب���ع���د  وذل������ك  ال���ر����ص���ي���دة 
املعهد  اأج����راه����ا  ���ص��ام��ل��ة  ت��دق��ي��ق 
للمعايري يف عدد من  الربيطاين 
حماور احل�كمة الرئي�صية ومنها 
املعل�مات  وتقنية  الب�صرية  امل�ارد 
واإدارة املخاطر وال�ص�ؤون القان�نية 
وال�ص�ؤون املالية وعمليات ال�صراء.

اأ�صار   .. ال�����ص��ه��ادة  ت�صلمه  وع��ق��ب 
الطاير  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل 
الع�ص� املنتدب الرئي�س التنفيذي 
اأن  اإىل  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ال��ع��امل��ي اجلديد  ه���ذا الع�����رتاف 
احل�كمة  من��������ذج  جن�����اح  ي�����ؤك����د 
الهيئة  ت��ع��ت��م��ده  ال����ذي  ال��ر���ص��ي��دة 
يحتذى  م������ث������اًل  ب�������ات  وال�����������ذي 
العامل  م�صت�ى  على  للم�ؤ�ص�صات 
م�����ن ح���ي���ث م�����اك����ب����ة ال���ت���غ���ريات 
اأف�صل  املت�صارعة وحتقيق  العاملية 
النتائج والإجن��ازات العاملية ودعم 
وامل��رون��ة يف ممار�صة  ال���ص��ت��دام��ة 
اأن  اإىل  ..م��ن���ه��ا  الأع��م��ال  ر�صاقة 
�صجل  اإىل  ي�����ص��اف  الإجن�����از  ه���ذا 

ت��ع��د الهيئة  ال��ه��ي��ئ��ة:  وال��ت��م��ي��ز يف 
اأوائل امل�ؤ�ص�صات على م�صت�ى  من 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
خا�س  ح�كمة  اإط���ار  تطلق  ال��ت��ي 
لها  التابعة  وامل�ؤ�ص�صات  بال�صركات 
بهدف �صمان ت�افق جميع اأن�صطة 
ال�صركات  ومم��ار���ص��ات  وع��م��ل��ي��ات 
معايري  اأعلى  مع  للهيئة  التابعة 
وم�اءمتها  ال��ف��ع��ال��ة  احل����ك���م���ة 
لإطار احل�كمة يف الهيئة املت�افق 
الربيطاين  امل���ع���ي���ار  ����ص���ه���ادة  م���ع 
 /BSi 13500/ للح�كمة الفعالة
ال�صركات م�ؤ�ص�صة  اأبرز هذه  ومن 
الإمارات لأنظمة التربيد املركزي 
اأك����رب م����زود خلدمات  /اإم����ب����اور/ 
ال��ع��امل حالياً  امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د 

كما  ب��ال��ن��ج��اح��ات  احل��اف��ل  الهيئة 
ويعزز  الأع�����م�����ال  ق���ط���اع  ي���دع���م 
ال�������ص���راك���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
واخلا�س  احل��ك���م��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ويعزز  والبتكار  الإب���داع  وي�صجع 
رائدة  عاملية  كمن�صة  دب��ي  مكانة 

جلذب ال�صتثمارات العاملية.
عملها  بف�صل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ص���اف 
ال�صم�  ���ص��اح��ب  ت���ج��ي��ه��ات  وف���ق 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال������زراء ح��اك��م 
اأف�صل معايري  والتزامها بتطبيق 
واملطابقة  ال���ر����ص���ي���دة  احل����ك���م���ة 
وال�����ص��ف��اف��ي��ة يف ج��م��ي��ع جم���الت 
عملها �صارت الهيئة من امل�ؤ�ص�صات 

اأوروبا  يف  نظرياتها  لدى  الت�ايل 
واأمريكا ال�صمالية يف عام 2021 
الفعال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأ���ص��ه��م  ك��م��ا   ..
للح�كمة الر�صيدة يف اإجناح من�ذج 
واملياه  ل��ل��ك��ه��رب��اء  امل�صتقل  امل��ن��ت��ج 
الذي ت�صتخدمه الهيئة حيث اأنها 
�صمنت ال�صفافية وامل�صاءلة وحكم 
امل�صتثمرين؛  القان�ن لتعزيز ثقة 
ورقابية  تنظيمية  بيئة  وتط�ير 

وت�صريعية جاذبة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل��ه��ن��د���س وليد 
التنفيذي  ال���ن���ائ���ب  ���ص��ل��م��ان  ب���ن 
الأعمال  تط�ير  لقطاع  للرئي�س 

ت�ليها  التي  البالغة  الأهمية  من 
ي�صمل  ال�صتدامة  لق�صايا  الهيئة 
�صيا�صات  امل���ج���ال  ه���ذا  يف  ن��ه��ج��ن��ا 
م�صائل  لإدارة  ق����ي���ة  وب����رام����ج 
 .. البيئية والجتماعية  احل�كمة 
ولدى الهيئة جلنة رفيعة امل�صت�ى 
مك�نة من اأع�صاء جمل�س الإدارة 
البيئية  ب��احل���ك��م��ة  متخ�ص�صة 
حتقيق  ل�����ص��م��ان  والج���ت���م���اع���ي���ة 
للطاقة  دب�������ي  ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
وا�صرتاتيجية   2050 النظيفة 
لإمارة   2050 الكرب�ين  احلياد 
%100 من القدرة  دبي لت�فري 

اخل���دم���ات���ي���ة ال�����رائ�����دة ع���امل���ي���اً يف 
جم�����ال احل����ك���م���ة الأم�������ر ال����ذي 
الكفاءة  اأ�صهم يف تعزيز م�صت�يات 
والإنتاجية ..م�صريا اإىل اأن الهيئة 
للح�كمة  ���ص��ام��ل��ة  خ��ط��ة  مت��ت��ل��ك 
العتبار  عني  يف  تاأخذ  واملطابقة 
التي  املتغريات  م��ع  الهيئة  تاأقلم 
قد ت�ؤثر يف قطاعي الطاقة واملياه 
حملياً واإقليمياً وعاملياً وال�صتفادة 
من الفر�س الناجمة عنها لتعزيز 
م��ك��ان��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف 
امل���م���ار����ص���ات وخلق  اأف�����ص��ل  ت��ب��ن��ي 
فر�س جديدة. واأو�صح : انطالقاً 

م��ن م�صادر  ل��ل��ط��اق��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
العام  ب��ح��ل���ل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 

.2050
الهيئة  تطبيق  اإن  معاليه  وق���ال 
اأ�صهم  الفعالة  احلك�مة  ملمار�صات 
على  تناف�صية  نتائج  حتقيقها  يف 
امل�صت�ى العاملي تتف�ق على نخبة 
والأمريكية  الأوروب��ي��ة  ال�صركات 
حيث بلغت ن�صبة الفاقد يف �صبكات 
الهيئة  لدى  الطاقة  وت�زيع  نقل 
الفاقد  ن�صبة  بلغت  فيما   3.3%
مقارنة   5.3% امل��ي��اه  �صبكات  يف 
%15 على  و   7%-6 ن�صبة  مع 

بال�صراكة مع »جوجل« .. وزارة االقت�صاد تطلق برنامج »Skill up Embark« لنمو االأعمال عرب االإنرتنت

الربنامج حتت مظلة »موطن ريادة الأعمال« وي�ستهدف اأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الإمارات
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»الطاقة والبنية التحتية« ت�ستعر�س جهودها يف ا�ستدامة قطاعي الطاقة واملياه خالل املوؤمتر العاملي للمرافق

- اململكة املتحدة
 تقود دول امل�صدر.

اخلم�صة  امل�صدر  دول  ت�صنيف  ك�صف 
الأبرز يف تدفقات ال�صتثمار الأجنبي 
 ،2021 يف  دب���ي  اإم�����ارة  اإىل  امل��ب��ا���ص��ر 
دب����ي  “مر�صد  ب�����ي�����ان�����ات  ب���ح�������ص���ب 
لال�صتثمار” عن من� تدفق ال�صتثمار 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
باملئة   27 بن�صبة  امل�����ص��در  دول  ت��ق���د 
م��ن اإج��م��ايل ت��دف��ق��ات روؤو�����س اأم����ال 
وتلتها  املبا�صر،  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
املتحدة  ال�ليات  الرتتيب كل من  يف 
وفرن�صا  باملئة،   18 بن�صبة  الأمريكية 
 11 بن�صبة  واأملانيا  باملئة،   13 بن�صبة 
باملئة، والهند بن�صبة 6 باملئة. اأما من 
حيث عدد م�صاريع ال�صتثمار الأجنبي 
حافظت  ف��ق��د   ،2021 يف  امل��ب��ا���ص��ر 
ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة على 
 19 بن�صبة  امل�����ص��در  ل���دول  ت�����ص��دره��ا 
وبفارق  امل�صاريع،  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة 
حلت  التي  املتحدة  اململكة  عن  �صئيل 
باملئة   18 بن�صبة  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
 13 بن�صبة  ال��ه��ن��د  م��ن  ك��ل  وت��ل��ت��ه��م��ا 
باملئة، وفرن�صا بن�صبة 6 باملئة، واأملانيا 

بن�صبة 5 باملئة.

- االإ�صكان وخدمات الطعام 
واالقت�صاد الرقمي يف مقدمة 

القطاعات اجلاذبة لال�صتثمار. 
اخلم�صة  ال��ق��ط��اع��ات  ت�صنيف  ك�صف 
ال�صتثمار  ج����ذب  ح��ي��ث  م���ن  الأب������رز 
الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ص��ر اإىل اإم�����ارة دب���ي يف 
2021، بح�صب بيانات “مر�صد دبي 
يف  ال�صتثمار  من���  ع��ن  لال�صتثمار” 
القطاعات املرتبطة بالتقنية املتقدمة 
والق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي. وت�����ص��ّدر قطاع 
 28 الإ�صكان وخدمات الطعام بن�صبة 
ب��امل��ئ��ة م��ن اإج���م���ايل ت��دف��ق��ات روؤو�����س 
املبا�صر،  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار  اأم�����ال 
متب�عاً بت�صييد املباين ال�صكنية بن�صبة 
15 باملئة، وت�ليد الطاقة الكهربائية 
ال�صركات  واإدارة  ب��امل��ئ��ة،   10 بن�صبة 
ومعاجلة  ب��امل��ئ��ة،   6 بن�صبة  وامل��ن�����ص��اآت 
البيانات وا�صت�صافتها واخلدمات ذات 
اأما من حيث  باملئة.   5 بن�صبة  ال�صلة 
الأجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  م�����ص��اري��ع  ع���دد 
املبا�صر يف 2021، فقد ت�صدر قطاع 
القطاعات  ت�صنيف  الربجميات  ن�صر 
10 باملئة من  اخلم�صة الأب��رز بن�صبة 
بالتم�يل  متب�عاً  امل�صاريع،  اإج��م��ايل 
الإ�صكان  ب��امل��ئ��ة،   8 بن�صبة  وال��ت��اأم��ني 
باملئة،   7 ب��ن�����ص��ب��ة  ال��ط��ع��ام  وخ���دم���ات 
 7 بن�صبة  وامل��ن�����ص��اآت  ال�صركات  واإدارة 
والتجزئة  اجل��م��ل��ة  وجت������ارة  ب���امل���ئ���ة، 

بن�صبة 6 باملئة. 

- دبي �صمن اأبرز ثالث وجهات 
عاملية م�صتقبلية لال�صتثمار. 

ث���الث وجهات  اأب����رز  دب���ي �صمن  ت��ع��د 
بح�صب  لال�صتثمار  م�صتقبلية  عاملية 
لال�صتثمار  ال��ع��امل��ي��ة  “املدن  ت��ق��ري��ر 
امل�صتقبل  يف  امل����ب����ا�����ص����ر  الأج�����ن�����ب�����ي 
عن  ال�������ص���ادر   ،”2022  2021-
التابعة  انتليجن�س”  اأي  دي  “اأف 
التقرير  و�صنف  ت��امي��ز.  للفاينن�صال 
اإم���ارة دب��ي يف امل��رك��ز ال��ث��اين عاملياً يف 
فئتي “املدن الرئي�صية التي ت�صتقطب 
املبا�صر”  الأج�����ن�����ب�����ي  ال�����ص����ت����ث����م����ار 
والبيئة  الق��ت�����ص��ادي��ة  و”الإمكانات 
النم�  لالأعمال”.ويعك�س  امل���ات��ي��ة 
دبي،  اإىل  ال�صتثمار  لتدفق  امل�صتدام 
العاملي  الإقليمية وتف�قها  و�صدارتها 
الرئي�صية لتدفقات  امل�ؤ�صرات  يف كافة 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف 2021، 
الثقة الكبرية التي تتمتع بها الإمارة 
يف جم��ت��م��ع ال����ص���ت���ث���م���ار والأع����م����ال 
وت��ّصع  لنم�  مف�صلة  كمدينة  العاملي 

ال�صركات العاملية والنا�صئة.

•• دبي-وام:

اقت�صادياً  اإجن����ازاً  دب��ي  اإم����ارة  حققت 
اجلاذبة  امل��دن  قائمة  بت�صدرها  مهماً 
املبا�صر  الأجنبي  مل�صروعات ال�صتثمار 
وفقاً  وذل��ك   ،2021 للعام  اجل��دي��دة 
للتقرير ال�صن�ي مل�ؤ�ص�صة دبي لتنمية 
ال���ص��ت��ث��م��ار، اإح����دى م���ؤ���ص�����ص��ات دائرة 
القت�صاد وال�صياحة يف دبي، “تدفقات 
اإمارة  ايل  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
عن  ال�������ص���ادر   ،”2021 ل���ع���ام  دب����ي 
والذي  لال�صتثمار”،  دب��ي  “مر�صد 
ك�����ص��ف ع���ن جن����اح الإم��������ارة يف جذب 
جديداً  ا���ص��ت��ث��م��اري��اً  م�����ص��روع��اً   418
يف  عاملياً  الأول  امل��رك��ز  يف  دب��ي  لت�صع 
الأجنبي  ال�صتثمار  م�صروعات  جذب 
املركز  م��ن  �صع�داً  اجل��دي��دة،  املبا�صر 

الثالث يف العام املا�صي. 
واأعرب �صم� ال�صيخ حمدان بن حممد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت���م ويل  اآل  را����ص���د  ب���ن 
اعتزازه  التنفيذي عن  املجل�س  رئي�س 
امل�����ص��ب���ق، م�ؤكداً  ب��ه��ذا الإجن����از غ��ري 
اأنه وغريه من الإجن��ازات التي ت�ايل 
املجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  حتقيقها  دب���ي 
ل�صيما على ال�صعيد القت�صادي، ُتعدُّ 
اأ�ص�صها  متكاملة  عمل  منظ�مة  ثمار 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
“رعاه  جم��ل�����س ال��������زراء ح��اك��م دب����ي 
ما  النجاح  مق�مات  لها  ووف��ر  اهلل”، 
ا�صتثمارية  ببيئة  للتمتع  دب���ي  اأّه����ل 
ال�صتقرار  عنا�صر  ك��ل  لها  اجتمعت 
وال�صتدامة، معززًة جاذبيتها كاأف�صل 
الباحثة  العاملية  لال�صتثمارات  وجهة 

عن فر�س النم� والزدهار. 
وق���������ال ������ص�����م������ه: مت����ي����ز ب���ي���ئ���ة دب����ي 
من  جمم�عة  م��ن  نابع  ال�صتثمارية 
مقدمتها  ويف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل��رت��ك��زات 
القطاع  م���ع  ال��ن��م���ذج��ي��ة  ال�������ص���راك���ة 
املرنة  الت�صريعية  والأط����ر  اخل��ا���س، 
امل���ت���غ���ريات  وال���������ص����رع����ة يف م�����اك����ب����ة 
اكت�صاف  ع��ل��ى  واحل����ر�����س  ال���ع���امل���ي���ة، 
امل�اهب  اأف�����ص��ل  وتنمية  وا���ص��ت��ق��ط��اب 
املجالت،  خمتلف  �صمن  وال��ك��ف��اءات 
تر�صيخ  يف  العنا�صر  تلك  اأ�صهمت  اإذ 
داخل  �ص�اء من  دبي  امل�صتثمر يف  ثقة 
العامل  اأن��ح��اء  اأو من خمتلف  ال��دول��ة 
اأفكارهم  وناأخذ  ل�صركائنا  ن�صتمع   ..
ون�فر  الع��ت��ب��ار  بعني  ومقرتحاتهم 
لهم كل ما ميكنهم من ت��صيع نطاق 
لكي  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً  اأعمالهم 
طم�حاتنا  حت��ق��ي��ق  اإىل  م���ع���اً  ن�����ص��ل 

العري�صة امل�صرتكة للم�صتقبل«.
واأ�صاد �صم� ويل عهد دبي بدور الدوائر 
وال�صركاء  احل��رة  واملناطق  احلك�مية 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف حتقيق هذا  م��ن 
اأهداف  ي��دع��م حتقيق  ال���ذي  الإجن���از 
 “  : �صم�ه  وق��ال  ال�صرتاتيجية،  دب��ي 
العمل ل يت�قف لتعزيز انفتاح وتنّ�ع 
اقت�صاد دبي واإيجاد فر�س اأكرب للنم� 
وال�����ص��راك��ة والب���ت���ك���ار، وال���ت���ي تزيد 
لل�صركات  ال��ن��ج��اح  م�����ص��اح��ة  ب���دوره���ا 
الكربى والنا�صئة على حد �ص�اء ومن 
نتابع  .. فنحن  العامل  اأنحاء  خمتلف 
بالتحرك  ون�اكبها  العاملية  املتغريات 
لنك�ن  امل��درو���ص��ة  وال��ق��رارات  ال�صريع 
دائ���م���اً ال�����ص��ري��ك ال���ق���ادر ع��ل��ى تقدمي 
تاأثري  وذات  حقيقية  م�صافة  قيمة 

اإيجابي ملم��س. 

- �صدارة اإقليمية و�صعود عاملي
وح����اف����ظ����ت دب�������ي ع����ل����ى ����ص���دارت���ه���ا 
منطقة  يف  الأول  املركز  يف  الإقليمية 
اإفريقيا، من  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
اأم������ال م�صاريع  ت��دف��ق روؤو������س  ح��ي��ث 
اجلديدة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
عاملياً  الثالث  امل��رك��ز  يف  وح��ّل��ت  عاملياً، 
ال���راب���ع يف العام  امل���رك���ز  م���ن  ���ص��ع���داً 
ال�����ص��اب��ق. ك��م��ا ح��اف��ظ��ت الإم�����ارة على 

الأجنبي  “ال�صتثمار  تقرير  يف  عاملياً 
عام  عاملياً  املغامر  امل��ال  لراأ�س  املبا�صر 
دي  “اأف  ع���ن  وال�������ص���ادر   ،”2022
للفاينن�صال  التابعة  انتليجن�س”  اأي 
ع��دد م�صروعات  ر���ص��دت  التي  ت��امي��ز، 
املدع�م  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
م��ن راأ����س امل��ال املغامر يف ال��ف��رتة من 
2021. وتك�صف بيانات  2003 اإىل 
“مر�صد دبي لال�صتثمار” التحليلية، 
التي تعتمد �صركة “ماغنيت”، كمزود 
جناح  اإىل  النا�صئة،  ال�صركات  لبيانات 
84 �صركة نا�صئة مقرها دبي يف جذب 
املدع�م  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
املغامر، تقدر بح�ايل  امل��ال  راأ���س  من 
2.34 مليار درهم، الأمر الذي ي�ؤكد 
وتط�ر  دب��ي  يف  البتكار  �ص�ق  جاذبية 
النا�صئة  لل�صركات  ال��داع��م��ة  بيئتها 

املحلية والعاملية. 

- اأبرز مالمح تقرير تدفقات 
اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر اإىل 

اإمارة دبي لعام 2021
منو م�صاريع االبتكار التقنية:

الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع  عك�صت 
اقت�صاد  ت���ن���ّ�ع   2021 يف  امل��ب��ا���ص��ر 
اإمارة دبي وتط�ر بيئتها ال�صتثمارية 
التكن�ل�جيا  حت������لت  ي����اك���ب  مب���ا 
وتطلعات امل�صتثمرين وطم�حات رواد 
الأع���م���ال وامل����اه���ب ال��ع��امل��ي��ة. وتظهر 
لال�صتثمار”  دب���ي  “مر�صد  ب��ي��ان��ات 
الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع  ن�صبة  اأن 
باملئة من   53 املبا�صر اجلديدة بلغت 
اإجمايل عدد امل�صاريع يف عام 2021، 
بن�صبة  امل�����ص��اري��ع  ب��اق��ي  ت���زع��ت  بينما 
ال�صتثمار  اأ�صكال  مل�صاريع  باملئة   19
مل�صاريع  ب���امل���ئ���ة  و12  اجل������دي������دة، 
راأ�س  من  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
اإعادة  مل�صاريع  باملئة  و8  املغامر،  امل��ال 
ال�صتثمار، و6 باملئة مل�صاريع الندماج 
للم�صاريع  ب��امل��ئ��ة  و2  وال����ص���ت���ح����اذ، 

امل�صرتكة.
دب���ي  “مر�صد  ب����ي����ان����ات  وك�������ص���ف���ت   
لال�صتثمار” عن من� كبري يف م�صاريع 
التقنية  وعالية  مت��صطة  ال�صتثمار 
اإجمايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   67 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع 
باملئة   56 بن�صبة  2021، مقارنة  يف 
عام 2020، وتراجعت ن�صبة م�صاريع 
ال�صتثمار منخف�صة التقنية اإىل 33 
ي���ؤك��د مكانة دبي  ال��ذي  الأم���ر  باملئة. 
ال�صتثمار  مل�صروعات  مف�صلة  وجهة 
التقنية، حيث  املبا�صر عالية  الأجنبي 
اأه����م املراكز  اأح����د  اأ���ص��ب��ح��ت الإم������ارة 
العاملية لأف�صل امل�اهب املتخ�ص�صة يف 

القت�صاد الرقمي. 

