
   

بعد 36 عاًما من نهاية حكم والده:
الفلبني: بونغ بونغ ماركو�س على اأبواب ال�سلطة!

•• انطوان مالو:

م��ن �سقوط فرديناند،  ع��اًم��ا  وث��اث��ن  �ستة  م��ارك��و���س! بعد  ع��اد  لقد 
اأ�سبح ابنه فرديناند جري ماركو�س، املعروف با�سم بونغ بونغ"، اليوم 

هو الأوفر حظا خلافة رئي�س الدولة، رودريغو دوتريتي.
قبل اأيام من النتخابات الرئا�سية يف 9 مايو، متنح ا�ستطاعات الراأي 
ما ل يقل عن 55 باملائة من نوايا الت�سويت ملن يبلغ من العمر 64 
عاًما، ول يتنّكر لإرث العائلة. ومرة اأخرى، يف مقابلة مع �سي ان ان 
الأ�سبوع املا�سي، اأ�ساد ب� العبقرية ال�سيا�سية لوالده الراحل، الذي تويف 
عام 1989، بعد ثاث �سنوات من اإجباره على املنفى.كيف نفهم تاأتاأة 
مطلق  حكم  من  عاًما  ع�سرين  اأّن  تف�سري  ميكن  كيف  ه��ذه؟  التاريخ 
زوج  الف   3 اجلميع  -ي��ت��ذك��ر  بالف�ساد  ات�سم   ،)1986-1965(
-والنتهاكات اجل�سيمة  اإمييلدا ماركو�س  التي جمعتها  الأحذية  من 

حلقوق الإن�سان، مل تنل من الأ�سرة �سيا�سيا؟  )التفا�سيل �س6(

قوات موالية لرو�سيا تطلق النار من دبابة بالقرب من م�سنع اآزوف�ستال مبدينة ماريوبول. )رويرتز(

الرئي�س التون�سي يف مقر وزارة الداخلية

حممد بن زايد يهنئ هاتفيا الرئي�س 
الفرن�سي بفوزه بوالية رئا�سية ثانية

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
- مع فخامة  هاتفي  ات�سال  خ��ال   - اأم�س  امل�سلحة 
الفرن�سية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
بن  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ..ع��اق��ات  ال�سديقة 
دولة الإمارات وفرن�سا و�سبل دعمها والرتقاء بها يف 

خمتلف املجالت.
اآل  زاي��د  بن  حمم���د  ال�س����يخ  ال�سمو  �ساح����ب  وهن����اأ 
نهي�����ان خ������ال الت�س������ال الرئي�س الفرن�س����ي بف����وزه 
الرئا�س�����ية  النتخ����ابات  يف  ثاني������ة  رئا�س����ية  بولي�����ة 
والتوفيق  النجاح  له  متمنياً  موؤخ����راً  ج�����رت  التي 
التقدم  من  مزيٍد  نحو  ال�سديق����ة  فرن�سا  قي�����ادة  يف 

والرخاء.
التعاون  م���ن  م��زي��د  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  ���س��م��وه  وع���ر 
لدفع  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال  الفرن�سي  الرئي�س  م��ع 
البلدين  مل�سلحة  الأم�����ام  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
و�سعبيهما ال�سديقن وموا�سلة العمل امل�سرتك من 
ال�سرق  منطقة  يف  وال�ستقرار  ال�سام  تعزيز  اأج��ل 

الأو�سط والعامل.
من جانبه �سكر الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
لتهنئته بفوزه يف النتخابات فيما هناأ �سموه مبنا�سبة 
عيد الفطر ال�سعيد ..ومتنى لدولة الإمارات و�سعبها 
مزيداً من التقدم والزدهار ..موؤكداً عمق العاقات 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ن ب����اده ودول�����ة الإم�������ارات العربية 

املتحدة.

�سمن املبادرة الإن�سانية لدعم احلوار 

التحالف العربي يعلن االإفراج عن اأ�سرى حوثيني

القوات الأوكرانية ت�سن هجوما على القوات الرو�سية �سمال �سرقي البالد

اخلارجية الرو�سية: مو�سكو لن ت�ستخدم اأ�سلحة نووية يف اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال��ت رو���س��ي��ا اأم�����س اجل��م��ع��ة اإنها 
ل���ن ت�����س��ت��خ��دم اأ���س��ل��ح��ة ن���ووي���ة يف 
املزاعم  ب��ذل��ك  ن��اف��ي��ة  اأوك���ران���ي���ا، 
الغربية التي تتحدث عن احتمال 
النووية  لاأ�سلحة  مو�سكو  جل��وء 

كاأحد اخليارات.
ف��ق��د ق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة 
األيك�سي  ال���رو����س���ي���ة،  اخل���ارج���ي���ة 
ت�������س���ري���ح���ات  يف  زاي�����ت�����������س�����ي�����ف، 
ل��ل�����س��ح��ف��ي��ن ام�������س اجل��م��ع��ة، اإن 
مو�سكو لن ت�ستخدم اأ�سلحة نووية 

يف اأوكرانيا.
ا�ستخدام  ب���اأن  زايت�سيف  واأ���س��اف 
رو���س��ي��ا ل��اأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة، وهو 
الغربيون  امل�سوؤولون  خطر ناق�سه 
ت�سميها  م��ا  على  ينطبق  ل  علنا، 
الع�سكرية  ع��م��ل��ي��ت��ه��ا  م���و����س���ك���و 

اخلا�سة يف اأوكرانيا.
وك������ان م���دي���ر وك����ال����ة امل���خ���اب���رات 
برينز،  وليام  الأمريكية  املركزية 
اإنه  امل��ا���س��ي،  اأب���ري���ل   14 ق���ال يف 
التي  الن���ت���ك���ا����س���ات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
اأوكرانيا  يف  رو���س��ي��ا  م��ن��ه��ا  ع��ان��ت 
فاإنه ل ميكن لأي منا اأن ي�ستخف 
اللجوء  مي��ث��ل��ه  ال����ذي  ب��ال��ت��ه��دي��د 
املحتمل اإىل اأ�سلحة نووية تكتيكية 