�صدارتها يف املركز الأول اإقليمياً، بينما 
ت�صنيف  يف  ع��امل��ي��اً  ال�����ص��ع���د  وا���ص��ل��ت 
م�صاريع اإعادة ال�صتثمار، حيث جاءت 
ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��اً �صع�داً  امل��رك��ز  دب���ي يف 
من املركز الرابع يف العام ال�صابق من 
ال�صابع  واملركز  امل�صروعات  عدد  حيث 
عاملياً �صع�داً من املركز احلادي ع�صر 
ال�����ص��اب��ق، م��ن حيث تدفقات  ال��ع��ام  يف 
روؤو�س الأم�ال. كذلك حافظت اإمارة 
دب���ي ع��ل��ى ���ص��دارت��ه��ا يف امل��رك��ز الأول 
عاملياً  ال�صع�د  وا�صلت  بينما  اإقليمياً 
من  ال�ظائف  ا�صتحداث  ت�صنيف  يف 
ال���ص��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ص��ر، حيث 
حّلت يف املركز اخلام�س عاملياً �صع�داً 
ال�صابق،  العام  يف  ال�صاد�س  املركز  من 
وذلك بح�صب بيانات فاينن�صال تاميز 
تر�صد  التي  ماركت�س”،  اآي  دي  “اإف 
الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع  بيانات 

املبا�صر اجلديدة عاملياً. 

- موؤ�صرات النمو والثقة
دب����ي  “مر�صد  ب�����ي�����ان�����ات  وت���������ص����ري 
لال�صتثمار” التي تتبع وحتقق وحتلل 
ال�صتثمارات  اأن�������اع  ك��اف��ة  ت��دف��ق��ات 
دبي  اإم������ارة  اإىل  امل��ب��ا���ص��رة  الأج��ن��ب��ي��ة 
امل�ؤ�صرات  ك��اف��ة  يف  ملح�ظ  من���  اإىل 
 ،2020 ب��ال��ع��ام  باملقارنة  الرئي�صية 
التقديرية  ال��ق��ي��م��ة  جت������اوزت  ح��ي��ث 
لإج����م����ايل ت���دف���ق���ات روؤو���������س اأم�������ال 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع 
 ،2021 ع����ام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   26
مقارنة  باملئة   5.5 بلغت  من�  بن�صبة 
 618 اإج����م����ايل  م���ن   ،2020 ب���ع���ام 
م���������ص����روع����اً مت الإع�����������الن ع���ن���ه���م يف 
“مر�صد  ب��ي��ان��ات  ب��ح�����ص��ب   ،2021
ال�صتثمار  مل�صاريع  لال�صتثمار”  دبي 
امل�صاريع  ج���ان���ب  اإىل  ت�����ص��م��ل،  ال���ت���ي 
ال����ص���ت���ث���م���اري���ة اجل������دي������دة، ك����ل من 
وم�صاريع  ال�صتثمار  اإع����ادة  م�صاريع 
وامل�صاريع  وال����ص���ت���ح����اذ  الن����دم����اج 
ال�صتثمار اجلديدة،  واأن���اع  امل�صرتكة 
وال�صتثمار الأجنبي املبا�صر من راأ�س 
املال املغامر. وبلغت ن�صبة من� م�صاريع 
36 باملئة  املبا�صر  ال�صتثمار الأجنبي 
يف عام 2021 مقارنة بعام 2020. 
ك��م��ا ت�����ص��ري ب��ي��ان��ات امل��ر���ص��د اإىل من� 
يف  باملئة   36 بح�ايل  ُي��ق��ّدر  ملح�ظ 
بف�صل  اجلديدة  ال�ظائف  ا�صتحداث 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة، حيث 
ق���در ع���دد ال���ظ��ائ��ف اجل���دي���دة التي 
وظيفة   24،868 ب���  ا�صتحداثها  مت 
 18،325 مع  مقارنة   ،2021 لعام 
�صعادة  واأك���د   .2020 للعام  وظيفة 
ه�������الل امل����������ري، م����دي����ر ع�������ام دائ�������رة 
حتقيق  اأن  بدبي  وال�صياحة  القت�صاد 

من  قيا�صية  ح�صة  على  ح�صلت  دب��ي 
عاملياً  ال���ص��ت��ث��م��ار  م�����ص��اري��ع  اإج���م���ايل 
للعام الثاين على الت�ايل اإذ ا�صتقطبت 
ما ن�صبته 2.1 باملئة من تلك امل�صاريع 
يف العام املا�صي، لتتجاوز بذلك حاجز 
تقدمها  ووا�صلت  م��رة،  باملئة لأول   2
لت�صل اإىل ن�صبه قيا�صية جديدة تبلغ 
اإىل اأن  2.8 باملئة عام 2021، لفتاً 
الأجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ت��دف��ق��ات  ن��ت��ائ��ج 
اإىل دبي يف الأع�ام  املبا�صر الإيجابية 

الأخرية..
 رغ��م م��ا ي�صهده ال��ع��امل م��ن حت�لت 
اأك�����دت متانة  اق��ت�����ص��ادي��ة،  وحت���دي���ات 
اأ���ص�����س ب��ي��ئ��ة ال���ص��ت��ث��م��ار يف الإم������ارة، 
وع�������ززت ال���ت���ح����ل م����ن م���رح���ل���ة �صد 
اأف�صل  ع���ل���ى  والط��������الع  ال���ف���ج����ات 
املمار�صات العاملية اإىل مرحلة جديدة 
امل�صتثمرين  مع  ال�ثيق  التعاون  من 
ال���ع���امل���ي���ني وت����ع����زي����ز ال���������ص����راك����ة مع 
كنم�ذج  دب���ي  و���ص��ع  م��ا  امل�����ص��در  دول 
وت�صهيل  ج��ذب  يف  املمار�صات  لأف�صل 
الالحقة  الرعاية  وتقدمي  ال�صتثمار 

للم�صتثمرين.

- اال�صتثمار يف
 اال�صتدامة واالبتكار. 

ون�����ه ال���ق���رق���اوي ب��ن��ج��اح اإم������ارة دبي 
املنظمات  يف  ف����اع����ل  دور  ل���ع���ب  يف 
بال�صتثمار،  املعنية  الدولية  والهيئات 
م�صتقبل  ح�ل  العاملي  احل���ار  وقيادة 
ال���ص��ت��ث��م��ار امل����ؤث���ر يف ال��ت��ن��م��ي��ة، مبا 
امل�صتقبلية  الإم���ارة  جاهزية  من  ع��زز 
للم�صتثمرين،  اجل��دي��دة  للت�جهات 
الإم���ارة  جاذبية  على  ال�ص�ء  و�صّلط 
والبتكار،  ال�صتدامة  يف  لال�صتثمار 
اأن دب��ي ح��ّل��ت دب��ي يف املرتبة  م�����ص��رياً 
الأو����ص���ط  ال�������ص���رق  مب��ن��ط��ق��ة  الأوىل 
العا�صرة  وامل��رت��ب��ة  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال 

احلك�مية يف دولة الإمارات وال�صركاء 
العام  القطاعني  من  ال�صرتاتيجيني 
ال�صت�صافة  ت�����ج  ال�����ذي  واخل����ا�����س، 
الناجحة لأكرب حدث عاملي، مب�صاركة 
192 دولة، وا�صتقطاب اأكر من 24 
ملي�ن زائر، وت�صهيل عقد العديد من 
وال�صتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��راك��ات 
اجل���دي���دة، مب���ا ع���زز م���ن م��ك��ان��ة دبي 
لال�صتثمار  مف�صلة  وج��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

والعمل واحلياة والزيارة. 

- اال�صتثمار يف اقت�صاد امل�صتقبل 
ون��ّ�ه امل��ري اإىل اأن ع��ام 2021 �صهد 
50 ق���ان����ن���اً يف  ���ص��ي��اغ��ة وحت����دي����ث 
اأك��رب تغيري  املجالت، مبا ميثل  كافة 
ت�����ص��ري��ع��ي يف ت���اري���خ دول����ة الإم������ارات، 
�صيا�صات  ل��ت��ب��ن��ي  ال���ط���ري���ق  ومي���ه���د 
م�اكبة  م��ن  ت��ع��زز  ج��دي��دة  تنظيمية 
اقت�صاد اإمارة دبي للتط�رات العاملية، 
وا�صتدامة مكانتها الرائدة يف اقت�صاد 
دبي  اإم����ارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  امل�صتقبل. 
يف  اق���ل���ي���م���ي���اً  الأول  امل����رك����ز  اح���ت���ل���ت 
ا�صت�صافة م�صروعات املقرات الرئي�صية 
عام  يف  العاملية  لل�صركات  والإقليمية 
عاملياً  ال��ت��ف���ق  وا���ص��ل��ت  كما   ،2021
لتحل يف املركز الثاين بعد �صنغاف�رة 
لندن  ك��ربى مثل  م��دن  متف�قة على 
امل�صاريع  ع��دد  حيث  م��ن  ون��ي���ي���رك، 
بينما  ج��دي��داً.  م��ق��راً   43 بلغت  التي 
حلت الإمارة يف املركز الثالث عاملياً من 
حيث تدفقات روؤو�س اأم�ال ال�صتثمار 
املقرات  م�صاريع  يف  املبا�صر  الأجنبي 
مليار   2.8 ب��ل��غ��ت  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
بيانات فاينن�صال تاميز  درهم بح�صب 
الذي  الأم���ر  ماركت�س”  اآي  دي  “اإف 
ال�صرتاتيجية  املق�مات  متانة  ي�ؤكد 
لالإمارة من بنية حتتية فائقة التط�ر 
وم��ن��اط��ق ح���رة م��ت��خ�����ص�����ص��ة، وري����ادة 

اأهم  يف  عاملياً  الأول  املركز  دب��ي  اإم��ارة 
الأجنبي  ال�صتثمار  ج��ذب  م���ؤ���ص��رات 
احلكيمة  القيادة  بف�صل  ج��اء  املبا�صر 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������زراء ح���اك���م دبي 
ال�صيخ  �صم�  وت�جيهات  “رعاه اهلل”، 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكت�م 
من  امل�صتمر  وال��دع��م  دب���ي،  عهد  ويل 
���ص��م��� ال�����ص��ي��خ م��ك��ت���م ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ح���اك���م  ن���ائ���ب  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء وزير 
امل��ال��ي��ة، ال��ت��ي ارت���ق���ت ب��ال�����ص��راك��ة مع 
التنمية  ركائز  كاأحد  اخلا�س  القطاع 
الق��ت�����ص��ادي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف الإم����ارة. 
الإيجابي  ال��ن��م���  اإىل  امل����ري  واأ�����ص����ار 
الأجنبي  ال�صتثمار  م���ؤ���ص��رات  لكافة 
ال��ذي يعك�س   ،2021 ع��ام  املبا�صر يف 
الدولية  وال�صركات  امل�صتثمرين  ثقة 
العاملية  وامل�اهب  النا�صئة  وال�صركات 
باإمارة  والأع��م��ال  ال�صتثمار  بيئة  يف 
دب����ي، وجن����اح الإم������ارة ل��ي�����س ف��ق��ط يف 
ال�صحية  التحديات  �صغ�ط  م�اجهة 
يف  واأي�����ص��ا  ب��ل  العاملية،  والقت�صادية 
تعزيز النم� القت�صادي وخلق فر�س 
جديدة يف قطاعات اقت�صاد امل�صتقبل. 

- تطور بيئة اال�صتثمار 
اأن تط�ر  امل����ري  ���ص��ع��ادة ه���الل  واأك�����د 
دبي م�صتمر  اإم��ارة  ال�صتثمار يف  بيئة 
ا�صت�صافة  يف  الإم���ارة  بنجاح  مدف�عاً 
دبي”،   2020 “اإك�صب�  م���ع���ر����س 
واأث�����ره الإي���ج���اب���ي ع��ل��ى ج���ذب املزيد 
ب��صفه  الأجنبية،  ال�صتثمارات  م��ن 
والنم�  ل���ل���ت���ع���ايف  رئ���ي�������ص���ي���اً  حم����رك����اً 

القت�صادي عاملياً. 
اجلماعي  ب���ال���ع���م���ل  امل�������ري  واأ�������ص������اد 
ال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي م�����ن ك����اف����ة اجل����ه����ات 

الرامية  الت�صريعات  تط�ير  يف  دب��ي 
يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  وت�صهيل  ت�صجيع  اإىل 
كرافعة  امل�صتقبل  اق��ت�����ص��اد  ق��ط��اع��ات 
ج����دي����دة ت���دع���م ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة دبي 

الطم�حة لريادة القت�صاد الرقمي. 

- دبي تنفرد بالقمة
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د ف���ه���د ال���ق���رق���اوي، 
لتنمية  دبي  مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير 
ال���ص��ت��ث��م��ار، اإح����دى م���ؤ���ص�����ص��ات دائرة 
اأن  دب�����ي،  وال�����ص��ي��اح��ة يف  الق���ت�������ص���اد 
دبي  اإليها  و�صلت  التي  البارزة  املكانة 
اإقليمياً وعاملياً يف كافة م�ؤ�صرات جذب 
هي  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات 
ثمرة الروؤية احلكيمة ل�صاحب ال�صم� 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
وت�جيهات  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�صم� ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
اآل مكت�م ويل عهد دبي، والتي  را�صد 
ح����ددت ه��دف��اً وا���ص��ح��اً يف خ��ط��ة دبي 
“ال�جهة  الإم���ارة  تك�ن  ب��اأن   2021
الأجنبي  لال�صتثمار  ع��امل��ي��اً  املف�صلة 
الق�ية  الأ���ص�����س  وو���ص��ع��ت  املبا�صر”، 
وا�صتقرار  ومرونة  كفاءة  اأثبتت  التي 
م�اجهة  يف  دب��ي  اقت�صاد  وا���ص��ت��دام��ة 

التحديات العاملية. 
واأو�صح القرقاوي اأن �صع�د اإمارة دبي 
للمركز الأول على م�صت�ى العامل يف 
الأجنبي  ال�صتثمار  م�صروعات  جذب 
ه�   ،2021 للعام  اجل��دي��دة  املبا�صر 
اإجن������از غ���ري م�����ص��ب���ق ح��ي��ث تقدمت 
و�صنغاف�رة  لندن  لأول مرة على  دبي 
م�قع  كاأف�صل  ال��ع��امل��ي  الت�صنيف  يف 
املبا�صر  الأجنبي  مل�صروعات ال�صتثمار 
وت���ن���ف���رد دبي  ال����ع����امل،  اجل����دي����دة يف 
50 م�صروعا  بالقمة بفارق اأكر من 
ا�صتثماريا جديدا. واأ�صار اإىل اأن اإمارة 

بعدد قيا�صي من امل�صاريع بلغ 418 م�صروعًا ا�صتثماريًا جديدًا

دبي الأوىل عامليا يف جذب م�ساريع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر
حمدان بن حممد: 

- اإجنازات دبي ثمار منظومة عمل متكاملة اأ�ص�صها حممد بن را�صد ووفر لها مقومات النجاح 
- ال�صراكة مع القطاع اخلا�ش والت�صريعات املرنة وال�صرعة يف مواكبة املتغريات العاملية واحلر�ش  على اكت�صاف وتنمية اأف�صل املواهب 

والكفاءات عنا�صر متيز بيئة دبي اال�صتثمارية
- ن�صتمع ل�صركائنا وناأخذ اأفكارهم ومقرتحاتهم بعني االعتبار ونوفر لهم كل ما ميكنهم من تو�صيع  نطاق اأعمالهم حمليًا واإقليميًا وعامليًا

- نر�صد املتغريات العاملية ونواكبها بالتحرك ال�صريع والقرارات املدرو�صة لنكون دائمًا ال�صريك القادر
 على تقدمي قيمة م�صافة حقيقية وذات تاأثري اإيجابي ملمو�ش

اأف��راد املجتمع يف جمال  الرت�صيد ميثل خطة ت�ع�ية متكاملة لرفع وعي 
تر�صيد ا�صتهالك الطاقة واملاء لي�صبح �صل�كاً ي�مياً.

وقال اإن ال�زارة �صتعقد لقاءات مع جهات حملية واإقليمية وعاملية لتعريفهم 
امل�صرتكة  اجله�د  وتعزيز  الإم����ارات،  دول��ة  مع  احلقيقية  ال�صراكة  بفر�س 
وتنمية  بها، وتط�ير  املرتبطة  التحتية  والبنية  الطاقة  بقطاعي  للنه��س 
عاماً  للخم�صني  وم�صتهدفاتها  الإم��ارات  دولة  ت�جه  تدعم  التي  ال�صراكات 

املقبلة، و�ص�ًل اإىل حتقيق املئ�ية 2071.
العاملي  امل�ؤمتر  اأهمية تنظيم  ال���زارة ل�ص�ؤون الطاقة والبرتول  واأكد وكيل 
للمرافق، يف ظل الهتمام العاملي املتزايد بق�صية ا�صتدامة قطاعي الطاقة 
املتغريات  ظل  يف  املناخي  والتغري  بهما،  املرتبطة  التحتية  والبنية  وامل��ي��اه 
على  املح�رية  الق�صايا  اأه��م  اأح��د  باعتبارها  العامل،  ي�صهدها  التي  احلالية 

امل�صت�يني املحلي والعاملي .

واملياه، واحلفاظ عليهما كم�ارد رئي�صة لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
ال���زارة خالل امل�ؤمتر - الذي ي�صهد م�صاركة معايل �صهيل بن  وت�صتعر�س 
وامل�ص�ؤولني  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  حممد 
ا�صتدامة  يف  املتميزة  الدولة  جه�د   - القطاع  وق��ادة  واخل��رباء  احلك�ميني 
التي  امل�صتقبلية  وم�صتهدفاتها  املناخي،  التغري  ظ��اه��رة  وم�اجهة  البيئة 
واخلط�ات والإجراءات الفعالة واملبادرات  تتما�صى مع “مبادئ اخلم�صني”، 
الن�عية والطم�حة الداعمة مل�صرية الإمارات نح� الريادة العاملية يف جمال 
ال�صتدامة والتغري املناخي، و�ص�ل اإىل حتقيق م�صتهدفات مئ�ية الإمارات 
وقال �صعادة املهند�س �صريف العلماء، وكيل ال�زارة ل�ص�ؤون الطاقة   .2071
ال���زارة �صت�صلط ال�ص�ء خالل م�صاركتها يف فعاليات امل�ؤمتر  اإن  والبرتول، 
واملعر�س امل�صاحب له، على الق�انني والت�صريعات املنظمة لقطاعي الطاقة 
ا�صتدامة  الإم��ارات يف  دول��ة  بهما، وجه�د  املرتبطة  التحتية  والبنية  واملياه 

يف  الفاعلة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  وم�صاهمة  القطاعني،  هذين 
حتقيق احلياد املناخي، ودور الدولة يف تعزيز احلل�ل امل�صتقبلية لتحديات 
املناخ العاملية، منها مبادرة الإمارات ال�صرتاتيجية للحياد املناخي 2050، 
والتي ُتعد اأول مبادرة من ن�عها يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

مت�افقة مع اتفاقية باري�س للتغري املناخي.
ولفت اإىل اأن ال�زارة �صتربز دورها مع �صركائها ال�صرتاتيجيني يف اجلهات 
احلك�مية الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س، يف اإدارة الطلب على الطاقة 
الطلب  اإدارة  جمال  يف  ال�طنية  اجله�د  لتعزيز  العملية  وخططها  واملياه، 
وتر�صيد ال�صتهالك، وزيادة كفاءة اأهم 3 قطاعات ُم�صتهلكة للطاقة “النقل 
مبادرات  امل��ي��اه  حم���ر  يت�صمن  فيما   ،40% بن�صبة  والبناء”  وال�صناعة 
خلف�س ا�صتهالك املياه يف قطاعي الزارعة واملباين، ورفع كفاءة ا�صتهالك 
حم�ر  واأن   ،95% اإىل  املعاجلة  املياه  ا�صتخدام  اإع���ادة  ن�صبة  وزي���ادة  املياه 

•• اأبوظبي-وام:

الذي  للمرافق  العاملي  امل���ؤمت��ر  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ت�صارك 
ملدة  “اأدنيك”  للمعار�س  ال�طني  اأب�ظبي  الي�م يف مركز  تنطلق فعالياته 
زايد  بن  ال�صيخ خالد بن حممد  �صم�  اأي��ام، حتت رعاية كرمية من  ثالثة 
اأب�ظبي  مكتب  رئي�س  اأب�ظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ص�  نهيان،  اآل 
التنفيذي، وذلك يف اإطار تعزيز اجله�د الرامية اإىل بناء م�صتقبل م�صتدام 

لإمدادات الطاقة واملياه على م�صت�ى العامل.
امل�صاحب له، جت�صيداً  امل�ؤمتر واملعر�س  ال���زارة يف فعاليات  وتاأتي م�صاركة 
حلر�صها على تعزيز اأوا�صر التعاون مع �صركائها البارزين من خمتلف دول 
خمتلف  اإ�صهامات  تفعيل  اإىل  الرامية  اجله�د  اإجن��اح  يف  والإ�صهام  العامل، 
الطاقة  النه��س يف قطاعي  ق��ادرة على  بناء �صراكات  الفاعلة يف  الأط��راف 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شليمانية-الفجر

بط�لة  ال�������ع�������راق  ي�������ص���ت�������ص���ي���ف 
للرجال  وال�����ص��ه��م  ل��ل��ق������س  اآ���ص��ي��ا 
ن������ادي  م���ل���ع���ب  وال�����������ص�����ي�����دات يف 
مب�صاركة  الريا�صي  ال�صليمانية 

منتخبا.   17
امل�صاركة  الآ���ص��ي���ي��ة  وامل��ن��ت��خ��ب��ات 
وال�صع�دية  العراق  منتخبات  هي 
والهند  وب����ن����غ����الد�����س  واإي������������ران 
وكازاخ�صتان واأوزبك�صتان والك�يت 
والإمارات وقطر و�ص�ريا والأردن 
وباك�صتان  ون���ي���ب���ال  وف��ل�����ص��ط��ني 

واليمن. 
وي�صارك منتخب ال�ص�دان ك�صيف 

ومم��ث��ل ع��ن ق���ارة اأف��ري��ق��ي��ا، اإذ اإن 
ن���ظ���ام الحت������اد الآ����ص���ي����ي ين�س 

اأن تك�ن البط�لت مفت�حة  على 
ي���ح���ق لأي  ل��ل��ج��م��ي��ع وب����ال����ت����ايل 

منتخب يف العامل امل�صاركة فيها. 
الي�م  م��ن��اف�����ص��ات  اف��ت��ت��اح  ح�����ص��ر 
املكتب  ع�ص�  البط�لة  من  الأول 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة 
روؤوف  ه��ريده  الدكت�ر  العراقية 
احتادات  يف  امل�ص�ؤولني  من  وع��دد 

الدول امل�صاركة. 
العراقي  الحت������اد  رئ��ي�����س  واأك������د 
للعبة �صعد امل�صهداين اأن م�صاركة 
البط�لة  يف  منتخبا  ع�صر  �صبعة 
ب��رغ��م ج��ائ��ح��ة ك�رونا،  ال��ق��اري��ة، 
���ص��ي��م��ا واأن  ي��ع��د رق���م���ا مم���ي���زا ل 
والتي  م��ن��ه��ا  الأخ������رية  ال��ن�����ص��خ��ة 
اأقيمت يف تايالند �صهدت م�صاركة 

اأحد ع�صر منتخبا قاريا فقط. 

•• باري�س -وام:

ت�ج نانت بلقبه الرابع يف بط�لة كاأ�س 
الثمني  ب��ف���زه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  فرن�صا 
1 - 0 على ني�س يف املباراة النهائية 
اأقيمت بينهما على  للبط�لة، والتي 
ملعب "ا�صتاد دو فران�س" يف باري�س. 
الغائب  الكاأ�س  لقب  نانت  وا�صتعاد 
 2000  -  1999 عنه منذ م��صم 
الذي ت�ج فيه بلقب البط�لة للمرة 
الثالثة فيما ل يزال ر�صيد ني�س يف 
األقاب  ثالثة  على  قا�صرا  البط�لة 
 - 1996 اأح��دث��ه��ا يف م��صم  اأح���رز 
بال�س  ل�دوفيت�س  واأحرز   .  1997
ركلة  م��ن  للمباراة  ال�حيد  ال��ه��دف 
انتهاء  ب��ع��د   47 ال��دق��ي��ق��ة  ج���زاء يف 
بالتعادل  امل��ب��اراة  من  الأول  ال�ص�ط 

ال�صلبي.

•• الظفرة،-الفجر:

ال�صبت،  الأول  اأم�س  انطلقت م�صاء 
م�������ص���اب���ق���ات وف����ع����ال����ي����ات ال��������دورة 
دملا  �صباق  "مهرجان  من  اخلام�صة 
التاريخي"، على �صاطئ جزيرة دملا 
لغاية  وي�صتمر  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة 
20 ماي� اجلاري، حتت رعاية �صم� 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 
الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
للريا�صات  اأب�ظبي  ن��ادي  بتنظيم 
املهرجانات  اإدارة  وجلنة  البحرية، 
يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع جمل�س  اأب����ظ���ب���ي، 

اأب�ظبي الريا�صي.
على  ال���اق��ف  للتجديف  دمل��ا  �صباق 

الل�ح يد�صن م�صابقات املهرجان
ال�اقف  للتجديف  دمل��ا  �صباق  د�صن 
ع���ل���ى ال����ل�����ح م�������ص���اب���ق���ات ال�������دورة 
يقام  اإذ  امل��ه��رج��ان،  م��ن  اخل��ام�����ص��ة 

ال�صباق بالتعاون مع جلنة الإمارات 
ل����ل����ك����اي����ت ������ص�����ريف وال����ت����ج����دي����ف 
ال�صباق  املاء، و�صهد  والتزحلق على 
م�صاركات وا�صعة من اأكر من 12 
جن�صية �صمن كافة فئاتها )املحلي، 
�صمن  اأط������ف������ال(  ن���������ص����اء،  رج��������ال، 
اأن  امل��ت���ق��ع  الأوىل، وم��ن  ج���لت��ه��ا 
ت�صهد اجل�لت القادمة ي�مي 14 
و15 ماي� اجلاري م�صاركات اأو�صع 

من املت�صابقني.
تراث  م��ن  و�صعبية  فنية  ع��رو���س 

الإمارات
بي�مه  امل����ه����رج����ان  ت�������ص���م���ن  ك���م���ا 
من  و�صعبية  فنية  ع��رو���س  الأول 
ال��رتاث الإم��ارات��ي قدمتها الفرقة 
امل��������ص���ي���ق���ي���ة ل�������ص���رط���ة اأب�����ظ����ب����ي، 
ال�صعبية  للفن�ن  اأب���ظ��ب��ي  وف��رق��ة 
املهرجانات  اإدارة  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة 
والرتاثية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
فن�ن  الفرقتني  ع��رو���س  وت�صمن 

الأهالة(،  املدميا،  العيالة،  )اللي�ا، 
ال�طنية  ب��الأغ��ن��ي��ات  وامل�����ص��ح���ب��ة 

والرتاثية املتن�عة.
 28 تتجاوز  بقيمة  جائزة   354

ملي�ن درهم اإماراتي
يقدم مهرجان �صباق دملا التاريخي 
اأكر من 354 جائزة للمت�صابقني 
املهرجان  م�����ص��اب��ق��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و160  ملي�ن   28 تتجاوز  بقيمة 
األ����ف دره����م اإم����ارات����ي، م��ن��ه��ا )25 
م��ل��ي���ن دره�����م ج����ائ���ز ���ص��ب��اق دملا 
ل��ل��م��ح��ام��ل ال�������ص���راع���ي���ة ف���ئ���ة 60 
األ��ف درهم  2 ملي�ن و300  ق��دم، 
ج�ائز �صباق دملا لق�ارب التجديف 
درهم  و100  األف   860 الرتاثي، 
جل�����ائ����ز وم�������ص���اب���ق���ات امل���ه���رج���ان 

امل�صاحبة(.
وت�����ص��م��ل ال��������دورة اخل���ام�������ص���ة من 
التاريخي،  دمل����ا  ���ص��ب��اق  م���ه���رج���ان 
والفعاليات  امل�صابقات  م��ن  الكثري 

 21 اإىل  ت�����ص��ل  ال���ت���ي  امل�����ص��اح��ب��ة 
فعالية رئي�صية، بالإ�صافة اإىل 35 
واألعاب  وت��راث��ي��ة  ب��ح��ري��ة  م�صابقة 

�صاطئية وغريها.
وت��ت�����ص��م��ن امل�����ص��اب��ق��ات  ���ص��ب��اق دملا 
ل��ل��م��ح��ام��ل ال�������ص���راع���ي���ة ف���ئ���ة 60 
التجديف  ل��ق���ارب  دمل��ا  �صباق  ق��دم، 
للتجديف  دمل�����ا  ����ص���ب���اق  ال�����رتاث�����ي، 
ع����ل����ى ال������ب�������رد ال��������اق�������ف، ق���ف���ال 
ل�صيد  ال���ك���ربى  ال��ظ��ف��رة  ب��ط���ل��ة 
بال�صنارة  ال�صيد  م�صابقة  الكنعد، 
القدم  ك��رة  وبط�لتي  "كا�صتينغ"، 
ال�صاطئية وكرة الطائرة ال�صاطئية، 
وم�صابقات الطبخ، وم�صابقة اأجمل 
ن�����ص��ائ��ي، وم�����ص��اب��ق��ة ر���ص��م عن  زي 
والدومين�  ال��ك��ريم  وبط�لتي  دمل��ا، 
ل����ل����رج����ال وال����ن���������ص����اء، و����ص���ب���اق���ات 
اله�ائية  وال�����دراج�����ات  ال�����ص��ب��اح��ة 

واجلري وغريها. 
الت�صجيل م�صتمر يف "قفال بط�لة 

الكنعد"  ل�صيد  ال��ك��ربى  ال��ظ��ف��رة 
عرب امل�قع الإلكرتوين

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت    
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة - 
اأب�ظبي عن ا�صتمرار باب الت�صجيل 
يف ق��ف��ال ب��ط���ل��ة ال��ظ��ف��رة الكربى 
ل�����ص��ي��د ال��ك��ن��ع��د وال���ت���ي ���ص��ت��ق��ام يف 
ج����زي����رة دمل�����ا مب��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، 
وذل������ك ع����رب امل�����ق����ع الإل����ك����رتوين 
kingfish.( ل���ل���م�������ص���اب���ق���ة 
a l d h a f r a f e s t i v a l .
  الإعالن  com(، فيما  �صيتم 
ال�صر  وكلمة  البط�لة  م���ع��د  ع��ن 

والت�صليم يف وقٍت لحق.
بدء ا�صتقبال امل�صاركني يف امل�صابقات 
ال�صعبية  والأل�����ع�����اب  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة 

وم�صابقات ال�ص�ق ال�صعبي
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  ب���داأت 
ا�صتقبال امل�صاركني من فرق واأفراد 
ال�صاطئية  امل�صابقات  يف  للت�صجيل 

وم�صابقات  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  والأل�����ع�����اب 
خالل  �صتقام  التي  ال�صعبي  ال�ص�ق 
الكريم  )بط�لتي  ومنها  املهرجان 
وال�صيدات،  ل��ل��رج��ال  وال��دوم��ي��ن��� 
ال�صاطئية  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  بط�لتي 
بالإ�صافة  ال�صاطئية(،  القدم  وكرة 
الأزي���������اء  ال����ط����ب����خ،  ال����ر�����ص����م،  اإىل 
امل�صابقات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��رتاث��ي��ة، 

الي�مية التي �صي�صهدها املهرجان.
م�صرح املهرجان.. م�صابقات ثقافية 
من  فنية  ول���ح��ات  �صعبية  واأل��ع��اب 
املهرجان  م�صرح  ي�صتقطب  الرتاث 
الأه�������ايل والأط�����ف�����ال وال���������زوار، ملا 

ثقافية  م�������ص���اب���ق���ات  م����ن  ي���ق���دم���ه 
من  فنية  ول���ح��ات  �صعبية  واأل��ع��اب 
الزوار  تثقيف  اإىل  تهدف  ال���رتاث، 
من خمتلف اجلن�صيات ح�ل تراث 
الإمارات، واإر�صادهم اإىل الفعاليات 
فيها  امل���������ص����ارك����ة  مي���ك���ن���ه���م  ال����ت����ي 
وال�صتفادة منها، والتعريف بالرعاة 
لإحياء  كبرياً  دعماً  يقدم�ن  الذي 
الرتاث.  على  واحل��ف��اظ  امل��ه��رج��ان 
الي�مية  امل�����ص��رح  ف��ع��ال��ي��ات  وي��ق��دم 
احلمادي"،  "حمدان  الإع����الم����ي 
العف�ية  باأ�صل�به  يتفاعل  وال���ذي 
م���ع ج��م��ه���ر امل�����ص��رح م���ن خمتلف 

م�صابقات  �صمن  العمرية،  الفئات 
وتاريخية  تراثية  واأ�صئلة  تفاعلية 
وثقافية، بالإ�صافة اإىل العديد من 
حيث  لالأطفال،  امل�صممة  الأل��ع��اب 
ي�صحب هذه امل�صابقات ج�ائز قيمة 
للم�صاركني فيها. ومن اأبرز الألعاب 
جانب  اإىل  امل�����ص��رح  ي�صهدها  ال��ت��ي 
)لعبة  وال�طنية  الرتاثية  الأ�صئلة 
ال��������دولب، امل������اي، ال���ط���ح���ني، رمي 
الكرة يف ال�صلة، احل�صان، الكرا�صي، 
الرنان،  ال�صلك  اخلي�س،  الرتكيبة، 
عرو�س  ج��ان��ب  اإىل  احل���ب���ل(،  ���ص��د 

األعاب اخلفة واملزيد.

انطالق م�صابقات وفعاليات الدورة اخلام�صة من مهرجان �صباق دملا التاريخي

�سباق دملا للتجديف الواقف على اللوح يد�سن م�سابقات املهرجان
عرو�ش فنية و�صعبية من تراث االإمارات

العراق ي�ست�سيف بطولة اآ�سيا للقو�س وال�سهم نانت يتوج بلقبه الرابع يف كاأ�س فرن�سا لكرة القدم

• 354 جائزة بقيمة تتجاوز 28 مليون درهم اإماراتي 
• الت�صجيل م�صتمر يف »قفال بطولة الظفرة الكربى ل�صيد الكنعد« عرب املوقع االإلكرتوين

• بدء ا�صتقبال امل�صاركني يف امل�صابقات ال�صاطئية واالألعاب ال�صعبية وم�صابقات ال�صوق ال�صعبي
• م�صرح املهرجان.. م�صابقات ثقافية واألعاب �صعبية ولوحات فنية من الرتاث
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بف�زه  امل��ن��ت�����ص��ي  الأه����ل����ي  ���ص��ي��غ��ي��ب 
الكبري على وفاق �صطيف، يف دوري 
اأبطال اأفريقيا، عن مباريات اجل�لة 
والتي  املمتاز،  امل�صري  للدوري   18
تنطلق الي�م الثنني، وت�صتمر حتى 

الأربعاء.
�صطيف  وف��اق  �صيفه  الأه��ل��ي  �صحق 
ال�صبت،  الأول  اأم�������س  اجل����زائ����ري، 
اأهم  النهائي  ن�صف  ذهاب  يف   ،0-4
بط�لت الأندية الأفريقية، ليقطع 
للنهائي،  التاأهل  خط�ة كبرية نح� 

للمرة الثالثة ت�الياً.
�صيلتقي  امل����ح����ل����ي،  ال����������دوري  ويف 
ال���زم���ال���ك م���ع ���ص��ي��ف��ه اإن����ب����ي،  غداً 
م�ا�صلة  يف  اأم����ل  وك��ل��ه  ال���ث���الث���اء، 
ح�صد ال��ن��ق��اط، والب��ت��ع��اد اأك���ر يف 

�صدارة امل�صابقة.
الدوري  ب�صدارة  الزمالك  وينفرد 
بر�صيد 41 نقطة من 17 مباراة، 
وي��ت��ف���ق ب��ف��ارق ث��م��اين ن��ق��اط على 
الثالث،  الأه��ل��ي  التقليدي  غ��رمي��ه 
الذي لعب 14 مباراة فقط، ب�صبب 

ان�صغاله يف دوري الأبطال.
وي���ط���م���ح ال����ربت����غ����ايل ج���ي���زوال���دو 

فرييرا، لتخطي عقبة اإنبي، وح�صد 
امل���زي���د م���ن ال��ن��ق��اط، ب��ع��د اأن جنح 

انت�صارات  ثالثة  حتقيق  يف  فريقه 
متتالية يف امل�صابقة.

عقد  "فرييرا  ال����زم����ال����ك:  وق������ال 
قبل  الالعبني  مع  حتفيزية  جل�صة 

ملعب  على  الأم�س  تدريب  انطالق 
عبداللطيف اأب�رجيلة مبقر القلعة 

البي�صاء، ا�صتعداداً مل�اجهة اإنبي".
للزمالك:  الر�صمي  امل�قع  واأ���ص��اف 
ر�صائل  ع���دة  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  "وجه 
اأهمهما  اجل��ل�����ص��ة  خ���الل  ل��الع��ب��ني 
م�ا�صلة العمل بكل جدية، والرتكيز 
الطريق  يف  ال���ص��ت��م��رار  اأج����ل  م���ن 

ال�صحيح، وم�ا�صلة النت�صارات".
"لدي ثقة يف جميع  وق��ال فرييرا: 
الأف�����ص��ل خالل  لتقدمي  ال��الع��ب��ني 
الالعبني  واإدراك  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة 
امل����ل����ق����اة على  امل�������ص����ؤول���ي���ة  حل���ج���م 

عاتقهم".
م�اجهته  ط�����لن  ح��ل��م��ي  وو����ص���ف 
للغاية،  �صعبة  ب��اأن��ه��ا  ال��زم��ال��ك  م��ع 
ب�صبب احلالة املعن�ية املرتفعة التي 

يعي�صها الزمالك.
ق�����درات  يف  اأث������ق  "واأنا  واأ������ص�����اف: 
ول���دي���ه���م طم�ح  ف���ري���ق���ي،  لع���ب���ي 
�صع�بة  رغ��م  لالنت�صارات،  للع�دة 

امل�اجهة".

•• ط�شقند-الفجر

والباراملبية  الأوملبية  اللجنة  وقعت 
ال�������ص���ع����دي���ة م����ذك����رة ت���ف���اه���م مع 
لتعزيز  الأوزب��ك�����ص��ت��ان��ي��ة  نظريتها 
التعاون والتن�صيق امل�صرتك بينهما، 
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س الج��ت��م��اع ال� 
للمجل�س  التنفيذي  للمكتب   77

الأوملبي الآ�صي�ي يف ط�صقند.
وت��ل��ع��ب ال��ل��ج��ن��ت��ان الأومل���ب���ي���ت���ان يف 
ال�صع�دية واأوزبك�صتان دورا رئي�صيا 
اآ�صيا خالل  الأوملبية يف  يف احلركة 
ت�صت�صيف  حيث  املقبلة،  ال�صن�ات 
الآ�صي�ية  الأل���ع���اب  دورة  ط�صقند 
والريا�س   ،2025 يف  ل��ل�����ص��ب��اب 
لل�صالت  الآ�صي�ية  الأل��ع��اب  دورة 
 2025 يف  ال���ق���ت���ال���ي���ة  وال����ف����ن�����ن 
يف  الآ�صي�ية  الأل��ع��اب  دورة  واأي�صا 

 .2034
�صم�  امل��ذك��رة  ت���ق��ي��ع  ح��ف��ل  ح�صر 
تركي  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز  الأم��������ري 

ورئي�س  ال��ري��ا���ص��ة  وزي���ر  الفي�صل 
والباراملبية  الأومل����ب����ي����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�����ص��ع���دي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 

الأومل������ب������ي الآ������ص�����ي������ي، واوي����ب����ك 
ق�����ا������ص�����ي�����م������ف وم�������خ������رتخ�������ن 
للجنة  كممثلني  ط��ا���ص��خ���دي��اي��ف 

الأوملبية الأوزبكية. 
الأوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
املذكرة  ه���ذه  ���ص��ت��ع��زز  الأوزب���ك���ي���ة: 

اأوزبك�صتان  ب��ني  ال���دي��ة  ال��ع��الق��ات 
وال�صع�دية يف املجال الريا�صي. 