ال��ب��اد، حيث حت��اول دف��ع القوات 
خاركيف  حم���ي���ط  يف  ال���رو����س���ي���ة 
واإي�����زي�����وم. ك��م��ا ات��ه��م��ت ال���ق���وات 
الأوك���ران���ي���ة رو���س��ي��ا ب��خ��رق وقف 
النار خ��ال عمليات الإج��اء من 
اآزوف�������س���ت���ال، ح��ي��ث اأع���ل���ن جمل�س 
�سيارة خال  ا�ستهداف  ماريوبول 

عملية الإجاء ومقتل اأوكراين.
ياأتي ذلك فيما اأعلنت وزارة الدفاع 
الرو�سية عن تدمري م�ستودع كبري 
ل��ق��وات احلكومة  ي��ع��ود  ل��ل��ذخ��رية 
الأوكرانية يف مدينة كراماتور�سك 
مب��ن��ط��ق��ة دون���ب���ا����س، ف��ي��م��ا اأف����ادت 
وك���ال���ة الأن����ب����اء الأوك����ران����ي����ة ب���اأن 
على  م�ستمرة  الرو�سية  الهجمات 
دونيت�سك،  يف  املواجهة  خط  طول 
م�سرية اإىل اأن الو�سع يف خري�سون 

ل يزال �سعبا.
وت������زام������ن������ا، اأع�����ل�����ن�����ت ال����رئ����ا�����س����ة 
الأوك����ران����ي����ة اإج������اء ن��ح��و 500 
والعملية  م��اري��وب��ول  م��ن  م���دين 
الرئي�س  مكتب  وق���ال  م�����س��ت��م��رة. 
املرحلة  اإن  زيلين�سكي  فولودميري 
ال���ث���ان���ي���ة لإج�������اء امل���دن���ي���ن من 
فيما  الآن،  تتم  اآزوف�ستال  م�سنع 
اإر�سال  اإن  اإن  ���س��ي  ���س��ب��ك��ة  ذك����رت 
م���وك���ب اإج�������اء م�����رة ث���ان���ي���ة اإىل 

م�سنع اآزوف�ستال املحا�سر.

اأو اأ�سلحة نووية منخف�سة القوة.
وت����اأت����ي ه����ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات بعد 
ي�����وم�����ن ع����ل����ى اإع�����������ان رو����س���ي���ا 
جيب  يف  اأج����������رى  ج���ي�������س���ه���ا  اأّن 
الرو�سي  اجل���ي���ب  ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، 
البلطيق والواقع  املطل على بحر 
بن بولندا وليتوانيا الع�سوين يف 
الحتاد الأوروبي، حماكاة لعملية 
اإط��اق �سواريخ ق��ادرة على حمل 

توا�سل  وق���ت  يف  ن���ووي���ة،  روؤو�������س 
حملتها  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات  ف��ي��ه 

الع�سكرية يف اأوكرانيا.
وي��اأت��ي الإع���ان عن ه��ذه املحاكاة 
بعدما اأ�سابيع على توجيه الرئي�س 
الرو�سي فادميري بوتن تهديدات 
لن�سر  ب��ا���س��ت��ع��داده  �سريحة  �سبه 

اأ�سلحة نووية تكتيكية.
الرو�سي،  اجل��ي�����س  ووا����س���ل  ه����ذا 

اإطار عمليته اخلا�سة  اجلمعة، يف 
امل����واق����ع  �����س����رب  اأوك������ران������ي������ا،  يف 
ال���ع�������س���ك���ري���ة وحت�����ري�����ر اأرا������س�����ي 
الغرب  ي��ج��ت��ه��د  ف��ي��م��ا  دون���ب���ا����س، 
مو�سكو  ���س��د  ال��ع��ق��وب��ات  لت�سديد 

وتقدمي الدعم الع�سكري لكييف.
ويف اآخر التطورات امليدانية، �سنت 
على  الأوك��ران��ي��ة هجوما  ال��ق��وات 
���س��م��ال �سرقي  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات 

اأطلق النار على جبهة اخلال�ص الوطني !

�سعيد يحذر من �سيا�سة االأر�س املحروقة يف تون�س

دول  لعدة  اأوروبية  تنازالت 
الرو�سي النفط  حظر  ب�ساأن 

•• بروك�صل-رويرتز:

ق��ال��ت ث��اث��ة م�����س��ادر يف الحت����اد 
اإن  اأم���������س  ل�����روي�����رتز  الأوروب������������ي 
اقرتحت  الأوروب������ي������ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
تغيريات على احلظر املزمع فر�سه 
ال��رو���س��ي يف حماولة  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى 

لك�سب تاأييد الدول املرتددة.
الق�����رتاح  اأن  امل�������س���ادر  اأو����س���ح���ت 
الحتاد  مبعوثو  كان  ال��ذي  املعدل، 
اجتماع  يف  ي��ن��اق�����س��ون��ه  الأوروب�������ي 
املجر  منح  ي�سمل  اجلمعة،  �سباح 
الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة  و���س��ل��وف��اك��ي��ا 
م���زي���دا م���ن ال���وق���ت ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
يف  ال���دول  تلك  وم�ساعدة  احل��ظ��ر، 

حتديث البنية التحتية النفطية.
واأ�������س������اف اأح�������د امل���������س����ادر، ال����ذي 
اأن  هويته،  ع��ن  الك�سف  ع��دم  طلب 
اأي�سا فرتة  الق��رتاح املعدل ي�سمل 
انتقالية ملدة ثاثة اأ�سهر بدل من 
ال�سحن  ���س��رك��ات  ق��ب��ل م��ن��ع  ���س��ه��ر 
نقل  م����ن  الأوروب�����������ي  الحت��������اد  يف 
اإنه  امل�سادر  الرو�سي.وقالت  النفط 
�ستتمكن  املعدل،  القرتاح  مبوجب 
النفط  �سراء  من  و�سلوفاكيا  املجر 
الأنابيب  خ��ط��وط  ع���ر  ال��رو���س��ي 
2024، بينما قد  حتى نهاية عام 
حتى  ���س��رائ��ه  يف  ال��ت�����س��ي��ك  ت�ستمر 

يونيو حزيران 2024.

جون�سون يتكبد خ�سائر فادحة 
يف االنتخابات املحلية بلندن 

•• لندن-رويرتز:

اأظهرت نتائج مبكرة اأم�س اجلمعة اأن 
رئي�س  يتزعمه  الذي  املحافظن  حزب 
جون�سون  بوري�س  الريطاين  ال��وزراء 
فقد الهيمنة على معاقله التقليدية يف 
لندن وتكبد خ�سائر يف اأماكن اأخرى يف 
النتخابات املحلية، اإذ عاقب الناخبون 

حكومته ب�سبب �سل�سلة من الف�سائح.
واأُطيح بحزب جون�سون يف واندزوورث، 
وه����ي م��ع��ق��ل ل��ل��م��ح��اف��ظ��ن م��ن��ذ عام 
يف  اجت����اه  اإط�����ار  يف  وذل����ك   ،1978

ا�ستخدم  حيث  الريطانية  العا�سمة 
املعي�سة  غ���اء  اأزم����ة  م��ن  غ�سبهم  ع��ن  للتعبري  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ن��اخ��ب��ون 
التي  الإغ��اق  قواعد  لنتهاكه  ال��وزراء  رئي�س  على  املفرو�سة  والغرامات 
التي  بارنت،  منطقة  املحافظون  وخ�سر  لكوفيد19-.  للت�سدي  فر�ست 
 .1964 با�ستثناء مرتن منذ عام  فاز فيها احلزب يف جميع النتخابات 
وهي  و�ستمن�سرت،  مبجل�س  م��رة  لأول  ف��از  العمال  ح��زب  اأن  اأي�سا  وُيعتقد 

منطقة ت�سم معظم املوؤ�س�سات احلكومية.
قال دانيال توما�س، رئي�س جمل�س بارنت من حزب املحافظن هذه اإ�سارة 
حتذير من الناخبن املحافظن. و�ستقدم النتيجة النهائية املقرر اإعانها 
يف وقت لحق اليوم اأهم �سورة للراأي العام منذ فوز جون�سون باأكر اأغلبية 
حلزب املحافظن يف اأكرث من 30 عاما يف النتخابات العامة عام 2019.
اأول زعيم  اأن اأ�سبح  اأول اختبار انتخابي جلون�سون منذ  والقرتاع املحلي 
بريطاين يف الذاكرة احلية يخالف القانون اأثناء وجوده يف من�سبه. ومت 
عام  ب�سبب ح�سوره حفل عيد مياد يف مكتبه يف  املا�سي  ال�سهر  تغرميه 
اآنذاك للحد  2020، مبا يخالف قواعد التباعد الجتماعي املعمول بها 

من انت�سار كوفيد19-.

•• الفجر - تون�س:

ح���ذر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي قي�س 
����س���ع���ي���د  م����ن ���س��ي��ا���س��ة الأر��������س 
اأك��رث من  ان��دلع  املحروقة عقب 
اإىل  م��ل��م��ح��اً  ال����ب����اد  ح���ري���ق يف 

اأعمال تخريب متعمدة.
خال  التون�سي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
الداخلية،  وزارة  يف  القاها  كلمة 
اخلمي�س،  م���ت���اأخ���رة  ����س���اع���ة  يف 
الداخلية  ب����وزي����ر  واج���ت���م���اع���ه 
والقيادات  ال��دي��ن  ���س��رف  توفيق 
تعي�س  تون�س  اأن  العليا،  المنية 
ه���ذه الأي�����ام و���س��ع��ا دق��ي��ق��ا، واإن 
و�ستت�سدى  ت��ع��م��ل،  موؤ�س�ساتها 
اأنواع اجلرمية، م�سددا على  لكل 
اأن احلرائق املفتعلة التي �سهدتها 
بع�س املناطق، هي حماولة يائ�سة 

حلرق الباد، ولكنها �ستف�سل.
�سعيد، يف �سريط فيديو  ولحظ 
التون�سية،  ال��رئ��ا���س��ة  بثته  للقاء 
اأن تلك الأعمال لي�ست من قبيل 

اأن��ه��ا تتناغم  م��ع��ت��را  ال�����س��دف��ة، 
وخا�سة  الت�سريحات،  بع�س  مع 
اخلا�س  )ج��ب��ه��ة(  ت�����س��ري��ح��ات 
ببّث  قيادييها  متهما  ال��وط��ن��ي، 
الإ�ساعات والأخبار الزائفة لإثارة 
ا�سارة اىل ت�سريحات  البلبلة، يف 
ال�������س���اب���ي خال  اأح����م����د جن���ي���ب 
اخلمي�س،  عقدت  �سحفية،  ن��دوة 

ا�سماه  م��ا  اىل  ا�ستنادا  فيها  اأك��د 
م�سادر موثوقة ان اجلبهة تلقت 
ال�سلطة  اأن  م��ف��اده��ا  م��ع��ل��وم��ات 
واإيقاف  الح�����زاب  حل���ّل  ت�ستعد 
ال�سخ�سيات  من  وع��دد  قياداتها 
القامة  رهن  وو�سعهم  الوطنية 

اجلرية.
)التفا�سيل �س8(

اخ��ت��ب��ار  اأول  يف  ب��ا���س��اغ��ا 
مبيزانية  ال��رمل��ان..  اأم���ام 
دي��ن��ار م��ل��ي��ار  ب�95  ت��ق��در 

•• طرابل�س-وكاالت:

ال�ستقرار  حكومة  رئي�س  اق���رتح 
م�سروع  ب��ا���س��اغ��ا،  ف��ت��ح��ي  امل��ك��ل��ف 
بنحو  تقّدر  للدولة  عامة  ميزانية 
95 مليار دينار، متهيدا لتقدميها 