وتابع: وفقا ملذكرة التفاهم، �صتقام 

دورات تدريبية م�صرتكة للمنتخبات 
ا�صتعدادا  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال���ط��ن��ي��ة 
ل��ل��ب��ط���لت ال���ق���اري���ة وال��ع��امل��ي��ة يف 

والعل�م  الريا�صي  الطب  جم��الت 
ف�����ص��ال ع���ن ت���ب���ادل اخل�����ربات بناء 

على الإجنازات الأخرية.

•• اأبوظبي-وام:

تقرير  �ص�ى  تكن  الفريق مل  �صباك  نظيفة يف  اأه��داف  واأربعة  باهت  اأداء 
لكرة  الإجنليزي  ي�نايتد  مان�ص�صرت  تاريخ  يف  ال�صيئ  امل��صم  لهذا  واق��ع 
القدم فيما �صتكتمل ال�ص�رة بعد اأ�صابيع قليلة برحيل عدد من اأبرز لعبي 

الفريق.
م�صاء  برايت�ن  م�صيفه  اأم��ام  نظيفة  برباعية  ي�نايتد  مان�ص�صرت  و�صقط 
اأم�س الأول ال�صبت يف اجل�لة ال�صاد�صة والثالثني من الدوري الإجنليزي 
اأبطال  دوري  مل�صابقتي  التاأهل  الفريق متاما من ح�صابات  ليخرج  املمتاز 
اأوروب��ا وال��دوري الأوروب��ي يف امل��صم املقبل، ومل يعد اأمامه �ص�ى خ��س 
ب�صرط  الأوروب���ي  امل���ؤمت��ر  دوري  مل�صابقة  التاأهل  يف  اأم��ال  الفا�صل  ال��دور 

احلفاظ اأول على م�قعه يف املركز ال�صاد�س بالدوري.
ال�صلبية  الأرق����ام  ظ��ل  يف  "للن�صيان"  م��صما  ي�نايتد  مان�ص�صرت  وق���دم 
واق��رتاب رحيل عدد كبري من  ناحية  بالفريق من  التي حتيط  العديدة 

اأبرز لعبيه مبجرد انتهاء امل��صم وبدء فرتة النتقالت ال�صيفية.
ومل يقت�صر احلال على �صعف امل�صت�ى التهديفي للفريق عما كان عليه يف 

م�ا�صم عديدة �صابقة؛ حيث �صجل الفريق 57 هدفا يف 37 مباراة خا�صها 
حتى الآن يف امل�صابقة، واإمن��ا كانت الأزم��ة الأك��رب للفريق هذا امل��صم ه� 

خط الدفاع حيث ا�صتقبلت �صباك الفريق حتى الآن 56 هدفا.
وبهذا، حقق مان�ص�صرت ي�نايتد رقما قيا�صيا �صلبيا يف امل��صم احلايل حيث 
تلقت �صباكه اأكرب عدد من الأهداف يف م��صم واحد منذ بدء اإقامة بط�لة 

الدوري الإجنليزي بنظامها احلايل يف 1992 .
 -  2018 م��صم  يف  ال�صاأن  بهذا  ال�صابق  ال�صلبي  القيا�صي  الرقم  وك��ان 
�صباك الفريق 54 هدفا فيما كان اأكرب عدد من  ا�صتقبلت  2019 عندما 
بنظامه  بالدوري  واح��د  ي�نايتد يف م��صم  �صباك مان�ص�صرت  الأه��داف يف 

القدمي ه� 63 هدفا يف م��صم 1978 - 1979 .
وهذه هي املرة الثالثة فقط يف تاريخ م�صاركات مان�ص�صرت ي�نايتد بالدوري 
الإجنليزي بنظامه احلايل الذي ت�صتقبل �صباك الفريق فيه اأكر من 45 

هدفا يف م��صم واحد بالدوري.
وهي املرة ال� 12 التي تهتز فيها �صباك مان�ص�صرت ي�نايتد باأربعة اأهداف 
املدرب  اع��ت��زال  الأق���ل يف م��ب��اراة واح���دة خ��الل ت�صعة م���ا���ص��م منذ  على 
يف  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب  ع��ن  واب��ت��ع��اده  فريج�ص�ن  األيك�س  �صري  ال�صكتلندي 

الفريق اهتزت برباعية على الأقل اأي�صا يف 12  �صباك  باأن  علما   2013
مباراة على مدار اأكر من 800 مباراة بالدوري خا�صها الفريق بقيادة 

فريج�ص�ن، طبقا لإح�صائيات "اأوبتا".
ومني مان�ص�صرت ي�نايتد اأم�س بالهزمية اخلام�صة على الت�ايل يف املباريات 
التي يخ��صها خارج ملعبه بالدوري لتك�ن اأط�ل �صل�صلة هزائم متتاليية 
�صيخ��س  الفريق  ب��اأن  علما   1981 بامل�صابقة منذ  خ��ارج ملعبه  للفريق 
مباراته املتبقية يف امل�صابقة هذا امل��صم على ملعب كري�صتال بال�س يف 22 

ماي� احلايل.
باأقل  امل��صم  مان�ص�صرت  �صينهي  امل��ب��اراة،  ه��ذه  نتيجة  ع��ن  النظر  وبغ�س 
الدوري  بتاريخ  م��صم  اأي  يف  الفريق  عليها  ح�صل  النقاط  من  ح�صيلة 
ه�  فيه  امل��صم  الفريق  ينهي  اأن  ميكن  مركز  اأف�صل  اأن  كما  الإجنليزي 

ال�صاد�س.
ويف ظل هذه الأزمة احلقيقية التي مير بها مان�ص�صرت ي�نايتد، مل يكن 
للفريق  امل���ؤق��ت  الفني  امل��دي��ر  راجن��ن��ي��ك  رال���ف  الأمل����اين  ي�صري  اأن  غريبا 
هائال  ن�صاطا  املقبلة  ال�صيفية  النتقالت  ف��رتة  ت�صهد  ب��اأن  ت�قعاته  اإىل 
�صتة  ب��ني  م��ا  ال��ن��ادي  ي�صم  اأن  راجننيك  يت�قع  حيث  ي�نايتد  ملان�ص�صرت 

وثمانية لعبني جدد.
مهمة  ليت�ىل  امل��صم  انتهاء  مبجرد  الفريق  ت��دري��ب  راجننيك  وي��رتك 
تدريب املنتخب النم�صاوي على اأن يحل اله�لندي اإيريك تن هاج مكانه 
يف تدريب مان�ص�صرت فيما �صيك�ن راجننيك اأي�صا م�صت�صارا فنيا ملان�ص�صرت 

ي�نايتد اإىل جانب عمله مع املنتخب النم�صاوي.
الدوري  يف  للفريق  الكبرية  والأزم���ة  للغاية  ال�صيئة  النتائج  جانب  واإىل 
اأخ��رى قادمة يف  اأزم��ة  امل��صم، ي�اجه مان�ص�صرت ي�نايتد  الإجنليزي هذا 
�ص�ق النتقالت حيث تنتهي عق�د كل من لعبيه ب�ل ب�جبا وخ�ان ماتا 
جميع  رحيل  ويت�قع  ج��ران��ت،  ويل  لينجارد  وجي�صي  كافاين  واإدين�ص�ن 

الالعبني اخلم�صة عن �صف�ف الفريق هذا ال�صيف.
ومل  ال��ف��ري��ق،  �صف�ف  ع��ن  الرحيل  يف  رغبته  ماتيت�س  نيمانيا  اأك���د  كما 
فيما  الفريق  مع  رون��ال��دو  كري�صتيان�  الربتغايل  املهاجم  م�قف  يح�صم 
خارج  اإىل  اأي�صا  طريقهما  يف  مار�صيال  واأنت�ين  را�صف�رد  مارك��س  يبدو 
مان�ص�صرت ي�نايتد. ولهذا يحتاج مان�ص�صرت ي�نايتد اإىل حتركات �صريعة 
وفعالة يف �ص�ق النتقالت اإذا اأراد اأن يختلف امل��صم املقبل له عما ه� عليه 

يف امل��صم احلايل.

مذكرة تفاهم بني اللجنة الأوملبية ال�سعودية ونظريتها الأوزبكية 

رحيل النجوم والأرقام ال�سلبية حتا�سر مان�س�سرت يونايتد يف مو�سم للن�سيان

يف غياب الأهلي.. الزمالك يتطلع لتعزيز 
موقعه يف ال�سدارة

•• دبي -وام:

احتفت اللجنة الأوملبية ال�طنية مبنت�صبي الن�صخة ال� 24 من برنامج 
املاج�صتري التنفيذي لإدارة املنظمات الريا�صية والذي يختتم مرحلته 

احلالية بدبي الأربعاء املقبل.
ونظمت اللجنة حفال للدار�صني البالغ عددهم 42 من خمتلف اللجان 
الأوملبية ال�طنية من جميع دول العامل والحتادات الريا�صية والعاملني 
الأمني  �صليمان  بنت  املهند�صة عزة  الريا�صي ح�صره كل من  املجال  يف 
العام امل�صاعد لل�ص�ؤون الدارية واملالية للجنة الأوملبية ال�طنية، و�صعادة 

الإماراتي  الحت��ادي��ن  رئي�س  ال��رزوق��ي  ع��ب��دال��رزاق  نا�صر  /م/  ال��ل���اء 
والآ�صي�ي النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل للكاراتيه، وحممد بن 

دروي�س املدير التنفيذي للجنة الأوملبية ال�طنية.
و�صهد احلفل تبادل الأحاديث مع منت�صبي املاج�صتري التنفيذي لإدارة 
اإليه من نتائج متقدمة واإيجابية  املنظمات الريا�صية وما مت ال��ص�ل 
ط�ال مراحل الربنامج الذي اأو�صك على النتهاء، ليقدم دفعة جديدة 

من امل�ؤهلني للعمل يف القطاع الريا�صي والأوملبي يف خمتلف الدول.
اإلقاء  يف  جل��ه���ده��م  ت��ق��دي��راً  املحا�صرين  ت��ك��رمي  مت  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
وت�صليم  الربنامج  منت�صبي  تكرمي  مت  كما  العلمية،  امل���اد  وا�صتعرا�س 

وتبادل الدروع التذكارية بني اللجنة الأوملبية ال�طنية واإدارة املاج�صتري 
التنفيذي.

واأكدت املهند�صة عزة بنت �صليمان اأهمية تطبيق مبادئ احلركة الأوملبية 
العلمية  ال��ق��ام��ات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  ال�صامية،  الريا�صية  القيم  ون�صر 
والأكادميية التي ا�صتعر�صت حماور عديدة �ص�اًء يف املرحلة احلالية يف 
اأو ط�ال املراحل املا�صية، للم�صاهمة يف الرتقاء مب�صت�ى اللجان  دبي 
الأوملبية مبا ينعك�س على الريا�صيني يف كافة امل�صاركات وال�صتحقاقات.
وا�صتعر�س نا�صر التميمي الأمني العام لحتاد اجل�دو وامل�صارعة اأهم 
تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  الريا�صي،  ل��دى  ال�صتقرار  حتقق  التي  العنا�صر 

املن�ص�دة  بال�ص�رة  اأدائ��ه  على  وينعك�س  الريا�صية  املناف�صات  يف  تركيزه 
خ���الل امل��ح��ا���ص��رة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ص��ارك��ت��ه يف املاج�صتري 
التح�ل  مرحلة  ا�صتعر�س  كما  الريا�صية،  املنظمات  لإدارة  التنفيذي 
العمل يف تط�ير  اإىل  الح��رتاف  الريا�صي من مرحلة  ال�ظيفي لدى 

القطاع الريا�صي.
حم�ر  ع��ن  للرجبي  الآ���ص��ي���ي  الحت���اد  رئي�س  الظالعي  قي�س  وحت��دث 
اإدارة وتقييم الأداء يف املنظمات الريا�صية وغري الريا�صية، م�صرياً اإىل 
ا�صتعرا�س  خالل  من  الأداء،  يف  املبا�صر  والتاأثري  التط�ير  يف  اأهميتها 

جتربة الحتاد الآ�صي�ي للرجبي.

اللجنة الأوملبية حتتفي ب� 42 دار�سا من منت�سبي ماج�ستري املنظمات الريا�سية

تغرمي �سيك�سرز 50 األف 
دولر خلرق قواعد دوري 

ال�سلة الأمريكي
فر�صت رابطة دوري كرة ال�صلة الأمريكي للمحرتفني، غرامة قيمتها 
�صيفنتي �صيك�صرز، بداعي خرق  فيالدلفيا  نادي  على  دولر  األف   50
اإطار  وذل��ك يف  الإ�صابة،  بالإبالغ عن ح��الت  ال��دوري اخلا�صة  ق�اعد 
ع�دة ج�يل اإمبيد من الإ�صابة، وم�صاركته يف املباراة التي انتهت بالف�ز 

على ميامي هيت 99-79، يف الدور ن�صف النهائي ملنطقة ال�صرق.
امل�صاركة،  م��ن  اإمبيد  و�صع  ع��ن  يبلغ  مل  �صيك�صرز  اأن  ال��راب��ط��ة  ذك��رت 

بطريقة دقيقة ويف ال�قت املنا�صب قبل املباراة.
واأو�صحت �صحيفة فيالدلفيا انك�ايرر، اأن اإمبيد كان مدرجاً يف البداية 
ال�صادر  الر�صمي  التقرير  يف  اجلمعة،  ي�م  مباراة  عن  الغائبني  �صمن 

م�صاء اخلمي�س ح�ل حالت الإ�صابة.
اأن اإمبيد جتاوز  وبعدها ك�صف �صيك�صرز ي�م اجلمعة ل��صائل الإع��الم، 
الربوت�ك�لت اخلا�صة بحالت الرجتاج، و�صارك يف ال�صتعدادات، لكنه 

ل يزال مدرجاً �صمن قائمة الغائبني.
وبعدها بنح� �صاعة واحدة، جرى الإعالن عن اأن ال�صك�ك حت�م ح�ل 

م�صاركة اإمبيد يف املباراة.
واأعلن مدرب �صيك�صرز، دوك ريفرز، خالل م�ؤمتر �صحفي، اأنه �صيجرى 
وه�  للمباراة،  ال�صتعدادية  التدريبات  عرب  اإمبيد  حالة  على  ال�ق�ف 
مت  لكن  امل�صابني،  قائمة  �صمن  ال��الع��ب  ت���اج��د  خ��الل  ب��ه  ي�صمح  م��ا 
نهاية  دقائق من  بعد  للم�صاركة  اجلاهزة  العنا�صر  اإمبيد �صمن  اإدراج 

امل�ؤمتر.
حماية  قناع  مرتدياً  وك��ان  متابعة،  و11  نقطة   18 اإمبيد  و�صجل 

ال�جهه خالل املباراة.
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الفجر الريا�ضي

لكب�ة  الإجن��ل��ي��زي  ليفرب�ل  تعر�س 
اأم�س  م�صاء  ال���دوري  لقب  تكلفه  ق��د 
الأول ال�صبت بعد تعادله مع ت�تنهام 
للنجم  "كارثي"  ل��ق��اء  يف  ه���ت�����ص��رب، 

امل�صري حممد �صالح.
واك��ت��ف��ى ل��ي��ف��رب���ل ب��ال��ت��ع��ادل 1-1 
الفر�صة  متيحا  ت�تنهام،  �صيفه  مع 
لت��صيع  �صيتي،  مان�ص�صرت  للمت�صدر 
الفارق اإىل 3 نقاط، يف حال انت�صاره 

على ني�كا�صل الأحد.
وق����دم ���ص��الح م�����ص��ت���ى ���ص��ي��ئ��ا خالل 
اأي����ام م��ن ح�ص�له على  ب��ع��د  ال��ل��ق��اء، 
ج����ائ����زة ال���ن���ق���اد لأف�������ص���ل لع�����ب يف 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
الأ�ص�اأ  التقييم  على  �صالح  وح�صل 
ب���ني لع��ب��ي ل��ي��ف��رب���ل، وف��ق��ا مل�اقع 
اأب�����رزه�����ا م�قع  ع�����دي�����دة،  ري���ا����ص���ي���ة 
بتقييم  امل��ت��خ�����ص�����س  "ه��صك�رد" 

الالعبني.
"كارثية"  اإح�����ص��اءات  ���ص��الح  و�صجل 
كبري  ب�صكل  انت�صرت  ال��ل��ق��اء،  خ��الل 

على م�اقع الت�ا�صل الجتماعي.
�صالح  ف�����ص��ل  دق���ي���ق���ة،   90 وخ�����الل 
اأو  �صحيحة  عر�صية  كرة  اأي  بتنفيذ 
الكرة  وخ�صر  امل��رم��ى،  على  ت�صديدة 

20 مرة، بالإ�صافة لف�صله بالت�صجيل 
اأو �صناعة الأهداف.

كما جن��ح �صالح مب��راوغ��ة �صحيحة 
مرات  واحدة، وتف�ق يف الثنائيات 5 
ب�19  13 حماولة، وجن��ح  اأ�صل  من 

متريرة �صحيحة فقط.
اإيك�"  "ليفرب�ل  �صحيفة  واأ����ص���ارت 
على  ب��ال��ت��اأث��ري  ب�����داأ  ال��ت��ع��ب  اأن  اإىل 
الكبري،  ال��رتاج��ع  �صبب  وه���  �صالح، 
ب�صبب م�صاركاته العديدة مع النادي 

واملنتخب هذا امل��صم.
اأداءه  ميل"  "ديلي  و����ص���ف���ت  ك���م���ا 
"باملحبط"، واأعطته التقييم الأقل يف 
اللقاء. وكتب اأحد م�صجعي ليفرب�ل 
على ت�يرت: "رمبا اأك�ن خمتلفا لكن 
م���ن م��ث��ل��ي ���ص��ع��ر ب��ال��ث��ق��ة اأك����ر كلما 
الكرة ع��صا  على  دي��از  ل�ي�س  ح�صل 

عن �صالح؟".
اأن نتخل�س من  "اأف�صل  اآخ��ر:  وكتب 
األف   400 اأع��ط��ي��ه  اأن  ع��ل��ى  ���ص��الح 

يقدم  مل  اأ�صب�عيا.  اإ�صرتليني  جنيه 
اأي �صيء لنا منذ دي�صمرب".

وكتب م�صجع اآخر على ت�يرت: "اأعرف 
الأ�صهر  خ��الل  دافعت عن �صالح  كم 
هل  اأرج���ك��م،  لكن  املا�صية،  القليلة 
ميكننا الت�قف عن املبالغة يف الدفاع 
ع��ن��ه. ل��ق��د ك���ان م��روع��ا ل��ع��دة اأ�صهر 
واأداء الليلة املا�صية فظيع للغاية. مل 
تكن هناك مل�صة واح��دة جيدة. هناك 

خلل ما مع هذا الرجل".

يقدم فيليب ك�تيني� اأداء رائعاً يف 
اأ�صت�ن فيال، حيث كان على �صبيل 
النتقالت  ����ص����ق  م��ن��ذ  الإع��������ارة 
�صتيفن  م��درب��ه  واأع��ل��ن  ال�صت�ية، 
جريارد مرة اأخرى اأنه يريده معه 

امل��صم املقبل.
ق������ال لع������ب م���ن���ت���خ���ب اإجن����ل����رتا 
ال�صابق عن زميله ال�صابق يف غرفة 
مالب�س ليفرب�ل: "نريد ك�تيني� 

هنا".
وذكرت �صحيفة م�ندو ديب�رتيف�، 
�صراء  خيار  لديه  فيال  اأ�صت�ن  اأن 
ملي�ن   40 بقيمة  ال��الع��ب  عقد 
ي�����رو، ل��ك��ن ه��ن��اك اه��ت��م��ام �صديد 
باحل�ص�ل  ن��ي���ك��ا���ص��ل  ج��ان��ب  م��ن 

على خدماته.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ي��ري��د اأ���ص��ت���ن فيال 
على  الع����ت����م����اد  يف  ال�����ص����ت����م����رار 
وا�صحني  لي�ص�ا  لكنهم  ك�تيني�، 
ب�صاأن قدرتهم على ال�صراء ب�صبب 
ال���ظ���روف الق��ت�����ص��ادي��ة، ك��م��ا اأن 
على  الفريق  مع  يت�اجد  الالعب 
�صبيل الإعارة،  ويدفع اأ�صت�ن فيال 
وبالتايل  رات��ب��ه،  م��ن  فقط  ج���زءاً 
للغاية،  مكلفة  العملية  ���ص��ت��ك���ن 

ول���ك���ن ���ص��ي��ك���ن ن��ي���ك��ا���ص��ل على 
ا�صتعداد لتحملها.

و�����ص����ارك ك���ت��ي��ن��ي��� 29 ع���ام���اً يف 
بجميع  امل��صم  ه��ذا  م��ب��اراة   31

البط�لت، ومتكن من ت�صجيل 6 
اأهداف، وقام ب�صناعة 3 اأهداف.