اإىل الرملان، الثنن املقبل.
لبا�ساغا  اختبار  اأول  و�سيكون ذلك 
بتكليفه  قيامه  ال��رمل��ان منذ  اأم��ام 
ب��رئ��ا���س��ة حكومة  اأ����س���ه���ر،   3 ق��ب��ل 
ج��دي��دة ت��ت��وىّل ق��ي��ادة ال��ب��اد حتى 

اإجراء انتخابات عامة.
اقرتحتها  التي  امليزانية  وتنق�سم 
حكومة با�ساغا، على الرواتب التي 
41.7 مليار  �س لها مبلغ  �سيخ�سّ
 8.6 توجيه مبلغ  بينما مت  دينار، 
احلكومية  للنفقات  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار 
دينار  مليار  و17.7  الت�سيريية، 
مل�سروعات التنمية واإعادة الإعمار، 
 26.6 �����س م��ب��ل��غ  ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��خ�����سّ

مليار دينار اإىل نفقات الدعم.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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انطالق فعاليات مهرجان 
دملا التاريخي اخلام�ص اليوم

اأخبار الإمارات

املغرتبون اللبنانيون يبدوؤون 
القرتاع يف النتخابات الربملانية 

عربي ودويل

بنزميه وماين و�صالح.. هل يلعب النهائي 
الأوروبي دوره يف ح�صم الكرة الذهبية ؟

الفجر الريا�صي

احلرب يف اأوكرانيا:
هذا ما قد حتمله االأ�سابيع 

القليلة املقبلة؟
•• الفجر -ماتيو كاربا�س –ترجمة خرية ال�صيباين

من ال�سعب التكهن مبا �ستبدو عليه الأ�سابيع )والأ�سهر( القليلة املقبلة يف اأوكرانيا. 
حتدثنا مع ثاثة متخ�س�سن يف رو�سيا عّلنا نرى بو�سوح اأكرث.

غاية  �سيكون يف  لأوكرانيا،  رو�سيا  غ��زو  ب��دء  من  اأ�سابيع  ع�سرة  يقرب من  ما  بعد 
الذكاء من يجروؤ على التنبوؤ بنتيجة ال�سراع.

من ناحية، هناك الرو�س الذين يلوحون ب�سبح حرب عاملية ثالثة ويكثفون ق�سفهم 
يف �سماء اأوكرانيا، ول �سيما يف منطقة ماريوبول.

ومن الناحية الأخرى، الأوكرانيون، ي�سّلحهم الأمريكان الذين يزداد انخراطهم 
يف ال�سراع، وعلى ا�ستعداد ل� حتريك ال�سماء والأر�س لروؤية اأوكرانيا تنت�سر على 

رو�سيا.           )التفا�سيل �س9(

•• عدن-وكاالت:

اجلمعة،  اإع�����ام  و���س��ائ��ل  اأف������ادت 
ب��و���س��ول ال��ط��ائ��رة ال��ث��ان��ي��ة التي 
ت��ق��ل الأ�����س����رى ال���ذي���ن اأف���رج���ت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عنهم 
���س��م��ن امل���ب���ادرة الإن�����س��ان��ي��ة التي 
ت��ه��دف ل��دع��م ال�����س��ام واحل����وار 
الطائرة  اليمنين.  الفرقاء  بن 
اأ�سريا   40 م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  حت��م��ل 
اآخ����ري����ن ل��ي�����س��ل ع�����دد الأ�����س����رى 
الذين و�سلوا اإىل عدن حتى الآن 

اإىل 80 اأ�سريا.
هذا ويتجهز مطار عدن لو�سول 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ت���ي تنقل  ال���ط���ائ���رة 
املقرر  ال��ذي��ن م��ن  الأ���س��رى  بقية 

و�سولهم لعدن لحقا.
الطائرة  غ��ادرت  �سابق،  وق��ت  ويف 
ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ق��ل الأ�����س����رى 
احلوثين اإىل اليمن، وذلك �سمن 

املبادرة ال�سعودية الإن�سانية.
وقبلها كان حتالف دعم ال�سرعية 
اأوىل  م����غ����ادرة  اأع���ل���ن  ال��ي��م��ن  يف 
احلوثين  الأ���س��رى  نقل  طائرات 
امل������ب������ادرة  ����س���م���ن  ال����ي����م����ن  اإىل 

ال�سعودية الإن�سانية.
لنقل  م����راح����ل   3 اأن  واأو������س�����ح 
وعدن  �سنعاء  اإىل  ج��واً  الأ���س��رى 

�ستكتمل خال �ساعات.
كما قال التحالف اإن بن الأ�سرى 
اأجانب،  م��ق��ات��ل��ن  ع��ن��ه��م  امل���ف���رج 
�سي�سلمون  ه������وؤلء  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

ل�سفارات بلدانهم. 
طائرة  اأن  العربية  مرا�سل  وذك��ر 
ل��ل�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر حت���م���ل 40 
عدن.  اإىل  و�سلت  حوثيا  اأ���س��ريا 
الأ�����س����رى  ع�����دد  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
 ،108 منهم   163 عنهم  املفرج 
و�سي�سلون اإىل مطار عدن تباعا.

وكان املتحدث الر�سمي با�سم قوات 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن تركي 
اإن  املا�سي،  اإبريل  قال يف  املالكي، 
للتحالف  امل�سرتكة  القوات  قيادة 
�ستطلق �سراح 163 اأ�سريا حوثيا 
�سد  القتالية  بالعمليات  �ساركوا 
اإن�سانية  كمبادرة  اململكة،  اأرا�سي 
الإن�سانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ام����ت����داداً 
اخلطوة  اأن  اأ���س��اف  ال�سابقة.كما 
تاأتي دعماً لكافة اجلهود وامل�ساعي 
واإحال  اليمنية  الأزم����ة  لإن��ه��اء 
املتحدة  الأمم  وج���ه���ود  ال�����س��ام 
وتهيئة  احلالية  الهدنة  لتثبيت 
اأج��������واء احل�������وار ب����ن الأط�������راف 
اإنهاء  لت�سهيل  وك��ذل��ك  اليمنية، 
واملحتجزين  الأ�������س������رى  م���ل���ف 
الإ�سامية  القيم  م��ع  ان�سجاماً 

والتقاليد  الإن�����س��ان��ي��ة  وامل���ب���ادئ 
عليه  ن�س  وم��ا  الأ�سيلة  العربية 
القانون الدويل الإن�ساين املتمثل 
اتفاقية  واأح�����ك�����ام  ن�����س��و���س  يف 
تنفيذه  واملتوقف  الثالثة  جنيف 
باتفاقية  2018م  ال���ع���ام  م��ن��ذ 

�ستوكهومل".
واأو�سح اأن قيادة القوات امل�سرتكة 
اللجنة  م����ع  ت��ن�����س��ق  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
ليتم  الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

نقلهم اإىل �سنعاء.
تبادل  اإن��ه��اء  ملف  اأن  اأك��د  كذلك 
القيادة  اه��ت��م��ام  حم���ل  الأ����س���رى 
ُتوؤكد  التي  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
امللف  ب��ه��ذا  التعامل  ال���دوام  على 
�سرفة،  اإن�����س��ان��ي��ة  منطلقات  م��ن 
املكا�سب  اأو  احل�سابات  عن  بعيًدا 

ال�سيا�سية والع�سكرية.
اأعلنت  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأن  ي��ذك��ر 
اجل�����اري،  اإب����ري����ل  م���ن  الأول  يف 
اليمنية  الأط�����راف  م��واف��ق��ة  ع��ن 
بداأت  �سهرين  ت�ستمر  هدنة  على 
�سامل  ووق����ف  ال���ت���ايل،  ال���ي���وم  يف 
اليمن،  يف  الع�سكرية  للعمليات 
اإىل  اإىل جانب فتح مطار �سنعاء 
ف�سًا  حم��ددة،  اإقليمية  وجهات 
ع���ن امل���واف���ق���ة ع��ل��ى دخ����ول �سفن 
حتمل وقوداً اإىل ميناء احلديدة.

اأكد يف مذكراته اأن الرئي�ص الأمريكي ال�سابق اأراد ق�سف م�سانع خمدرات يف املك�سيك 
مارك اإ�سر: ترامب طلب اإطالق النار على املتظاهرين االأمريكيني!

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ا�ستف�سر دونالد ترامب يف العام 2020 عن اإمكانية ق�سف خمترات تهريب املخدرات 
اأفاد هذا الأخري يف كتاب  اإدارت��ه مارك اإ�سر، ح�سبما  يف املك�سيك مع وزير الدفاع يف 

�سي�سدر يف 10 اأيار مايو.
نيويورك تاميز، كان ترامب يعتر  ن�سرتها �سحيفة  الكتاب  وبح�سب مقتطفات من 
اأنها لي�ست من وجه مثل تلك ال�سربة  اأن تّدعي  املتحدة ميكنها  اأن الوليات  حينها 
اإ�سر الذي �سغل من�سب وزير دفاع يف  املك�سيكية، بح�سب  ال�ساروخية على الأرا�سي 

اإدارة ترامب بن متوز يوليو 2019 وت�سرين الثاين نوفمر 2020.
وكان ترامب قد ا�ستف�سر مّرتن عّما اإذا كانت القوات امل�سّلحة قادرة على اإطاق 
اإ�سر  م��ارك  كتب  ح�سبما  امل��خ��ّدرات،  خمترات  لتدمري  املك�سيك  على  �سواريخ 
اأقوال  اأن  A Sacred Oath )َق�َسم مقّد�س(، موؤّكًدا  اأوث  يف كتابه ايه �سيكرد 

ترامب جعلته عاجًزا عن الكام.
وك��ان دون��ال��د ت��رام��ب ق��د ق��ّرر ط��رد م��ارك اإ���س��ر يف ت�سرين ال��ث��اين نوفمر 

الأمريكية. الرئا�سية  النتخابات  نتائج  اإعان  على  اأيام  بعد   ،2020
وكانت العاقات بن ترامب ووزيره متوّترة منذ اأن اعرت�س هذا الأخري علًتا 
قبل اأ�سهر على ن�سر اجلي�س لقمع التظاهرات املناه�سة للعن�سرية يف الباد.

ويف مقتطفات اأخرى من مذّكراته، كتب اإ�سر اأن، على هام�س هذه التظاهرات 
يف حزيران يونيو 2020، قال ترامب بغ�سب داخل املكتب البي�ساوي األ ميكنكم 

بب�ساطة اإطاق النار عليهم؟ اأطلقوا النار على �ساقيهم اأو �سيء من هذا القبيل.

بونغ بونغ عودة اآل ماركو�س اىل ال�سلطة
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 1,747 جرعة من 

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

 1،747 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
24 املا�سية  ال�  "كوفيد19-" خال ال�ساعات  جرعة من لقاح 
اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك 
24،746،393 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.21 جرعة 
لكل 100 �سخ�س. وياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري 
املكت�سبة  امل��ن��اع��ة  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  و�سعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح 
اأع��داد احلالت  �ست�ساعد يف تقليل  التطعيم والتي  الناجتة عن 

وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيا البيد بعيد ا�ستقالل اإ�سرائيل
•• اأبوظبي-وام: 

اأجرى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ات�ساًل هاتفياً مبعايل 
يائري لبيد وزير اخلارجية ال�سرائيلي هناأه خاله بعيد ال�ستقال الرابع وال�سبعن لدولة اإ�سرائيل. 
واأدان �سموه ب�سدة الهجوم الإرهابي املروع الذي وقع يف مدينة اإلعاد و�سط اإ�سرائيل متقدما بخال�س 

التعازي و�سادق املوا�ساة اإىل اأ�سر ال�سحايا ومعرباً عن متنياته بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن.
وجرى خال الت�سال الهاتفي بحث الفر�س املتاحة لتعزيز التعاون امل�سرتك الإماراتي الإ�سرائيلي 

على خمتلف الأ�سعدة يف ظل العاقات الثنائية التي تربط بن البلدين.
وبحث اجلانبان الأو�ساع يف املنطقة بالإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
امل�سرتك. واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن العاقات الثنائية الإماراتية الإ�سرائيلية 
مت�سي قدماً نحو اآفاق اأرحب من النمو والتطور على خمتلف امل�ستويات م�سريا �سموه اإىل وجود اإرادة 
م�سرتكة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون امل�سرتك مبا يحقق م�ساحلهما املتبادلة 

ويعود باخلري على �سعبيهما.