جريارد يك�سف عن قراره ب�ساأن كوتينيواأرقام كارثية وهجوم على �سالح بعد ليلة توتنهام

مدافع بر�صل�نة ج�ردي األبا فريقه حلجز مكان يف م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا امل��صم املقبل بت�صجيله هدفاً قاتاًل اأمام 
لكرة  الإ�صباين  ال��دوري  من  والثالثني  اخلام�صة  املرحلة  مناف�صات  �صمن   1-2 الف�ز  منحه  بيتي�س  ري��ال  م�صيفه 

القدم.
وجاءت اأهداف املباراة يف ال�ص�ط الثاين، فافتتح بر�صل�نة الت�صجيل عرب اأن�ص� فاتي بعد دقيقة من دخ�له اإىل اأر�س 

امللعب بدًل من فريان ت�ري�س )76(.
ثانية،   76 عليه يف غ�ص�ن  الأ���ص���اء  فاتي  �صلط  الركبة،  اأوت��ار  يف  اإ�صابة  ع�دته من  منذ  الثانية  مباراته  ويف 

بت�صديدة جانبية خدعت احلار�س الربتغايل روي �صيلفا الذي حّل بدًل من املخ�صرم الت�صيلي كالودي� براف� 
)39 عاماً( امل�صاب يف الدقيقة 17، لي�صجل هدفه الأول يف الدوري منذ 6 ت�صرين الثاين/ن�فمرب اأمام �صلتا 

فيغ� 3-3.
رّد بيتي�س بعد 3 دقائق عرب مدافع ال� "بالوغرانا" ال�صابق مارك بارترا، لينتزع األبا من ت�صديدة "على الطاير" 

اثر متريرة من الربازيلي داين األفي�س النقاط الثالث لفريقه واملقعد الأوروبي )4+90(.
وحقق بر�صل�نة ف�زه الثاين ت�الياً لريفع ر�صيده يف املركز الثاين اإىل 69 نقطة خلف البطل ريال مدريد )81( 

الذي ي�اجه يف "ديربي" العا�صمة جاره اللدود اأتلتيك� الرابع الأحد، متقدماً بفارق 11 نقاط عن بيتي�س الذي 
مل يعد باإمكانه اللحاق به، وذلك قبل ثالث مراحل من النهاية.

وجتمد ر�صيد بيتي�س املت�ج بلقب الكاأ�س قبل 15 ي�ماً عند 58 نقطة يف املركز اخلام�س، واحتفظ باأمل يف 
�صباق التاأهل اإىل امل�صابقة القارية الأم ك�نه برغم تاأخره بفارق 3 نقاط عن اأتلتيك� و6 نقاط عن 

اإ�صبيلية الثالث والذي يحّل �صيفاً على فياريال الأحد اأي�صاً.
وي�صّكل اإجناز بر�صل�نة جرعة ثقة اإ�صافية لفريق عانى يف الفرتة الأخرية من دون اأن 

ينجح يف البناء على الف�ز الكا�صح يف "الكال�صيك�" على الغرمي الأبدي ريال مدريد 
4-1، قبل اأن ينهي بف�زه على ريال ماي�ركا 2-1 يف املرحلة املا�صية �صل�صلة من 

امل�صابقات. خمتلف  ن�" يف  "كامب  داره  عقر  يف  ت�الياً  هزائم   3
املهام  ال�صابق ومدربه احلايل ت�صايف هرناندي�س  ت�صّلم لعب و�صط بر�صل�نة 
كان  حيث  عليه،  يح�صد  ل  و�صع  يف  ك�مان  رونالد  لله�لندي  خلفاً  الفنّية 

التاأهل  �صبح عدم  ليغا" مع  "ل  التا�صع يف  املركز  الكاتال�ين يحتل  النادي 
اإىل دوري الأبطال، اإ�صافة اإىل اأزمة مالية خانقة ودي�ن و�صلت اإىل مليار 

امل�صاركة على  ل��الأم���ال التي متنح م��ن ج��راء  ل��ذا اح��ت��اج ب�صدة  ي����رو، 
ال�صاحة الأوروبية.

بف�زه عليه  الرتتيب  األفي�س متذيل  �صلتا فيغ� جراح �صيفه  وعّمق 
-4�صفر، فيما ابتعد قاد�س وغرناطة عن منطقة الهب�ط بف�زهما 

تباعاً على اإلت�صي -3�صفر وريال ماي�ركا 2-6.
األفي�س  �صلتا فيغ� وفادة �صيفه  اأكرم  باليدو�س،  على ملعب 
واإياغ�   )6( غ���الردو  تياغ�  ت�صجيلها  على  ت��ن��اوب  برباعية 
يف  خطاأ  نافارو  ت�صيم�  واملدافع  و66(  اأ�صبا�س هدفني )34 

مرمى فريقه )57(، ليع�د الأخري ويطرد بعد 7 دقائق.
اإىل  وبف�صل ف�زه احلادي هذا امل��صم رفع �صلتا فيغ� ر�صيد 

احلادي ع�صر، فيما �صعد قاد�س للمركز  املركز  يف  نقطة   43
بف�زه  الهب�ط  بتفادي  اآماله  معززاً  نقطة   35 مع  ع�صر  ال�صاد�س 

�ص�برين� )83(  وروبن  نيغريدو )80(  األفارو  باأهداف  اإلت�صي  املتاأخر على �صيفه 
والبديل الهندورا�صي اأنت�ين ل�ت�صان� )3+90(.

وخا�س اإلت�صي معظم ال�ص�ط الثاين بع�صرة لعبني اثر طرد لعبه الأرجنتيني اإيزكييل 
ب�ن�س يف الدقيقة 66.

ويف �صباق حمتدم للبقاء، تقدم قاد�س بفارق نقطة عن غرناطة و3 نقاط عن ريال ماري�كا 
الثامن ع�صر اأّول الهابطني والذي جتمد ر�صيده عند 32 نقطة، فيما بقي األفي�س يف قاع 

النهاية. من  مراحل  الرتتيب متاأخراً بفارق 6 نقاط عن غرناطة اأّول الناجني قبل 3 
وعاد غرناطة اإىل �صكة النت�صارات بف�زه العري�س على ريال ماي�ركا، بعد �صل�صلة من 
يذق خاللها الف�ز فتعادل 3 مرات وخ�صر مرتني، علماً اأن ف�زه الأخري  5 مباريات مل 

يع�د اإىل املرحلة 29 اأمام األفي�س 2-3.
و�صريخي�   )6( �ص�اري�س  ل�ي�س  الك�ل�مبي  غرناطة  �صدا�صية  ت�صجيل  على  تناوب 
 69( هدفني  م�لينا  خ�رخي  والبديل   )55( ب�يرتا�س  واأنت�ني�  اإ�صك�ديرو )46( 

و90( والألباين مريت� اأوزوين )78(.
و�صجل هديف اخلا�صر �صالفا �صفيا )28( واأنت�ني� خ��صيه راي� اأرينا�س )58(.

هدف األبا القاتل يقود بر�سلونة اإىل دوري الأبطال 

اعرتف الأملاين ي�رغن كل�ب مدرب ليفرب�ل اأم�س الأول 
ال�صبت باأن حتقيق الرباعية اأ�صبح �صعبا جدا بعد التعادل 
كل من  "الريدز" على حتقيق  يناف�س  ت�تنهام، حيث  مع 
اأبطال  ك��اأ���س الحت���اد الإجن��ل��ي��زي وال��ربمي��ري ليغ ودوري 

اأوروبا.
املباراة  لكل فريق يف  بهدف  ت�تنهام  ليفرب�ل مع  وتعادل 
ال�36 من  اآن��ف��ي��ل��د يف اجل���ل��ة  ع��ل��ى ملعب  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
�صب�رت�س":  ت��ي  "بي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  ك��ل���ب  وق���ال 
"�صعيد جدا بالأداء وفخ�ر بالعقلية التي اأظهرها الفريق 

اأمام فريق جيد ويلعب بخطة وا�صحة".
الي�م كانت على م�صت�ى خمتلف،  "بع�س الأ�صياء  وتابع: 
ال�صغط كان رائعا لكنهم �صجل�ا هدفا وكان علينا احلفاظ 
على هدوئنا وزي��ادة ال�صغط وه��ذا حتد كبري لكننا فعلنا 

و�صجلنا هدف التعادل".
نريد  التي  النتيجة  على  نح�صل  مل  "بالطبع  واأ���ص��اف: 
ولكن هذا ه� الأداء الذي اأردته لذلك اأ�صعر ب�صع�ر جيد، 
من ال�صعب جدا اأن تلعب اأمام فريق عاملي مع مدرب رائع، 
اأيام   3 لدينا  ك��ان  بينما  للتح�صري  اأ���ص��ب���ع  لديهم  وك���ان 

فقط".
اإىل  ال��ك��ربى حتتاج  ال��ف��رق  اأم���ام  تلعب  "عندما  واأو���ص��ح: 
ل�صت  ولكنني  �صعيدا  ل�صت  احلا�صمة،  اللحظات  يف  احلظ 
ال���ق��ت احل���ايل ووظيفتي هي  ال��الع��ب��ني يف  ب��ق��در  حزينا 
"هاري كني وهي�نغ  باأ�صباب ما يحدث". و�صدد:  اخل��روج 
م���ني ����ص����ن م���رت���اح���ني مت���ام���ا ول���ه���ذا ك����ان م���ن ال�صعب 
م�اجهتهم، والف�ز بالرباعية الآن اأ�صبح �صعيف الحتمال 
اإجنلرتا  فعلها يف  اأح��د من  يتمكن  ال�صبب مل  ولهذا  جدا 

من قبل ولكننا �صن�صتمر يف امل�صي قدما".

ل��ق��ي ���ص��خ�����س م�����ص��رع��ه اأث���ن���اء م�����ص��ادة ط��ع��ن، خاللها 
بف�ز  احتفاله  ب�رت� خالل  الأح��د، مبدينة  اأم�س  فجر 
اأكدته م�صادر  ملا  وفقاً  الربتغايل،  "التنانني" بالدوري 

اأمنية.
ال����دوري  ب��ل��ق��ب  ب���رت���  ب��ت��ت���ي��ج  يحتفل  ال�صحية  ك���ان 
م�صادة  يف  دخ��ل  حني  "الدراغاو"،  ملعب  ق��رب  املحلي، 

تعر�س خاللها لطعنة قاتلة ب�صالح اأبي�س.
ال�صحية،  برفقة  كانت  ام��راأة  اأن  ب�رت�  �صرطة  واأك��دت 

واأ�صيبت هي الأخرى.
م�قع  من  بالفرار  لذ  املعتدي  اأن  ال�صلطات  واأ�صافت 

احلادث لدى و�ص�ل اأفراد الأمن.
 0-1 ف���زه  بعد  ال���دوري  لقب  البارحة  ب���رت���  وح�صد 

على بنفيكا مبلعب الن�ر يف ل�صب�نة.
اإىل  اأم�����س  �صباح  م��ن  مبكرة  �صاعة  يف  الفريق  و�صافر 
م�صجعيه  م��ن  م��ئ��ات  و���ص��ط  باللقب،  لالحتفال  ب���رت��� 

املحت�صدين يف حميط ملعب الدراغاو. 

بعد �سربة توتنهام.. 
»اعرتاف مر« من كلوب

مقتل م�سجع لبورتو اأثناء 
الحتفالت بلقب الدوري

املركز  ك���مل��ان  كري�صتيان  الأم��ريك��ي  ال��ع��داء  ال��ع��امل  بطل  حقق 
الأول يف اأول ع�دة له ب�صباق 100م بعد 18 �صهراً من الإيقاف 
ث�ان   10.9 م�صجاًل  املن�صطات،  مكافحة  التزامات  لنتهاكه 

الأحد يف ط�كي�.
املناف�صات  ا�صتاأنف  وال��ذي  عاماً   26 البالغ  الأم��ريك��ي  وتغّلب 
يف ك��ان���ن ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر امل��ا���ص��ي، على ال��ي��اب��اين ي���ك��ي ك�يكي 

ث(.  10.23( براونينغ  روهان  والأ�صرتايل  ث(   10.22(
جداً  بعيداً  ي��زال  اإذ ل  العامل  لبطل  الع�دة خج�لة  ه��ذه  وتعد 
عن اأف�صل اأداء لهذا العام يف �صباق ال�صرعة هذا، والذي �صّجله 

الكيني فريديناند اأومانيال يف نريوبي ال�صبت )9.85 ث(.
وقال ك�ملان الذي كان اأبرز الغائبني عن اأوملبياد ط�كي� ال�صيف 
املا�صي "�صعرت بحالة جيدة للغاية. اأنا متحم�س لأنني افتتحت 

م��صمي بت�قيت جيد. اإنه �صيء ميكنني البناء عليه. كان لدي 
الكثري من الت�قعات يف ما يتعلق بهذا ال�صباق".

وكان ك�ملان �صّجل ع�دته اإىل امل�صمار يف امل��صم ال�صت�ي داخل 
قاعة، لكنه خ�صر يف اآذار-مار�س نهائي م�نديال 2022 داخل 
قاعة ب�صباق 60م يف بلغراد اأمام حامل ذهبية ط�كي� يف �صباق 

جاك�ب�س. مار�صيل  الإيطايل  100م 

كوملان يحرز اأول �سباق 100م
 بعد الإيقاف 
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�������ص������ّج������ل ال�������ي��������ن�������اين ي����ان����ي���������س 
و12  ن��ق��ط��ة   42 اأن��ت��ي��ت���ك���من��ب��� 
حا�صمة  مت��ري��رات  وثماين  متابعة 
ميل�وكي  ال���ل���ق���ب  ح���ام���ل  ل���ي���ق����د 
على  ال����ث����اين  ف��������زه  اإىل  ب���اك�������س 
 101-103 �صلتيك�س  ب������ص��ط��ن 
ال�صرقية  املنطقة  نهائي  ن�صف  يف 
الأم���ريك���ي  ال�����ص��ل��ة  ك����رة  دوري  يف 
ل��ل��م��ح��رتف��ني، ع��ل��ى غ���رار غ�لدت 
�صتايت ووريرز الذي اأ�صقط �صيفه 
ممفي�س غريزليز 142-112 يف 

م�اجهات املنطقة الغربية.
يف   1-2 ميل�وكي  تقدم  وبالتايل، 
�صل�صلة امل�اجهات مع ب��صطن قبل 
املباراة الرابعة على اأر�صه الثنني.

 14 م��ن  ال��ف��ارق  �صلتيك�س  وقّل�س 
تبقي  م��ع  ن��ق��اط  ث��الث  اإىل  نقطة 
4.6 ث�ان، قبل اأن يحرز مارك��س 
اأ����ص���ل اثنتني  ���ص��م��ارت رم��ي��ة م���ن 
نقطتني.  ال��ف��ارق  لي�صبح  ح��ّرت��ني 
واأ�����ص����اع ����ص���م���ارت ال���رم���ي���ة احل���رة 
مبتابعة  اأم����اًل  ق�صد  ع��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
نقطتني  وت�����ص��ج��ي��ل  م���رت���دة  ك����رة 

وليام�س  روب���رت  لكن  رف��اق��ه،  م��ن 
اآل  فعاد  الأوىل،  املحاولة  يف  اأخطاأ 
الثانية،  يف  الكرة  و�صجل  ه�رف�رد 
اع��ت��ربوه��ا دخلت  اأن احل��ك��ام  غ��ري 
لتنتهي  ال��ن��ه��اي��ة،  ق��رع ج��ر���س  بعد 

املباراة بف�ز ميل�وكي.
ل�بي�س  ب���روك  باك�س  لع��ب  واأق���ر 
جداً".  "قريبة  ك��ان��ت  الأم�����ر  ب���اأن 
واعترب اأمي اأودوكا مدرب �صلتيك�س 
جرو  ارت���ك���ب���ه  ال������ذي  اخل����ط����اأ  اأن 
يجب  ك��ان  �صمارت  على  ه���ل��ي��داي 
حرتني،  برميتني  خ��ط��اأ  احت�صابه 
وه� ما كان �صيعطي �صمارت فر�صة 

تعديل النتيجة.
طريقه  يف  "كان  اأودوك���������ا  وق������ال 
)�صمارت( للت�صديد. ُحكم �صعيف. 
يتح�صر  ك������ان  ت���������ص����دي����دة.  اإن�����ه�����ا 

للت�صديد".
من جهته، اعترب مايك بادنه�لزر 
ك���ان  ف���ري���ق���ه  اإن  ب���اك�������س  م�������درب 
رميتني  ب��اح��ت�����ص��اب  "حمظ�ظاً 
نحاول  مل  ل��ك��ن��ن��ا  ف���ق���ط  ح���رت���ني 

ارتكاب خطاأ".

اأن��ه مل يكن  اأودوك���ا اعترب  اأن  غري 
ذلك.  اإىل  الأم����ر  ت�صل  اأن  ينبغي 
الثالث  "كنا �صيئني يف الربع  وقال 
تلك  على  باحل�ص�ل  لهم  و�صمحنا 

اأخ��رى يف  ال�صدارة، ثم قاتلنا مرة 
ب�صكل  اللعب  ميكننا  لكن  ال��راب��ع. 

اأف�صل بكثري".
و�صجل ه�ليداي 25 نقطة، بينما 

و10  نقطة   13 ل�بي�س  اأ���ص��اف 
متابعات لباك�س.

يف غ�ص�ن ذلك، كان اأنتيت�ك�منب� 
املباراة  يف  ���ص��ي��ئ��ة  ل��ي��ل��ة  م���ن  ي��ع���د 

هذه  نقطة   42 لي�صّجل  ال��ث��ان��ي��ة 
املرة.

هي  م���ا  "اأعرف  ال���ي����ن���اين  وق�����ال 
نقاط ق�تي. اأحاول فقط قراءة ما 

ه� اأمامي واألعب بغرائزي".
يف املقابل كان جايلن براون اأف�صل 
بر�صيد  ب��صطن  ل���دى  امل�صجلني 
بينما  م��ت��اب��ع��ة،  و12  ن��ق��ط��ة   27
و16  نقطة   22 ه���رف���رد  �صجل 
اأحرز جاي�ص�ن تات�م  متابعة، فيما 

ع�صر نقاط فقط.
وع��ل��ى خ��ط��اه غ��رب��اً، ت��ق��دم غ�لدن 
�صتايت 2-1 على ممفي�س بنتيجة 
وهي  فران�صي�صك�،  �صان  يف  قا�صية 
ال�����ذي تلقى  ل��غ��ري��زل��ي��ز  الأق�������ص���ى 
جنمه جا م�رانت اإ�صابة يف الركبة 
يف اأواخر الربع الرابع بعد ت�صجيله 
متابعات و�صبع  وثالث  نقطة   34

متريرات حا�صمة.
���ص��ت��ي��ف��ن ك����ري  ���ص��ي��ط��رة  اأن  غ���ري 
ورفاقه  ن��ق��ط��ة،   30 اأح�����رز  ال����ذي 
نقطة   27 مع  كعباً،  الأعلى  كانت 
جل�ردان ب�ل البديل، و21 نقطة 
لكالي ت�م�ص�ن، اإ�صافة اإىل ثالثة 
اأك���ر من  اآخ��ري��ن �صجل�ا  لع��ب��ني 
النت�صار  ه�����ذا  يف  ن���ق���اط  ع�����ص��ر 

ال�صريح.

وك���ان���ت ب���داي���ة مم��ف��ي�����س ق���ي��ة مع 
ت��ق��دم ب��ف��ارق 13 ن��ق��ط��ة، ق��ب��ل اأن 
-28 ب��ت��ق��دم  الأول  ال���رب���ع  ي��ن��ه��ي 

.26
�صتايت عاد وتقدم  اأن غ�لدن  غري 
نتيجة  ليحقق  ال���ث���اين،  ال��رب��ع  يف 

انت�صاف املباراة. مع   57-64
بفارق  ووري�����������رز  ف���ري���ق  وت����ق����دم 
الأخ��ري ومل  الربع  يف  نقطة   21

يتعر�س للتهديد اأبداً.
وقال ك�ري جنم الفريق بعد املباراة 
قلياًل".  ات���زاًن���ا  اأك����ر  ك��ن��ا  "لقد 
ب��داي��ة ق�ية،  ب���داأوا  "لقد  واأ���ص��اف 
فقد �صجل�ا �صت ثالثيات يف الربع 
ل  ال���ص��ت��ق��رار.  علينا  ك���ان  الأول. 
يزال لدينا الكثري من التح�لت". 
للت�صديد،  اخ��ت��ي��ارن��ا  "لكن  وت��اب��ع 
وحتريك الكرة، اأتاح لنا ال�صتقرار 
دفاعنا،  و�صاعدنا  قلياًل،  املباراة  يف 
ومت��ك��ّن��ا م��ن اخل����روج ف��ائ��زي��ن من 
الرابعة  امل���ب���اراة  وت��ق��ام  املباراة". 
�صان  الث���ن���ني يف  ال��ف��ري��ق��ني  ب���ني 

فران�صي�صك�.