ال�سحة جتري 102,626 فح�سا ك�سفت عن 198 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و279 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر 
اإجراء  ع�����������ن  ال��وزارة  اأعلنت  وع�����زلهم  له������م  19" واملخ��������الطن   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احلالت 
102،626 فح�سا ج������ديدا خ������ال ال�س�������اع��������ات ال� 24 املا�س�����ية على فئات خمتلفة يف املجت�����مع با�س������تخ������دام اأف�س������ل 

واأح�����دث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 198 
حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 

الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 899،835 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد 
امل�ستجد  279 حالة جديدة مل�سابن بفريو�س كورونا  ال��وزارة عن �سفاء  اأعلنت  2،302 حالة.   كما  الدولة  الوفيات يف 
"كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 883،740 حالة.

حتت رعاية حمدان بن زايد 

انطالق فعاليات مهرجان دملا التاريخي اخلام�س اليوم
•• اأبوظبي -وام:

تنطلق �سباح اليوم ال�سبت يف متام 
ال�ساعة 11:30 فعاليات مهرجان 
�سباق دملا التاريخي اخلام�س الذي 
التاريخية،  دملا  جزيرة  ت�ست�سيفه 
وي�ستمر حتى الع�سرين من ال�سهر 
اجل����اري حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 

الظفرة.
اأبوظبي  ن����ادي  امل��ه��رج��ان  وي��ن��ظ��م 
اإدارة  وجلنة  البحرية،  للريا�سات 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وال��رتاث��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 

اأبوظبي الريا�سي.
القرية  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
 25 الرتاثية التي تبلغ م�ساحتها 
األ���ف م��رت م��رب��ع، وت�����س��م العديد 
الرتاثية  والألعاب  الفعاليات  من 
بجميع  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  واحل���دي���ث���ة 
املهرجان  ويت�سمن  العائلة.  اأفراد 
جتميع  خم��ت��ل��ف��ة  ف���ع���ال���ي���ة   21
ومت  واملجتمعية،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��ن 
تخ�سي�س 336 األف درهم جوائز 
يف  ت�سارك  �سوف  التي  للجماهري 

امل�سابقات مبختلف اأنواعها.
انطاقة  ت�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
امل��ه��رج��ان اإق���ب���اًل ك��ب��رياً م��ن اأهل 
اجل��زي��رة وك��ذل��ك ع�����س��اق الرتاث 
ال���ب���ح���ري الأ�����س����ي����ل، م��ث��ل��م��ا كان 

امل�سهد يف الن�سخ الأربع املا�سية.
هناك  املنظمة  اجل��ه��ات  وب��خ��اف 
جهات م�ساركة يف احلدث هي نادي 
تراث الإمارات، و �سرطة اأبوظبي، 
وال�سياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ���������رة  و 
الظفرة،  وب���ل���دي���ة  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
وتدوير،  ال��ظ��ف��رة،  وم�ست�سفيات 
وهيئة البيئة. وتتنوع م�ساركة كل 
الأول  اليوم  املهرجان من  جهة يف 

وحتى الأخري.
وي�����ع�����د �����س����ب����اق دمل�������ا ال���ت���اري���خ���ي 
ل��ل��م��ح��ام��ل ال�����س��راع��ي��ة ف��ئ��ة 60 
قدماً هو ال�سباق الأهم والأ�سا�سي 
قيمة  ت��ب��ل��غ  ح��ي��ث  امل���ه���رج���ان،  يف 
اجلوائز فيه 25 مليون درهم كما 
اأن��ه ال�سباق الأط��ول والأك��ر على 
الرتاثية  ال�����س��ب��اق��ات  ت��اري��خ  م���دار 
اأكرث  الت�سابق  م�سافة  تبلغ  حيث 

من 125 كلم.
 3000 ال�������س���ب���اق  يف  وي���������س����ارك 
الدولة  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  ب��ح��ار 
�سراعية  حم���ام���ل   110 ب���واق���ع 
اأبوظبي  ن���ادي  اإح�سائيات  ح�سب 
اإغاق  بعد  البحرية  للريا�سات 
باب الت�سجيل يوم اخلمي�س املوافق 

املا�سي. اأبريل  من   28
جمموعة  امل��ه��رج��ان  يت�سمن  كما 
من ال�سباقات والفعاليات الكرى 

�سلطان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ووج���ه 
بن خليفة ال�سكر اإىل اللجنة العليا 
املهرجان  العاملن يف تنظيم  وكل 
على املجهودات الكبرية التي تبذل 
م��ن اأج���ل م��وا���س��ل��ة م�����س��رية جناح 
امل���ه���رج���ان الأغ���ل���ى والأك������ر على 
نفو�س اأهل البحر وع�ساق الرتاث 

البحري الأ�سيل.
التزام  التامة يف  واأع��رب عن ثقته 
اجل���م���ي���ع ب���ال���ل���وائ���ح وال���ق���وان���ن 
لل�سباق  و  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
التميز  م�سرية  موا�سلة  اأج��ل  من 
واإظ����ه����ار ال�������س���ورة ال���رائ���ع���ة التي 
الآباء  املهرجان عن تراث  يعك�سها 

والأجداد.
واجلهات  لل�سركاء  ال�سكر  ووج���ه 
امل��ه��رج��ان موؤكداً  ال��داع��م��ة ورع���اة 
النجاح على  اأهم عوامل  اأنهم من 

مدار ال�سنوات املا�سية.
م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال م����ع����ايل ال����ل����واء 
املزروعي،  خلف  فار�س  طيار  رك��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
مهرجان  اإن  والرتاثية،  الثقافية 
ال��ت��اري��خ��ي ح���دٌث مميز  دمل��ا  �سباق 
البحري  ب���ال���رتاث���ي  ل���اح���ت���ف���اء 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
احلافلة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وم�����س��ريت��ه��ا 
ب��امل��ن��ج��زات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي جتمع 
بن عراقة املا�سي وابداع احلا�سر 

وا�سرافات امل�ستقبل.
ياأتي  امل��ه��رج��ان  اأن  معاليه  واأك����د 
ا�ستكماًل مل�سرية املغفور له ال�سيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
دولة  ت����راث  ���س��ون  يف  ثراه"  اهلل 
الإمارات واملحافظة عليه، وتنفيذا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
تكثيف  ع��ل��ى  ال���دائ���م  وح��ر���س��ه��م 
اجلهود وامل�سروعات الرامية ل�سون 
العادات  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال���رتاث 
واملتابعة  الأ����س���ي���ل���ة،  وال��ت��ق��ال��ي��د 
احل���ث���ي���ث���ة م����ن راع�������ي امل���ه���رج���ان 

للتجديف  دمل������ا  ����س���ب���اق  اأب������رزه������ا 
ن��ادي تراث  ال��ذي ينظمه  الرتاثي 
اللجنة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم�������ارات 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان، وي��ع��د واح����داً 
ال�سباقات  اأو  الفعاليات  اأه���م  م��ن 
التي تدخل �سمن اأجندة املهرجان 
ل�سيما واأن جمموع جوائزه املالية 
دره��م، ويح�سل  2.3 مليون  تبلغ 
دره����م  األ�������ف   130 ع���ل���ى  ب���ط���ل���ه 
والو�سيف على مائة األف والثالث 
ي��ت��م توزيع  األ���ف���ا، ف��ي��م��ا   80 ع��ل��ى 
باقي املبلغ على امل�ساركن، كما تعد 
اأهم  اإح���دى  الكنعد  �سيد  بطولة 
م�����س��اب��ق��ات احل���دث ال��ك��ب��ري والتي 
العليا للمهرجان،  اللجنة  تنظمها 
للهواة  اأب��واب��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ف��ت��ح 
واملحرتفن من خمتلف اجلن�سيات 
يف الدولة ويبلغ جمموع جوائزها 
توزيعها  يتم  دره��م،  األف   510

على فئات الرجال والن�ساء.
�سلطان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ووج���ه 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
اأبوظبي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
التحية  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة على 
رع��اي��ت��ه��ا ودع��م��ه��ا ال��دائ��م ملختلف 
الفعاليات التي تخ�س تراث الآباء 

والأجداد.
دملا  ���س��ب��اق  م��ه��رج��ان  "اإن   : وق����ال 
وعيد  مفخرة  اخلام�س  التاريخي 
الأ�سيل  ال��ب��ح��ري  ال����رتاث  لأه����ل 
وه�������و امل�����ه�����رج�����ان الأه����������م ال�����ذي 
ال�سباقات  ي��خ�����س  م���ا  ب��ك��ل  ي��ع��ن��ى 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ب���ح���ري���ة، ون�����ادي 
اأبوظبي للريا�سات البحرية يقدم 
كل ما ميلك من قدرات ويبذل كل 
ما يف و�سعه من اأجل اخراج احلدث 
بال�سورة التي اعتاد عليها اجلميع 

يف الن�سخ الأربع املا�سية".
�سمو  ودع�����م  "رعاية   : واأ�����س����اف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
اأه���م ع��وام��ل جن���اح املهرجان  م��ن 
واأنها  ل�سيما  الأوىل  ن�سخته  منذ 
احلافز  وتعد  قيمته  من  ت�ساعف 
الأك�����ر ل��ل��م�����س��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل يف 

خمتلف ال�سباقات والفعاليات".

اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ملختلف  املتوا�سل  ودعمه  الظفرة، 
الرتاثية.  واملهرجانات  الفعاليات 
الر�سيدة،  القيادة  وثمن توجيهات 
الرتاثية،  امل���ه���رج���ان���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
التي  املباركة  للم�سرية  ا�ستمراراً 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س  ب��داأه��ا 
»طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه«، لتعزيز الوعي بالقيمة 
الثقايف  ال�������رتاث  ي��ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
البحرية  وال�����س��ب��اق��ات  الإم���ارات���ي، 
ال�����رتاث�����ي�����ة ورح�����������ات ال���غ���و����س 

وم�سابقات الرتاث البحرية.

الهوية الوطنية.
واأ�ساف معاليه اأن املهرجان ي�سعى 
ال��رتاث البحري  اإحياء  اإع��ادة  اإل�ى 
الهوية  ع��ل�����ى  واحل���ف���اظ  امل��ح��ل��ي، 
ا�سرتاتيجية  وت��ع��م��ي��ق  ال��وط��ن��ي��ة 
�س�ون الرتاث الإماراتي، وتعريف 
واملقيمي�ن  املحلي  املجتمع  اأف���راد 
البحري  ال��رتاث  باأهمية  وال�سياح 
وت�سجيع  الإم���ارات���ي�������ة،  واجل������زر 
املنتجة  الأ�����س����ر  ل���دع���م  امل��ج��ت��م��ع 
املحل�ي  ال�س�وق  اإن��ت��اج��ي��ة  وحتفيز 
للجزي�رة، وتر�سيخ مكان�ة املهرج�ان 
جدي�دة،  وريا�سية  �سياحية  كقناة 
ال�ساطئية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ط��وي�����ر 
وتفعيل اجلانب الرتاثي البحري، 
وان�����س�����اء م��ن�����س�����ة ع��ائ��ل��ي�����ة واح����دة 
���س��ي��اح��ي��ة جلميع  ل��ت��ك��ون وج���ه���ة 

اأفراد املجتمع.