الياباين  امل�������ص���ارع  اأن���ه���ى  ع��ن��دم��ا 
���ص��اي��ت��� م�����ص��ريت��ه يف �صن  ت��اك���ي��ا 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��الث��ني وب�����داأ يبحث 
عن عمل، كان يفتقر اإىل التدريب 
املهنية  اخل�����ربة  وت����ع�����زه  ال������الزم 
اآخ����ر، ومل  امل��ط��ل���ب��ة يف اأي جم���ال 
�صيك�ن  اأدن��ى فكرة عما  لديه  تكن 
ينطبق  م��ا  وه����  م�صتقبله،  عليه 
م���ن م�صارعي  ����ص����اه  ع��ل��ى  اأي�����ص��اً 

ال�ص�م� يف اليابان.
ال�ص�م�  م�صارع�  يبداأ  ما  فغالباً 
يبا�صر  ق��د  اإذ  م��ب��ك��راً،  م�صريتهم 
الريا�صة  ه��ذه  مبمار�صة  بع�صهم 
وتنتهي  ع���������ص����رة،  اخل���ام�������ص���ة  يف 
ينتقل�ن  عندما  ر�صمياً  درا�صتهم 
يعي�ص�ن  ج��م��اع��ي��ة  خم��ي��م��ات  اإىل 

ويتدرب�ن فيها.
ومن �صاأن هذه الظروف اأن ترتك 
م�صارعي ال�ص�م� اأمام و�صع �صعب 
الريا�صة  هذه  اعتزالهم  بعد  ج��داً 

وتفرّقهم كّل يف طريقه.
منهياً  ���ص��اي��ت���  ت���ق���اع���د  وع���ن���دم���ا 
يرغب  ك��ان  ال�ص�م�،  يف  م�صريته 
باإحدى  تاأثراً  خبازاً،  ي�صبح  اأن  يف 
املتحركة  ال����ر�����ص�����م  ���ص��خ�����ص��ي��ات 

املف�صلة لديه.
الذي  ع��ام��اً(   40( �صايت�  وي��ق���ل 
كيل�غراماً خالل   165 ي��زن  ك��ان 
حاولت  "عندما  املهنية  م�صريته 

اإّن حجمي  قال�ا يل  العمل كخباز 
م�صاحة  اإىل  بالن�صبة  جداً"  كبري 

املطبخ.
ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س  وي�����ص��ي��ف 
مقابالت عمل عدة  معي  "اأُجرَيت 
لكن ب�صبب عدم متتعي باأي خربة 
ال�ظائف  كل  يف  ُرف�صت  مهنية... 

التي تقدمت اإليها".
ال�ص�م�  م�������ص���ارع����  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
اأو امللقب�ن بالريكي�صي  املحرتف�ن 
الريا�صة  ي���ربزون يف ه��ذه  ال��ذي��ن 
اإن�صاء  اأب���ط���ال���ه���ا،  م���ن  وي���ك����ن����ن 
خم��ي��م��ات خ��ا���ص��ة ب��ه��م، ل��ك��ن هذه 

الفر�صة لي�صت متاحة ملعظمهم.
املا�صي، مل يبق يف عامل  العام  ويف 
م�صارعني  �صبعة  ���ص���ى  ال�����ص���م��� 
حمرتفاً  م�صارعاً   89 اأ���ص��ل  م��ن 

معتزًل .
اإىل قطاع  فيلجاأون  الآخ���رون  اأم��ا 
املطاعم م�صتفيدين من خرباتهم 
املكت�صبة يف طه� ال�جبات الكبرية 
من  ي�����ص��ب��ح���ن  اأو  ل���زم���الئ���ه���م، 
اأو  م���ق���دم���ي خ����دم����ات ال���ت���دل���ي���ك 

حرا�س اأمن.
لكن حماولة البدء من ال�صفر يف 
الإحباط  ت�صبب  قد  جديدة  مهنة 
قد  اأك����ر  اأو  ع���ق���داً  اأن  اإىل  ن���ظ���راً 
الآخرين  وج���د  على  م�صى  يك�ن 
من غري م�صارعي ال�ص�م� يف هذا 

املجال.
ويق�ل �صايت� اإنه اأ�صبح يعاين من 
جتربة  اأّن  ووج��د  نق�س"  "عقدة 
ال��ب��ح��ث ع���ن ع��م��ل اأق�������ص���ى بكثري 
كان  ال��ذي  ال�صارم  الن�صباط  من 
الريا�صية.  يعي�صه خالل م�صريته 
وي�صيف "يف ريا�صة ال�ص�م�، يك�ن 
ب�صكل  املخيم حا�صراً  امل�ص�ؤول عن 
اأّن  اإىل  م�����ص��رياً  حلمايتنا"،  دائ���م 
امل�ص�ؤول ال�صابق عنه قدم له م�صكناً 

وطعاماً ومالب�س ريثما يجد عماًل 
منا�صباً.

وع��ن��دم��ا ي��ت��ق��اع��د ع���دد ك��ب��ري من 
الريا�صة،  ه����ذه  م���ن  امل�����ص��ارع��ني 
ل ي��ك���ن���ا اح��ت��ف��ظ���ا ج��ان��ب��اً �ص�ى 
ل  ق��د  اأو حتى  امل���ال،  م��ن  بالقليل 
الرواتب  لأّن  �صيئاً،  ادخ��روا  ك�ن�ا 
ُت���دف���ع ف��ق��ط ل��ع�����ص��رة يف امل��ئ��ة من 
الريكي�صي يف فئتي الدرجة الأوىل 
ال��ري��ا���ص��ة. ول يح�صل  ه���ذه  م��ن 

الأدن����ى  امل��رت��ب��ة  ذوو  امل�����ص��ارع���ن 
ُت�����ص��دد فقط  ب���ل  اأي م�����ردود  ع��ل��ى 
املرتبطة  وت��ل��ك  غ��رف��ت��ه��م  ن��ف��ق��ات 

بالبط�لت.
ورغب �صايت� يف العمل �صمن مهنة 
حرة فقرر اأن ي�صبح مقدم خدمات 
اإدارية، وهي مهنة يف حقل القان�ن 
تتمثل يف اإعداد امل�صتندات الر�صمية 

وتقدمي ا�صت�صارات قان�نية.
اأم�������ا ام���ت���ح���ان اخ���ت���ب���ار ال���ك���ف���اءة 

املرتبط بهذه املهنة فينط�ي على 
�صع�بة كبرية. لكن عندما اجتازه 
التخ�ص�س  اخ��ت��ار  ب��ن��ج��اح  ���ص��اي��ت��� 
باملطاعم،  املتعلقة  الإج�����راءات  يف 
م�صارعني  ي�����ص��اع��د  اأن  يف  اآم������اًل 
�صابقني اآخرين. وكان زب�نه الأول 
ي���ام���اغ����ت�������ص���ي، وه�  ت���م���ه��ي��ك��� 
املطاعم  له يعمل يف قطاع  �صديق 

واأحد ه�اة ال�ص�م�.
ويق�ل ياماغ�ت�صي ل�كالة فران�س 

فريد  ال�����ص���م���  "عامل  اإّن  ب��ر���س 
اأّن م���ن ه���م خ���ارج���ه ل  واأع���ت���ق���د 
ي�صتطيع�ن فهمه"، م�صريا اإىل اأّن 
قد  الريكي�صي  م�صبقة عن  اأحكاماً 

تك�ن م�ج�دة لدى املجتمع.
وقد ي�اجه امل�صارع�ن الذين كان�ا 
ويتلق�ن  كبرية  ب�صهرة  يتمتع�ن 
�صع�بات  ال����ه����داي����ا،  م����ن  ����ص���ي���اًل 
املحيط  ال��غ��م������س  ج�����راء  ك���ب���رية 

مب�صتقبلهم.
اإىل  منهم  قليل  ع��دد  ينتقل  وق��د 
تقدمي عرو�س تلفزي�نية تبقيهم 
ال�صهرة  اأ���ص���اء  لكن  م�صه�رين، 

تنطفئ بالن�صبة اإىل معظمهم.
الذي  ك��ام��ي��ك��اوا  كاي�صكي  وي�����ص��ري 
ان�صم اىل ريا�صة ال�ص�م� وه� يف 
ل���ك��ال��ة فران�س  اخل��ام�����ص��ة ع�����ص��رة 
الريا�صية  م�صريته  ب��داأ  اإّن��ه  بر�س 
امل���در����ص���ة  م�����ن  ال����ت����خ����رج  "قبل 
لديه  خ�����ربة  ل  واأن  الثان�ية" 
العامل  البالغني يف  "يف حياة  تالياً 

اخلارجي"، بعيداً من املخيمات.
44 عاماً  ال��ب��ال��غ  وي��راأ���س ال��رج��ل 
وكالة  وه��ي  برو"،  "�ص�م�  حالياً 
م�اهب للم�صارعني �صابقني تنظم 
اختبارات اأداء يف جمالت خمتلفة، 
ي�صتقبالن  مركزين  كذلك  وتدير 
كبار ال�صن يف النهار ويعمل فيهما 

الريكي�صي املتقاعدون.

العامل  "هذا  اأّن  كاميكاوا  وي��صح 
ال�ص�م�،  ع����ن  مت����ام����اً  خم���ت���ل���ف 
اأن  على  معتادون  الريكي�صي  لكّن 
لأّن  ومهتمني"  متفهمني  يك�ن�ا 
امل�������ص���ارع���ني م���ن امل���رت���ب���ة الأدن�����ى 
ي���خ���دم����ن اأول����ئ����ك امل�����ص��ن��ف��ني يف 

املرتبة الأعلى.
م�صارع  وه�  ناكايتا،  �ص�دجي  اأم��ا 
مراكز  اأح��د  يف  حالياً  يعمل  �صابق 
كاميكاوا،  يف  امل����ج����دة  ال��رع��اي��ة 
ت���ق���دمي  ������ص�����ن������ات يف  ف����اأم���������ص����ى 
ال�صهري  ال�ص�م�  لبطل  امل�صاعدة 

تريون�ف�جي.
ورق  بلعبة  م�صاركته  بعد  وي��ق���ل 
املركز  زوار  م��ن  اث��ن��ني  ج��ان��ب  اإىل 
ظهره  واأفرك  وجباته،  اأعّد  "كنت 
اأوجه  هنالك  ال�صتحمام...  خالل 

ت�صابه مع رعاية كبار ال�صن".
الريكي�صي  م�����ص��ه��د  ي��ب��دو  وب��ي��ن��م��ا 
ال�������ص���اب���ق ح������ل ك���ب���ار ال�������ص���ن من 
من�صجم،  غ��ري  وال��ن�����ص��اء  ال���رج���ال 
املتقاعدون  امل�������ص���ارع����ن  ي��ح��ظ��ى 

ب�صعبية بني �صف�ف ه�ؤلء.
 70( اإي��ت���  ميت�ص�ت��صي  وي��ق���ل 
اأن����ه ي�صتمتع  ي���ؤك��د  ال����ذي  ع���ام���اً( 
ال�ص�م�  ع���ن  ال���ت���ح���دث  ب��ف��ر���ص��ة 
"اإنهم  ال�����ص��اب��ق��ني  امل�����ص��ارع��ني  م��ع 
اأق�ياء جداً ولطفاء ويبعث�ن على 

الطماأنينة".

وا�صل نادي اأتالنتا كفاحه اإىل حجز مقعد اأوروبي امل��صم املقبل، بف�زه الأحد 
الهب�ط، �صمن  نف�صه من  اإىل حت�صني  ال�صاعي  �صبيت�صيا  3-1 على م�صيفه 

مناف�صات املرحلة ال�صاد�صة والثالثني من الدوري الإيطايل يف كرة القدم.
وتناوب كل من الك�ل�مبي ل�ي�س م�رييل )16(، الألباين بريات دجيم�صيتي 
اأتالنتا، فيما  )73( والكرواتي ماري� با�صاليت�س )87( على ت�صجيل ثالثية 

اأحرز دانييلي فريدي هدف اأ�صحاب الأر�س ال�حيد )30(.
نقطة  وبهذا الف�ز، رفع فريق املدرب جان بيريو غا�صبرييني ر�صيده اإىل 59 
نقاط  ثالث  بعد  على  ال�صاد�س،  روم��ا  مع  بالنقاط  مت�صاوياً  ال�صابع  املركز  يف 
من املركز اخلام�س امل�ؤهل اإىل ال��دوري الأوروب��ي )ي�روبا ليغ( والذي يحتله 

لت�صي�.
وهذا املركز ه� اأق�صى ما ياأمل به اأتالنتا الذي ناف�س يف دوري اأبطال اأوروبا 
لثالثة م�ا�صم متتالية، ويبعد بفارق ع�صر نقاط عن املركز الرابع الذي يحتله 
ي�فنت��س قبل مرحلتني من نهاية الدوري. من جهته، جتّمد ر�صيد �صبيت�صيا 
اخل�صارة  رغ��م  �صبيت�صيا  ي��زال  ول  ع�صر.  ال�صاد�س  امل��رك��ز  يف  نقطة   33 عند 
متقدماً بفارق خم�س نقاط عن كالياري الذي يحتل املركز الثامن ع�صر، اآخر 
مراكز الهب�ط، وي�اجه �صالرينيتانا ال�صابع ع�صر لحقاً . كما ل يزال �صبيت�صيا 

يف متناول جن�ى الذي يقبع يف املركز التا�صع ع�صر مع 28 نقطة اأي�صاً.

�صجل العداء الإثي�بي يه�نيلني اأدان بزمن قدره �صاعتان و5 دقائق و53 
ثانية، وم�اطنته مي�صرييت جربي ديكيب� بزمن قدره 2:23:11، رقمني 
قيا�صيني جديدين يف فئتي الرجال والن�صاء يف "ماراث�ن زي�رخ" برب�صل�نة، 

الذي اأقيم اأم�س الأحد، يف عا�صمة اإقليم كاتال�نيا الإ�صباين.
األفني ع��داءة، بداأ  8 اآلف ع��داء عند خط البداية، ح���ايل  مع وج���د نح� 
ال�صباق يف ال�صاعة 8:00 �صباحاً، يف ظل درجة حرارة تبلغ 15 درجة مئ�ية 

ورط�بة بن�صبة 57%.
ويف فئة الرجال، قدم اأدان )26 عاماً( والذي و�صل اإىل بر�صل�نة وه� يحمل 

للغاية وكان  اأداء متاألقاً   ،)2020 2:06:22 )دبي  اأف�صل زمن له بقدر 
منذ  لفتاً  اأداء  قدم�ا  ع��داء  ع�صرين  ح���ايل  من  �صغرية  جمم�عة  �صمن 

البداية.
وحل يف املركز الثاين يف مناف�صات الرجال الإثي�بي اأي�صاً جيربو ريداهني 

)2:05:58(، يليه ثالثاً م�اطنه كيبيدي وامي )2:06:03(.
ال�صباق  ف�صية  ك�ميال  اأي��ان��ت���  الإث��ي���ب��ي��ة  ن��ال��ت  ال�����ص��ي��دات  مناف�صات  ويف 
الثالثة  ب��امل��رت��ب��ة  ف���ي���ك���ادو  زي��ن��ي��ب���  م���اط��ن��ت��ه��ا  ت��ل��ت��ه��ا   ،)2:25:00(

.)2:25:11(

اأنع�س اجلزائري فريد ب�لية اآمال فريقه متز للبقاء يف دوري الأ�ص�اء 
بت�صجيله هدف  املقبل،  امل��صم  اأوروب��ا  اأبطال  ب��دوري  لي�ن  واأنهى حلم 
املرحلة  مناف�صات  الأح��د، �صمن  الأخ��رية  الأنفا�س  3-2 يف  ملتز  الف�ز 

ال�صاد�صة والثالثني من الدوري الفرن�صي لكرة القدم.
و�صجل اأهداف متز فن�صان باج� )27(، الكامريوين ديدييه زي )40(، 

وب�لية )90(، فيما اأحرز م��صى دميبليه هديف لي�ن )43 و84(.
املباراة بع�صرة لعبني، بعد طرد  واأكمل لي�ن ثلث ال�صاعة الأخري من 

الربازيلي تياغ� ميندي�س )68(.
وهذا الف�ز ه� الأول ملتز منذ 16 كان�ن الثاين يناير املا�صي اأمام رين�س، 
وبعد �صل�صلة من 15 مباراة من دون ف�ز، لريفع ر�صيده اإىل 28 نقطة 

يف املركز التا�صع ع�صر ما قبل الأخري، ويبقى على بعد ثالث نقاط من 
�صانت اإتيان الثامن ع�صر الذي يحّل �صيفاً على ني�س الأربعاء.

اأما لي�ن الذي كان ميني نف�صه بف�ز يبقيه يف ال�صباق اإىل بطاقة الدور 
التمهيدي من امل�صابقة القارية الأم، فبقي بهذه اخل�صارة �صابعاً مع 55 

نقطة.
عن  لي�ن  فيه  يغيب  ت�الياً  م��صم  ثالث  املقبل  امل��صم  �صيك�ن  وبهذا، 

دوري اأبطال اأوروبا.
امل��رك��ز اخلام�س من  لي�ن �صعباً حتى يف خطف  ه��دف  ب��ات  وب��ال��ت��ايل، 
اإىل ملحق  امل�ؤهل  املركز  الذي ي�صبقه بخم�س نقاط، وه�  �صرتا�صب�رغ 

ليغ". "ك�نفرن�س 

م�سارعو ال�سومو يجدون �سعوبة يف اإيجاد مهن جديدة

ميلووكي وغولدن �ستايت يتقّدمان على بو�سطن وممفي�س 

برون�  الإجنليزي،  ي�نايتد  مان�ص�صرت  فريق  لع��ب  ق��ال 
فرينانديز، اإنه يجب على فريقه اأن ينهي امل��صم ال�صيء 
ب�صكل جيد بعدما تعر�س لنتيجة حمرجة اأمام برايت�ن.

ميديا" اأن  اأي��ه  "بي  الربيطانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
جماهري مان�ص�صرت ي�نايتد التي �صافرت لتدعم الفريق 
قمي�س  لرت����داء  ت�صلح�ن  ل  "اأنتم  هتفت:  امل��ب��اراة  يف 
الفريق"، وذلك بعد اخل�صارة برباعية نظيفة، بينما كانت 

هناك احتجاجات اإ�صافية على مالكي النادي.
و�صمن مان�ص�صرت ي�نايتد، بطل الدوري الإجنليزي 20 
اأقل عدد من النقاط يف ع�صر  مرة، اإنهاء امل��صم حمققاً 
الدوري املمتاز، ومل يعد يف اإمكانه التاأهل لدوري اأبطال 

اأوروبا.
املباراة،  يف  القيادة  �صارة  ارت��دى  ال��ذي  فرنانديز،  وتقبل 
نقد اجلماهري قبل ح�ص�ل الفريق على راحة اأ�صب�عني 
الأخ���رية من  اجل���ل��ة  ب��ال���س يف  كري�صتال  قبل م�اجهة 

امل��صم.
وقال فرنانديز للم�قع الر�صمي للنادي اإن م��صم الفريق 

الإخفاقات  اأن  اإىل  م�صرياً  واإخ��ف��اق��ات،  ب��ه جن��اح��ات  ك��ان 
كانت كبرية للغاية.

يتابع�ن  وهم  �صيئة  مب�صاعر  اجلماهري  "مرت  واأ�صاف: 
ناديهم هذا امل��صم، وكان�ا يدعم�ننا ط�ال امل��صم".

بهتافات  ال��ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ت��دع��م��ن��ا  "اجلماهري  واأردف: 
مقب�ل  فه�  فيه،  التفكري  يريدون  ما  ك��ان  اأي��اً  خمتلفة، 

متاماً منهم".
واأكد: "لدينا مباراة متبقية، يجب اأن نف�ز بها، وهذا كل 

ما ميكننا فعله".
واأردف: "م�عد املباراة بعيد ولكن يجب اأن نحافظ على 
اآخر  اأن  نفهم  واأن  عندنا  م��ا  اأف�صل  نقدم  واأن  تركيزنا، 

مباراة مهمة بالن�صبة لنا، واأنه يجب علينا الف�ز بها".
نقطة   61 يح�صد  اأن  حالياً  ي�نايتد  ملان�ص�صرت  وميكن 
ب��ح��د اأق�����ص��ى ه���ذا امل������ص��م، وه���� اأق���ل ب��ث��الث ن��ق��اط مما 
بداأه  وال��ذي   ،2014-2013 م��صم  يف  الفريق  حققه 
ال��ف��ري��ق حت��ت ق��ي��ادة دي��ف��ي��د م���ي�����س واأن���ه���اه حت��ت قيادة 

املدرب امل�ؤقت ريان غيغز.

فرنانديز: يجب على يونايتد 
اأن ينهي املو�سم ب�سكل اأف�سل

اأتالنتا يتخطى �سبيت�سيا ويوا�سل 
م�سعاه مل�ساركة اأوروبية 

ماراثون بر�سلونة: هيمنة اإثيوبية على  متز ي�سرب حلم ليون بدوري الأبطال 
فئتي الرجال وال�سيدات
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جمتمع االمارات

 احتفاًء بي�م العمال الذي ي�صادف 
الأول من ماي� من كل عام، اأقامت 
العمل  م���ع���اي���ري  ت���ط����ي���ر  ه���ي���ئ���ة 
بال�صارقة الحتفالت يف احلديقة 
 4 و   3 ي�مي  بال�صجعة  العمالية 
عدد  م��ع  بالتعاون   ،2022 ماي� 
واخلا�صة  احلك�مية  اجلهات  من 

يف الإمارة. 
و�صملت الحتفالت التي ح�صرها 
من  العديد  تقدمي  العمال،  اآلف 
بلغات  العمل  وور����س  امل��ح��ا���ص��رات 
املجانية  الطبية  والفح��س  عدة، 
بهدف  املجانية  الأ�صنان  وفح��س 
واملعرفة  ال����ع���ي  م�����ص��ت���ى  رف����ع 
بالإ�صافة  العمال،  لدى  وال�صحة 
ال����ع����رو�����س  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  اإىل 
والرتفيهية  والغنائية  امل��صيقية 

والألعاب والي�جا.
ي��صف  ������ص�����امل  ������ص�����ع�����ادة  وق���������ال 
تط�ير  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ق�����ص��ري، 
يعك�س  بال�صارقة:  العمل  معايري 
م�ص�ؤولية  ب���ال���ع���م���ال،  اله���ت���م���ام 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جت�����اه هذه  ال���ه���ي���ئ���ة 
كافة،  ع��ن��ه��ا  وامل�������ص����ؤول���ني  ال��ف��ئ��ة 
وحر�صها على تر�صيخ قيم الإخاء 
واملحبة الإن�صانية بني جميع فئات 
املجتمع، حيث تتبع الهيئة يف ذلك 
وت�جيهات  الر�صيدة،  القيادة  نهج 
الدكت�ر  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�ص� 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
الذي يدع� دوماً لإيجاد بيئة عمل 

جاذبة يف ال�صارقة. 

اخلالدية  �صاحية  جمل�س  نظم 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ج��ال�����س  اأح����د 
����ص����ؤون ال�����ص���اح��ي وال���ق���رى يف 
مقره مبدينة ال�صارقة ومبنا�صبة 
ح����ل�����ل ع����ي����د ال����ف����ط����ر امل����ب����ارك 

ا�صتقبال لأهايل ال�صاحية.
الأهايل  بت�افد  املجل�س  واحتفل 

العيد  �صالة  اأداء  بعد  ال�صاحية 
وت���ب���ادل ال��ت��ه��اين وامل���ع���اي���دات يف 

ح�ص�ر امل�اطنني واملقيمني.
وت�افد الأه��ايل على امل�صاركة يف 
يعد  وال���ذي  ال�صباحي  الإف��ط��ار 
ل�صاحية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب�����رز  م���ن 
اخلالدية مع اأول اأيام عيد الفطر 

الأ�صر  الأول���ي���ة وج��م��ع  ال���ع���ادات 
ع��ل��ى م��ائ��دة واح����دة وه���ي مائدة 
الإف���ط���ار م���ع  اأي����ام ع��ي��د الفطر 

املبارك.
الأ�صر  بجميع  الأه����ايل  وت��الق��ى 
وتبادل�ا  ب��ال�����ص��اح��ي��ة  ال��ق��اط��ن��ة  
ال��ت��ه��اين يف اإط�����ار حت��ق��ي��ق روؤي���ة 

م���ن اأم�����ن امل�����ص��رح ال�����ص��م��اح لهم 
بال��ص�ل اإليه .

و���ص��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة رح��م��ة ريا�س 
ب��الأم�����ص��ي��ة وغ��ن��ت جم��م���ع��ة من 

منظما يف هذه الأثناء و يف اإطار 
فعاليته التي حملت عن�ان اإفطار 

العيد اجلماعي.
  وجرى تنظيم الفعالية يف اإطار 
امل�اطن  بها  تكفل  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
ال�ص�يدي  ه��ده  بن  عبدالرحمن 
دع��م��ا ل��ت��الق��ي الأه�����ايل يف مقر 

املبارك بهدف جمع الأهايل على 
التقارب  وت��ع��زي��ز  واح����دة  م��ائ��دة 

بني ال�صر .  
الربامج  اإح�����دى  امل����ب����ادرة  وت��ع��د 
ي��ح��ر���س جم��ل�����س �صاحية  ال��ت��ي 
لها  مل��ا  تنفيذها  ع��ل��ى  اخل��ال��دي��ة 
تر�صيخ  يف  اجتماعية  ع�ائد  من 

الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�ص� 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
الأ����ص���ر  وبالتايل  ب���ني  ل��ل��ت��ق��ارب 
حتقيق الأه��داف التي من اأجلها 
الغايات  لتعزيز  ال�صاحية  اأن�صاأت 

الجتماعية .

اأدائها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اأغ��ن��ي��ات��ه��ا 
ال������ق������دود احل���ل���ب���ي���ة والأغ����������اين 
الرتاثية العراقية ما لقي تفاعال 

كبريا لدى اجلمه�ر. 

معامل الإمارات تتزين بالأزرق 
احتفاء بيوم الأمنية العاملي

احتفت م�ؤ�ص�صة حتقيق اأمنية بي�م الأمنية العاملي الذي ُي�صادف 29 اأبريل 
العاملية  اأمنية  م�ؤ�ص�صة حتقيق  احتفالت  بالتزامن مع  وذلك  عام  كل  من 
التي �صاهمت حتى الآن بتغيري حياة اأكر من 520 األف طفل من املُ�صابني 
باأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم على مدى 42 عاماً يف ما يقرب من 50 
دولة يف جميع اأرجاء العامل. كما تزين مبنى امل�ؤ�ص�صة يف اأب�ظبي بالأزرق، 
واخلا�صة  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  من  العديد  الحتفالت  ه��ذه  يف  و���ص��ارك 
ا�صتاد  مثل  اأب�ظبي  حلك�مة  الإع��الم��ي  املكتب  من  بت�جيهات  الدولة  يف 
هزاع بن زايد يف العني، يا�س م�ل، ب�ابة ال�صرق م�ل ومارينا م�ل، وقلعة 
فنادق  اإىل جميع  واإ�صافة  اأب�ظبي  دب��ي، جامعة خليفة   ب��رواز   ، الفجرية 

فريم�نت يف كافة اأرجاء الدولة.

نا�صيف  ال�����ص���ري  ال��ف��ن��ان  اأح��ي��ا 
زيت�ن اأم�صية غنائية على م�صرح 
م�صاء  ���ص��ي��ت��ي  ف��ي�����ص��ت��ف��ال  دب�����ي 
الثالثاء املا�صي، �صمن احتفالت 

دبي بعيد الفطر املبارك.
وقدم  زيت�ن خالل احلفل يف دبي 
اأغ��ان��ي��ه القدمية  جم��م���ع��ة م��ن 
واجل��دي��دة، و�صط  جمه�ر كبري 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ص��ي��ات، وردد 

احل�ص�ر اأغنياته بحما�س.
وعرب زيت�ن عن �صعادته بتفاعل 
اأغانيه وم�صاركتهم  اجلمه�ر مع 
الأم�صية  خ����الل  ال���غ���ن���اء  يف  ل���ه 
لطلب  ال�صتجابة  على  وح��ر���س 
اجلمه�ر بغناء عدد من الأغاين، 
ال�صباح  ل�صاعات  احلفل  لي�صتمر 

الأوىل.
وغ��ن��ى ن��ا���ص��ي��ف ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
اجل���م���ه����ر اأغ���ن���ي���ة اأوق���������ات ترت 
ك���م���ا غنى  ل����ل����م�����ت،  م�����ص��ل�����ص��ل 
وفارق�ين  وبربك  وتك����ة  جمب�ر 
و�ص�ريتي ه�يتي وجمم�عة من 

اأغنياته.
وت��ع��ر���س زي���ت����ن خ����الل احلفل 
امل���اق��ف الطريفة مع  ل��ع��دد م��ن 
ال��ص�ل  حاول�ا  الذين  معجبيه 
ال�ص�ر معه  امل�صرح للتقاط  اإىل 
وطلب  ل��رغ��ب��ات��ه��م،  وا����ص���ت���ج���اب 

هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة تقيم الحتفالت بيوم العمال على مدى يومني 

جمل�س �ساحية اخلالدية يف ال�سارقة يحتفل بالعيد
 بتوافد الأهايل وينظم اإفطار العيد ال�سباحي اجلماعي  

ب�سرى املال ت�سارك الأيتام فرحة عيد الفطر
الأ�صرية يف  الرعاية  عام هيئة  املال مدير  ب�صرى عبداهلل  د.  �صعادة  قامت 
ج�لة لبي�ت الأبناء يف ثاين ي�م لعيد الفطر املبارك لتقدمي التهنئة لأبناء 
و�صريا  وج�ههم،  على  وال�����ص��رور  البهجة  لر�صم  اإن�صانية  لفتة  يف  الهيئة 
الهيئة زيارتها  الأ�صري. وا�صتهلت مدير عام  التالحم  على نهج قادتنا يف 
بتقدمي التهنئة لالأبناء والقائمني عليهم من املانحني واملانحات وتقدمت 
املجتمع  يف  الهيئة  اأب��ن��اء  دم��ج  يف  املبذولة  جله�دهم  تقديراً  بال�صكر  لهم 
ورعايتهم واإ�صفاء ج� من املرح ور�صم الب�صمة على وج�ههم كما ا�صتقبلها 

الأبناء بباقات الزه�ر.
 واأطلعت على ما حت�يه البي�ت الذي ي��صح حجم الرعاية والعناية التي 
تاأل�  ل  الهيئة  اأن  اأ�صارت  كما  �صاملة.  رعايه  من  لأبنائها  الهيئة  تقدمها 
جهداً يف ت�فري الدعم الكامل لهم من خالل العمل على دجمهم باملجتمع 
وهم جزء ل يتجزا منه، فيما عرب الأطفال عن �صعادتهم بتلك الزيارة التي 

اأدخلت الفرحة عليهم.

القرية العاملية حتتفل بعيد الفطر للمرة 
الأوىل مع عرو�س يومية لالألعاب النارية 

ا�صتمتع الآلف من ال�صي�ف بزيارة القرية العاملية خالل عطلة عيد الفطر ال�صعيد للمرة الأوىل، حيث 
مت متديد �صاعات العمل خالل عطلة العيد من ال�صاعة 5 م�صاًء وحتى الثانية �صباحاً خالل الأ�صب�ع 
وال�جهة  ال��ع��امل،  يف  الثقافية  املنتزهات  اأك��رب  اأح��د  العاملية،  القرية  ووف��رت   .26 امل��صم  من  الأخ��ري 
جناحاً   26 يف  بالعطلة  ال�صتمتاع  لل�صي�ف  املنطقة،  يف  والت�ص�ق  والرتفيه  للثقافة  الأوىل  العائلية 
جت�صد ما يقارب 80 ثقافة خمتلفة، مع جمم�عة متن�عة من اخليارات، بدءاً من ال�جهات املنا�صبة 
اإىل  بالإ�صافة  كرنفال،  ال�صيقة يف  واملغامرات  الرائعة  اجل���لت  اإىل  و�ص�ًل  والأعمار،  الأذواق  جلميع 
العاملية  القرية  العامل جتارب ممتعة جلميع �صي�ف  الي�مية.  ووفر جمل�س  النارية  الألعاب  عرو�س 
كما  والأ�صدقاء.  العائلة  مع  رائعة  اأم�صيات  وق�صاء  مميزة  لذكريات  ال�صعيد،  الفطر  عيد  اأي��ام  خالل 
�صهدت ال�جهة اأم�صيات ترفيهية مذهلة مع جمم�عة من العرو�س الحتفالية على امل�صرح الرئي�صي، 

بالإ�صافة اإىل فر�س الت�ص�ق ال�صتثنائية. 

والزوار  لل�صكان  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي 
الرتفيهية  امل���راف���ق  جت��ه��ي��ز  خ����الل  م���ن 
امل���ا���ص��ف��ات ع��ل��ى م�صت�ى  اأف�����ص��ل  وف���ق 
م�ص�ؤوليتها  م��ن  ان��ط��الق��اً  املنطقة  م��دن 
الأ�صر  ت����اف���د  وي���ت����ا����ص���ل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
املرافق الرتفيهية خا�صة  والزوار لزيارة 

مع امتداد اإجازة العيد.

مبنطقة  وال�ص�اطئ  احل��دائ��ق  ا�صتقبلت 
الظفرة اأع��داداً كبرية من ال��زوار والأ�صر 
اأي��ام عيد الفطر امل��ب��ارك، ونظمت  خ��الل 
األعاب  ت�صمنت  متن�عة  فعاليات  البلدية 
ت�زيع  ومت  ثقافية  وم�صابقات  ترفيهية 

ج�ائز على الفائزين. 
ال��ظ��ف��رة على  ب��ل��دي��ة منطقة   وحت��ر���س 

توا�سل الزيارات للمرافق 
الرتفيهية مبنطقة الظفرة

نا�سيف زيتون يتاألق يف اأم�سية العيد
 بدبي ومواقف طريفة من معجبيه



ال�سجن ل�سرطي عّنف �سبعينية م�سابة باخلرف
بال�صجن  الأمريكية  ك���ل���رادو  ولي��ة  يف  �صابق  �صرطي  على  ُحكم 
تعاين  �صبعينية  لم����راأة  العنيف  ت�قيفه  ب�صبب  ���ص��ن���ات  خم�س 
اأنحاء  يف  واإ���ص��اب��ات  بك�ص�ر  لها  ت�صبب  م��ا  اإدراك���ي���ة،  ا���ص��ط��راب��ات 
خمتلفة يف ج�صمها. وكانت كارن غارنر، البالغة 73 عاما، ت�جهت 
بال�لية  ل�فالند  مدينة  يف  جت��اري  حم��ل  اإىل   2020 ي�ني�  يف 
 14 بقيمة  ال�صلع  بع�س  ل�صراء  املتحدة  ال���لي��ات  غ��رب  ال�اقعة 
دولرا، لكنها اأغفلت عن الدفع ب�صبب اإ�صابتها باخلرف، مما دفع 
بالقائمني على املتجر اإىل الت�صال بال�صرطة رغم اأنهم ا�صتعادوا 
ه�ب  اأو���ص��نت  ال�صرطي  اأم�صك  الطريق،  قارعة  وعلى  الب�صاعة. 
باملراأة ال�صبعينية خالل ع�دتها اإىل منزلها م�صياً. وب�صبب رف�صها 
رماها  ي��ب��دو،  م��ا  تفهمها على  تكن  ال��ت��ي مل  لأوام����ره  الن�����ص��ي��اع 

ال�صرطي اأر�صا لتقييدها بالأ�صداف وو�صع يديها خلف ظهرها.
اإىل  "اأنا يف طريق الع�دة  وكانت ال�صحية التائهة تردد لل�صرطي 

منزيل".
واأثارت م�صاهد هذا الت�قيف العنيف التي التقطتها كامريا مرفقة 
ببزة ال�صرطي، تاأثرا كبريا حينها، خ�ص��صا بعدما اأظهرت �ص�ر 
من كامريا مراقبة الُتقطت يف مركز ال�صرطة بعد فرتة وجيزة، 

اأو�صنت ه�ب وزمالء له يقهقه�ن اإثر ا�صتعرا�س امل�صاهد.

اأملا�سة للبيع ب�30 مليون دولر
الأ�صب�ع  العلني يف جنيف  باملزاد  للبيع  بي�صاء  اأملا�صة  اأكرب  ُتطرح 
حجرين  وت�صم  كري�صتيز  دار  تنفذها  بيع  عملية  �صمن  املقبل، 

كرميني يزن كل منهما اأكر من 200 قرياط.
)ال�صخرة(  با�صم  ا�صتهرت  التي  الأملا�صة  اإن  كري�صتيز  دار  وقالت 
وه���ي ع��ل��ى ���ص��ك��ل ك��م��رى ويف ح��ج��م ك���رة ال��غ���ل��ف ت��ق��ري��ب��ا، تزن 

228.31 قرياط، ومن املت�قع اأن تباع بنح� 30 ملي�ن دولر.
يف  كري�صتيز  ب��دار  امل��ج���ه��رات  ق�صم  مدير  ف��صيت  ماك�س  وق��ال 
ببع�س  الت�صحية  يتم  الكبرية،  الأحجار  "غالبا مع هذه  جنيف: 
من ال�صكل من اأجل احلفاظ على ال�زن". واأ�صاف اأن هذه الأملا�صة 
الأحجار  اأن����در  اأح���د  وه���ي  مت��ام��ا،  متنا�صق  ك��م��رى  "�صكل  ع��ل��ى 
اأ�صعار  وانتع�صت  الإطالق".  على  م��زاد  يف  ُت��ط��رح  التي  الكرمية 
الأملا�س عامليا بفعل العق�بات املفرو�صة على رو�صيا املنتج الرئي�صي 
ال�صخ�صيات  كبار  يح�صرها  التي  الفعاليات  ع���دة  ف�صال عن  له، 
والأملا�صة  ك���رون��ا.  جائحة  لحت�اء  فر�صت  التي  القي�د  رف��ع  مع 
"ال�صخرة" مت ا�صتخراجها و�صقلها يف جن�ب اإفريقيا، وكان الرقم 
القيا�صي ال�صابق يف مزاد لأملا�صة بي�صاء ه� ج�هرة تزن 163.41 
ج�هرة  اأي�صا  كري�صتيز  دار  وتبيع   .2017 ع��ام  يف  بيعت  ق��رياط 
205.07 قرياط على �صكل و�صادة حتمل ا�صم  �صفراء الل�ن تزن 
"اأملا�صة ال�صليب الأحمر" نظرا لأن جزءا غري حمدد من عائدات 

املزاد �صيذهب اإىل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف جنيف.

اعتقال جنم اليوتيوب بنيامني ريت�س 
اعتقال  مت  اإنه  رو�صك�زم��س  الرو�صية  الف�صاء  وكالة  رئي�س  قال 
مدون ال�صفر الربيطاين على م�قع ي�تي�ب بنيامني ريت�س وامراأة 

من رو�صيا البي�صاء يف مركز بايك�ن�ر الف�صائي يف قازاخ�صتان.
وقال دميرتي روج�زين يف من�ص�ر على الإنرتنت اإن ريت�س الذي 
ت�صيلي�با  واأل��ي��ن��ا  �صخ�س  ملي�ن   3.3 قناته  متابعي  ع��دد  يبلغ 
احتجزا قرب اإحدى من�صات الإطالق يف بايك�ن�ر ومت احتجازهما 

من قبل �صلطات املدينة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على مالكَمني من الع�سر احلديدي  
عر علماء الآث��ار يف مقربة م�نتي براما يف كابرا�س بجزيرة �صردينيا على جذعي متثالني من احلجر اجلريي 

يع�دان اإىل الع�صر احلديدي وميثالن على ما اأعلنت وزارة الثقافة الإيطالية ال�صبت.
وو�صف وزير الثقافة داري� فران�صي�صكيني اكت�صاف هذين التمثالني باأنه "ا�صتثنائي"، م�صرياً اإىل اأن من �صاأنه اأن 
ي�فر معطيات اإ�صافية عن ثقافة الع�صر احلديدي "قرابة العام 950 اإىل 730 قبل امليالد" الذي اكُت�صَفت مدافن 

ومتاثيل عائدة له يف م�قع م�نتي براما الأثري خالل عدد من حمالت التنقيب منذ �صبعينات القرن الع�صرين.
واأفيد باأن اجلذعني العاريني و�ص�اها من اأجزاء متاثيل اأخرى متثل مالكَمني، نظراً اإىل اأن درعاً يغطي ج�صديهما. 
واأو�صحت ال�زارة اأن التمثالني م�صابهان لآخَرين اكُت�صفا على بعد اأمتار قليلة عام 2014، وهما معرو�صان حالياً 

يف اأحد متاحف �صردينيا.
كذلك عر علماء الآثار الذين ُيجرون حفريات يف اجلزء اجلن�بي من املقربة ال�صا�صعة التي اكت�صفها مزارع�ن عام 

1974، على امتداد ملمر جنائزي ي�صم مقابر تع�د اإىل ما بني العامني 950 قبل امليالد و730 قبل امليالد.
ويع�د امل�قع اإىل احل�صارة الن�راجية التي �صادت يف �صردينيا مدى قرون عدة منذ الع�صر الربونزي. وتتميز هذه 
الثقافة مبا ي�صمى الن�راك، وهي ُن�صب حجرية غام�صة تنت�صر الي�م يف املناظر الطبيعية جلزيرة �صردينيا ل تزال 

وظيفتها الأولية غري معروفة.
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احتفالت يوبيل امللكة..  هوؤلء فقط يف �سرفة باكنغهام
اأن��درو وحفيدها هاري وزوجته  الثانية الأمري  اإليزابيث  امللكة  يغيب جنل 
�صيطلق  ع�صكري  عر�س  خ��الل  باكنغهام  ق�صر  �صرفة  عن  ماركل  ميغان 
اأوائل ال�صهر املقبل الحتفالت بالذكرى ال�صن�ية ال�صبعني جلل��س امللكة 
على العر�س. وقررت امللكة )96 عاما( ح�صر احل�ص�ر باأفراد العائلة امللكية 
يف الظه�ر الر�صمي، بعد عر�س ع�صكري �صُينظم لالحتفال بعيد ميالدها.

وقال ناطق با�صم ق�صر باكنغهام يف بيان اأول اأول اأم�س اجلمعة اإن الأ�صخا�س 
الذين �صيظهرون اإىل جانب امللكة على ال�صرفة يف 2 ي�ني� هم فقط "اأفراد 

العائلة امللكية الذين يت�ل�ن مهاماً ر�صمية بالنيابة عنها".
اأ�صارت  التكهنات  وكانت  متاأنية".  درا���ص��ة  "بعد  اّتخذ  ال��ق��رار  اأن  واأ���ص��اف 
اإىل اأّن الأف��راد الثالثة قد يح�صرون احلدث الذي ميتد على 4 اأي��ام من 
�صاي  حفالت  تنظيم  ي�صمل  مبا  للملكة،  البالتيني  بالي�بيل  الحتفالت 

وحفلة م��صيقية مل��صيقى الب�ب وعر�صاً ُينظم للعم�م و�صط لندن.
ويف مار�س، ظهر الأمري اأندرو )62 عاماً( للمرة الأوىل منذ اأن عقد ت�ص�ية 
يف دع�ى رفعتها امراأة اأمريكية �صده بتهمة العتداء اجلن�صي عليها، وبعد 
غ�صب �صعبي ب�صبب �صداقته مع اخلبري املايل الأمريكي جيفري اإب�صتني 

املُتهم باعتداءات جن�صية عدة.

الوجبة املحرمة على اإمرباطور اليابان
اأو رمبا  اأطعمة غري �صحية  تناول  العامل جمازفة  يخ��س كثريون ح�ل 
ي�ص�بها التل�ث، ما قد ت�صبب لهم بع�س الت�عك، لكْن اآخرون رمبا يغامرون 

بفقدان اأرواحهم من اأجل طبق من حلم �صمكة "الأرنب" اأو الف�غ�.
وحتمل تلك ال�صمكة القاتلة عدة اأ�صماء، ففي م�صر يطلق�ن عليها اأ�صامي 

الأرنب والقرا�س والبال�ن، ويف اليابان ي�صم�نها الف�غ�.
اأعرا�س الت�صمم بعد تلك ال�جبة ت�صمل القيء والغثيان ال�صديدين، و�صلل 
الع�صالت وانخفا�س �صغط الدم ومعدل �صربات القلب، وتنميل اجل�صم، 
و�صيًقا يف التنف�س، وقد ت�صل اإىل ال�صلل اأو الغيب�بة ول ي�جد لها اأي م�صل 

اأو عالج.
ويحمل اجللد والأع�صاء احل�ص�ية لتلك ال�صمكة م�اد �صامة حادة، ومنها 
اأكر فتًكا من ال�صيانيد، ح�صب  اأنه  مركب تريودوت�ك�صي، وي�ؤكد العلماء 

�صحيفة "ديلي �صتار" الربيطانية.
ال���ج��ب��ة ال�حيدة  ال��ف���غ��� ه��ي  ت��ع��د �صمكة  ال��ب��ال��غ��ة،  ون��ظ��ًرا خل��ط���رت��ه��ا 
"نا�صي�نال  ح�صب  حياته،  على  حفاًظا  اليابان،  اإم��رباط���ر  على  املحّرمة 
ا من هذا ال�صم قادر على الت�صبب يف ال�فاة،  جي�غرافيك". كمية قليلة جدًّ
لكن  ال�صمكة،  تلك  تناول حلم  البع�س ميتنع�ن عن  يجعل  ل  اأن هذا  اإل 
بعد اإزالة اأح�صائها ال�صامة وجل�دها، وعادة ما يعي�س الأ�صخا�س امل�صاب�ن 
بالت�صمم بعد تناول تلك ال�جبة اأكر من 24 �صاعة، اأو رمبا يعي�ص�ن حتت 

وطاأة الغيب�بة لعدة اأيام قبل امل�ت.

تعرف على خمططات 
اإيلون ما�سك يف تويرت

ك�صفت تقارير اإعالمية املخططات 
الأمريكي  امل��ل��ي��اردي��ر  ي��ن���ي  ال��ت��ي 
م�قع  يف  تنفيذها  م��ا���ص��ك  اإي��ل���ن 
"ت�يرت"،  ال�������ص���ه���ري  ال����ت����دوي����ن 
مبجرد اإكمال اإجراءات ال�صتح�اذ 

عليه ب�صفة ر�صمية.
امل��ا���ص��ي، ت��صل  اأواخ����ر م��اي���  ويف 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة "�صبي�س 
ت�يرت،  اإدارة  اتفاق مع  اإك�س" اإىل 
ي��ق�����ص��ي ب��ا���ص��ت��ح���اذه ع��ل��ى ت�يرت 

مقابل 44 ملي�ن دولر.
ميل"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
النتهاء  مبجرد  اأن��ه  الربيطانية 
م��ن اإج������راءات ن��ق��ل امل��ل��ك��ي��ة، التي 
�صيق�م  اأ���ص��ه��ر،   6 نح�  �صت�صتغرق 

ما�صك بطرد 1000 م�ظف.
واأ�صارت اإىل اأن امللياردير الأمريكي 
امل�ظفني  اآلف  ا�صتقطاب  ي��ن���ي 
ال�������ص���ن����ات  اجل���������دد، يف غ�������ص����ن 
الثالث املقبلة، لريتفع بذلك عدد 
 11 ح����اىل  اإىل  ال�صركة  م�ظفي 
األ���ف م���ظ��ف، م��ق��ارن��ة م��ع 7500 

حاليا.
اإيل�ن  ي��رك��ز  اأن  امل�����ص��ادر  وت���ق��ع��ت 
الت�ظيف"  "حملة  م����ا�����ص����ك 
ال�����ص��اب��ة يف جمال  امل�����اه����ب  ع��ل��ى 

الهند�صة.
اأخ���رى، ط��رح ما�صك يف  م��ن جهة 
ال�صابق فكرة اإغالق املقر الرئي�س 
من  فران�صي�صك�  ���ص��ان  يف  لت�يرت 
اأجل "تقليل النفقات"، كما يرجح 
جمل�س  اأع�������ص���اء  ي��ح�����ص��ل  ل  اأن 
امل�صتقبل،  يف  رواتبهم  على  الإدارة 
مم���ا ���ص��ي���ؤدي اإىل ت���ف��ري ن��ح��� 3 

ماليني دولر.

قالدة ماكرون الذهبية.. 
ق�سة عمرها 220 عاما

ق�صر  يف  مت�ا�صعة  مرا�صم  خ��الل 
اإميان�يل  تن�صيب  ع��ن��د  الإل��ي��زي��ه 
ال�صبت  الأول  اأم�����������س  م�����اك�����رون 
 5 ال��ت��ي ت�صتمر  ال��ث��ان��ي��ة،  ب��ال���لي��ة 
الفرن�صي  الرئي�س  ت�صلم  ���ص��ن���ات، 

و�صام ج�قة ال�صرف ال�طني.
ماكرون،  تقليد  املرا�صم  خالل  ومت 
ب��صام  ال��روؤ���ص��اء،  جميع  مثل  مثله 
ج�قة ال�صرف ال�طني، وه� قطعة 
للغاية، حيث يعترب ج�هرة  رمزية 
اجلمه�رية ويرمز اإىل "ا�صتمرارية 

الدولة".
وال��صام عبارة عن قالدة م�صن�عة 
م���ن ال���ذه���ب اخل��ال�����س ت����زن 952 
غ��رام��ا، وه���ي م��ق��دم��ة ع��ل��ى و�صادة 
رابطا،   16 م���ن  وي��ت��ك���ن  ح���م���راء، 
رئي�صيا  ن�����ص��اط��ا  مي��ث��ل  راب�����ط  ك���ل 
على  ويحت�ي  الفرن�صي،  للمجتمع 
وتعني   )HP( ال������ص��ط  يف  ح��رف��ني 

وال�طن". "ال�صرف 
وب��ع��ي��دا ع��ن ك���ن��ه مت��ي��ي��زا ب�صيطا، 
ال�صرف  ج���ق��ة  و���ص��ام  "قالدة  ف���اإن 
على  عالمة  ولكنها  زخرفة،  لي�صت 
ال��ت��ي يحملها  ال��ك��ب��رية  امل�����ص���ؤول��ي��ة 
رئي�س اجلمه�رية املنتخب حديثا". 
وماكرون اأول رئي�س يف�ز ب�ليتني 
مل  لكنه  ع��ق��دي��ن،  م��ن��ذ  متتاليتني 
ي��ع��ل��ن ب��ع��د ع���ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ة التي 
�صي�صند اإليها من�صب رئي�س ال�زراء 

يف وليته اجلديدة.
األغيت  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال���ث����رة  وخ����الل 
الفرن�صية  الفرو�صية  جميع درجات 
حيث  ال�صرف،  باأ�صلحة  وا�صتبدلت 
ب�نابرت  نابلي�ن  م��ن  اأمنية  كانت 
والقن�صل الأول اإيجاد مكافاأة مميزة 

للمدنيني واجلن�د عام 1802.

وفاة برييز ر�سام ق�س�س 
الأبطال اخلارقني 

ت�يف ر�ّصام ال�صرائط امل�صّ�رة الأمريكي ج�رج 
الأبطال  ق�ص�س  ب��رز يف جم��ال  ال��ذي  برييز 
�صي"  و"دي  "مارفل"  داَري  ِم���ن  اخل��ارق��ني 
للن�صر، عن 67 عاًما جّراء اإ�صابته ب�صرطان 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���س ، ع��ل��ى م���ا اأع���ل���ن ق��ري��ب���ن منه 

ال�صبت.
اإي��زا يف �صفحته  وكتبت �صديقته ك�ن�صتان�س 
اأم�س ب�صالم  "لقد رحل ج�رج  على في�صب�ك 
�صهراً   490 منذ  زوجته  وبجانبه  منزله  يف 

وعائلته".
"مارفل"  ل��دى  ب��داي��ات ج���رج برييز  وك��ان��ت 
عمله  ورّك����ز  ال��ع�����ص��ري��ن،  ال��ق��رن  �صبعينات  يف 
وتعاون  ف�ر".  "اأفنجرز" و"فانتا�صتيك  على 
لحقاً مع "دي �صي"، اأبرز دور الن�صر املناف�صة 
لها  اأعماله  وم��ن  امل��ج��ال،  ه��ذا  ل�"مارفل" يف 
اإعادة  يف  يف  ك��ذل��ك  و���ص��اه��م  تايتنز"،  "تني 
اإطالق "ووندر وومان" يف اأواخر الثمانينات.

فتح باب الطائرة وقام بحركة جنونية
األقت ال�صلطات القب�س على رجل يف مطار �صيكاغ� الدويل، 
بعد اأن فتح باب الط�ارئ داخل الطائرة، و�صعد اإىل اجلناح 
بينما كانت الطائرة ت�صري اإىل الب�ابة بعد الهب�ط. واأ�صيب 
ركاب رحلة "ي�نايتد اإيرلينز" رقم 2478 من �صان دييغ� 
بالذه�ل عندما فتح الرجل، الذي مل يتم حتديد ه�يته، 
باب الط�ارئ يف ال�صف 21، يف ح�ايل ال�صاعة 4.30 �صباحا 
اخلمي�س املا�صي. ونزل الرجل اإىل جناح الطائرة، قبل اأن 
يقفز لأر�س املطار، حيث ا�صطر الطاقم الأر�صي باملطار 
اإلني  ون�صرت ماري  القان�ن.  باإنفاذ  والت�صال  اإيقافه  اإىل 
اإيغل�صت�ن، التي بدت وكاأنها جتل�س على بعد �صف�ف قليلة 
من الرجل، �ص�رة على ت�يرت للباب املفت�ح، وكتبت: "قفز 
رجل من الطائرة قبل اأن ن�صل اإىل الب�ابة". ومت احتجاز 
التهم  ت��زال  ال�صرطة، ول  ل��دى  ذل��ك احل��ني  ال��رج��ل منذ 
ي�نايتد  وقالت   ."9 اإن  "دبلي� جي  معلقة، وفقا ل�محطة 
اإيرلينز يف بيان: "اأوقف طاقمنا الأر�صي ال�صخ�س خارج 
تاأخري  ومت  الآن".  م��ع��ه  ت��ت��ع��ام��ل  وال�����ص��ل��ط��ات  ال��ط��ائ��رة، 
الطائرة 20 دقيقة، قبل اأن تبداأ باإنزال الركاب اإىل الب�ابة 

املقررة يف مطار �صيكاغ�.

يعقدان زفافهما يف موقف �سيارات
مع م��صيقى زفاف م�صجلة م�صبقاً ومدع�ين مت ت�زيعهم 
وف�صتان  بينهم  م��ا  يف  مالئمة  تباعد  م�صافات  باعتماد 
اأجنبيان  عرو�صان  احتفل  زرق���اء،  بكمامة  مرفق  اأبي�س 
بزفاف  �صهر،  منذ  �صنغهاي  يف  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  يعي�صان 
"�صريايل بع�س ال�صيء" يف ظل تدابري مكافحة ك�رونا. 
فقد فر�صت اأكرب مدينة �صينية حجرا على �صكانها البالغ 
عددهم 25 ملي�ن ن�صمة مطلع اأبريل )ني�صان( يف م�صعى 
�صهدت  التي  البالد  يف  لل�باء  املتجدد  التف�صي  لتط�يق 
العرو�صني  ل��ك��ّن   .2020 مطلع  ل��ك���رون��ا  الأوىل  ال��ب���ؤرة 
زفافهما.  اإرجاء  وبلجيكا رف�صا  اأ�صرتاليا  املتحدرين من 
اأخ��ريا قرانهما يف  ن�يت�س وماثي� ميت�صر  وعقد جانيل 
ب�ا�صطة  املتحدة  ال���لي��ات  م��ن  ُبعد  ع��ن  اأدي���رت  مرا�صم 
ال���زف���اف... يف  ال��ع��رو���ص��ان لح��ق��ا حفلة  ون��ّظ��م  الفيدي�. 
ك��ان��ا حمظ�ظني  وق���د  �صكنهما.  م��ك��ان  ���ص��ي��ارات  م���ق��ف 
خم�لن  اأنهما  ال��زف��اف  م�عد  م��ن  �صاعات  قبل  علما  اإذ 
اخلروج من ال�صقة �صرط البقاء يف داخل املجمع ال�صكني. 
ت�ىل  فيما  العرو�صني،  على  الأرّز  اجل���ريان  بع�س  ون��ر 
تعقيم  بالكامل  ج�صمه  تلف  خا�صة  ب��زة  يرتدي  م�ظف 
ماثي�  العري�س  وقال  املك�ص�ف.  ال�صيارات  م�قف  ممرات 

البالغ 35 عاما "ال��صع كان �صرياليا بع�س ال�صيء".

زواج نازي يف املك�سيك يفجر عا�سفة جدل
"بنكهة"  زفافهما  حفل  اإقامة  املك�صيك،  من  زوج��ان  اختار 
اأدول��ف هتلر، يف الي�م نف�صه  نازية، تكرميا للزعيم النازي 

لذكرى زفافه من زوجته اإيفا براون، يف 29 اأبريل.
نازيا  ع�صكريا  زي��ا  ف��رين��ان��دو،  املك�صيكي  العري�س  وارت���دى 
وقطع  الع�صكرية،  هتلر  لقبعة  م�صابهة  وقبعة  بالكامل، 
كعكة الزفاف التي زينها �صعار النازية، مع زوجته ج�زفينا. 
الت�ا�صل  و�صائل  على  �ص�ر فريناندو وج�زفينا  وانت�صرت 
النا�صطني  من  وانتقادا  ح��ادا  هج�ما  ولقيت  الجتماعي، 
على الإنرتنت، ب�صبب احتفال الزوجني بالنازية، التي قادت 
العامل اإىل احلرب العاملية الثانية وت�صببت مبقتل املاليني.

ر�سد اأول اإ�سابة بفريو�س م�سدره القرود
اأعلنت وكالة الأمن ال�صحي الربيطانية، ر�صد اأول 

اإ�صابة بفريو�س جدري القرود يف اإجنلرتا.
امل�قع  ع���ل���ى  ُن�������ص���ر  ب���ي���ان  ال�����ك����ال����ة، يف  واأ������ص�����ارت 
الإلكرتوين للحك�مة الربيطانية، اإىل اأن املري�س 
كان م�ؤخرا يف زيارة اإىل نيجرييا، حيث ُيعتقد اأنه 

اأ�صيب بالعدوى، قبل الع�دة اإىل بريطانيا.
واأ�صافت ال�كالة اأن املري�س يتلقى العناية الطبية 
امل��ع��دي��ة مب�ؤ�ص�صة  الأم���را����س  وح����دة  ال���الزم���ة يف 
"جاي اأند �صانت ت�ما�س" التابعة للهيئة ال�طنية 

لل�صحة الربيطانية يف لندن.
ولفتت ال�كالة اإىل اأنها تت�ا�صل مع كل الأ�صخا�س 
امل�صاب،  مع  م�ؤخرا  مبا�صر  ب�صكل  تعامل�ا  الذين 
اأكرب  العدوى ب�صكل  انت�صار  اح��رتازي ملنع  كاإجراء 
اأن  م�صيفة  امل��ر���س،  ح���ل  مبعل�مات  ولتزويدهم 
�صافروا مع  الذين  الركاب  يت�صمن عدد من  ذلك 

امل�صاب على نف�س الرحلة اإىل بريطانيا.
ال��ق��رود ه��ي عدوى  اأن ج��دري  ال�كالة  واأو���ص��ح��ت 
الب�صر،  ب��ني  ب�صه�لة  تنت�صر  ل  ن����ادرة  ف��ريو���ص��ي��ة 

وعادة ما تك�ن الأعرا�س خفيفة ت�صفى من تلقاء 
اأ�صابيع  غ�ص�ن  يف  النا�س  معظم  ويتعافى  نف�صها 
قليلة، لكن قد تت�صبب اأحيانا يف مر�س �صديد لدى 

بع�س امل�صابني.
وُتعرف منظمة ال�صحة العاملية جدري القرود على 
النائية  املناطق  يف  اأ�صا�صا  يحدث  نادر  "مر�س  اأنه 
الغابات  م��ن  بالقرب  وغربها  اإفريقيا  و�صط  م��ن 

ال�صت�ائية املاطرة".
وُينقل فريو�س جدري القرود اإىل الب�صر من طائفة 
متن�عة من احلي�انات الربية، ولكن انت�صاره على 
من  انتقاله  خالل  من  حم��دود،  الثان�ي  امل�صت�ى 

اإن�صان اإىل اآخر.
وي������رتاوح يف ال���ع���ادة م��ع��دل الإم����ات����ة يف احل����الت 
1 و10  ب��ني  ال��ق��ردة  ع��ن فا�صيات ج��دري  الناجمة 

باملئة، وتلحق معظم وفياته بالفئات الأ�صغر �صنا.
املر�س،  ملكافحة  لقاح متاح  اأو  اأي عالج  ي�جد  ول 
رغم اأن التطعيم �صد اجلدري اأثبت جناعة عالية 

يف ال�قاية اأي�صا من جدري القردة.

ها�صي هاري�صون خالل ح�صورها العر�ش االأول لفيلم �صيارة االإ�صعاف يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. ا ف ب

جينيفر اأني�ستون ُتفاجئ اجلمهور 
بخطوتها جتاه جوين ديب

طليقته   مع  ديب   العاملي  ج�ين  النجم  �صراع  ظل  ويف  لفتة،  بخط�ة 
اأمرب هريد ، اأقدمت النجمة العاملية  جينيفر اأني�صت�ن  على متابعة ديب 
على م�قع الت�ا�صل الجتماعي، الأمر الذي �صّكل جدل بني اجلمه�ر، 

ف�اعترب البع�س اأن اأني�صت�ن مت�صامنة معه �صد هريد يف اأزمته.
وكانت �ص�هدت جينيفر اأني�صت�ن م�ؤخرا وهي تخرج من �صال�ن للعناية 
خروجها  بعد  �صباباً  اأكر  وبدت  كاليف�رنيا،  هيلز  بيفريل  يف  بالب�صرة 
من ال�صال�ن الذي يقّدم الريتين�ل وحم�س الالكتيك لقا�صداته، اإذ مل 

تظهر اأي جتاعيد على وجه جينيفر التي كانت ترتدي ثيابا مريحة.