دعم واهتمام.
من جهته وجه �سعادة اأحمد ثاين 
مر�سد الرميثي نائب رئي�س جمل�س 
للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  اإدارة 
رئي�س  املنتدب  والع�سو  البحرية 
لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
على  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م 
موؤكداً  للمهرجان،  �سموه  رع��اي��ة 
اأن دعم واهتمام �سموه هو ال�سبب 
التي  الرئي�سي وراء كل النجاحات 
الواقع، م�سريا  اأر���س  تتحقق على 

على  احل��ر���س  دائ��م  �سموه  اأن  اإىل 
م��ت��اب��ع��ة ك��ل ك��ب��رية و���س��غ��رية عن 
تطورات  واأخ��ر  واملهرجان  ال�سباق 

ال�ستعدادات لنطاقة ال�سباق.
اأن  ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة. واأك��������د  ن�����س��خ��ة 
ال�سيخ  وم����ت����اب����ع����ة  ت����وج����ي����ه����ات 
اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حممد 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
اأبوظبي للريا�سات البحرية تقود 
ملهرجان  التنظيمية  التح�سريات 
�سباق دملا التاريخي اخلام�س لأعلى 
لتقدمي  وت��دف��ع  املتقدمة  امل��رات��ب 
على  والعمل  العطاءات  من  املزيد 
مبهرة  ا�ستثنائية  ن�سخة  ت��ق��دمي 

تنا�سب ومكانة احلدث املرموق.
اإىل كل  ال�����س��ك��ر  ال��رم��ي��ث��ي  ووج����ه 
ال���ب���ح���ارة ال����ذي����ن ح���ر����س���وا على 
ال��ت�����س��ج��ي��ل م���ن اأج����ل امل�����س��ارك��ة يف 
�سباق  اأن  موؤكداً  ال�سخم،  احل��دث 
ب�سمعة  يحظى  ب��ات  التاريخي  دمل��ا 
كبرية يف عامل الريا�سات الرتاثية 
البحرية نظراً لأنه ال�سباق الأكر 
والأ�سهر يف تاريخ �سباقات املحامل 
البحارة  ج��م��ي��ع  واأن  ال�����س��راع��ي��ة، 
احلدث  هذا  يف  للم�ساركة  ي�سعون 
على  الكبرية  الإقبال  بدليل  املهم 

الت�سجيل يف ال�سباق.
واأو�سح اأن التح�سريات للمهرجان 
املنظمة  اللجنة  واأن  اكتملت  ق��د 
تقوم بجهود كبرية من اأجل توفري 
اأف�����س��ل الإم��ك��ان��ي��ات اأم����ام ال����زوار 
وامل��ت��اب��ع��ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي 
ن�سخة مميزة تنا�سب مكانة و�سمعة 
امل��ه��رج��ان ال��ت��اري��خ��ي، وت��وف��ري كل 

عوامل النجاح لل�سباق.

تعزيز اجلانب الرتاثي.
ويوؤكد عي�سى �سيف املزروعي نائب 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����رام����ج 

وم�سابقاته وجوائزه اليومية، اإىل 
ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ع��رو���س  ج��ان��ب 
ال�سيقة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
واجل�����اذب�����ة ت��ن��ا���س��ب ك���اف���ة اأف������راد 

العائلة.
اأن  اأو�����س����ح  ك���م���ا  م�����س��اب��ق��ة   16
تنظيم  ت�سمل  ال��ع��ام  ه��ذا  �سباقات 
والن�ساء،  ل��ل��رج��ال  م�سابقة   16
م��ن��ه��ا ���س��ب��اق دمل���ا ل��ل��ت��ج��دي��ف على 
ال�سيد  وم�سابقة  ال��واق��ف،  البورد 
الدراجات  و���س��ب��اق  "كا�ستينغ"، 
القدم  ك����رة  وب��ط��ول��ت��ا  ال��ه��وائ��ي��ة، 
ال�ساطئية وكرة الطائرة ال�ساطئية، 
اأجمل  وم�سابقة  الطبخ،  وم�سابقة 
زي ن�����س��ائ��ي، وم�����س��اب��ق��ة ر���س��م عن 
والدومينو  الكريم  وبطولتي  دمل��ا، 
للرجال والن�ساء، و�سباق ال�سباحة 
اجلري  و�سباق  و�سغار"،  "كبار، 

وحمرتفن".  ، "هواة 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وك���ان���ت 
وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��رام��ج 
تخ�سي�س  عن  اأعلنت  قد  اأبوظبي 
ك��ج��وائ��ز حتفيزية  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 
يف  تتواجد  �سوف  التي  للجماهري 
 336 القرية الرتاثية عر ر�سد 
األ���ف دره���م ج��وائ��ز للم�ساركن يف 
خمتلف ال�سباقات. من جانبه قال 
عبيد خلفان املزروعي، مدير اإدارة 
التخطيط وامل�ساريع يف جلنة اإدارة 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
العليا  ال���ل���ج���ن���ة   " وال�����رتاث�����ي�����ة: 
تنظيم  ع���ن  اأع���ل���ن���ت  ل��ل��م��ه��رج��ان 
للرجال  ال��ك��ن��ع��د  ���س��ي��د  ب���ط���ول���ة 
والن�ساء، للهواة واملقيمن والزوار 
م��ن ج��م��ي��ع اجل��ن�����س��ي��ات. وبطولة 
�سيد الكنعد تاأتي �سمن م�سابقات 
مهرجان �سباق دملا التاريخي، وقد 
بقيمة  ج��ائ��زة   30 ل��ه��ا  خ�س�ست 
منها  دره���م،  اآلف   510 ت��ت��ج��اوز 
و15  ال��رج��ال،  لفئة  ج��ائ��زة   15

اإط����ار اجلهود  اأن���ه يف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اإدارة  جل����ن����ة  ب������ن  امل���������س����رتك����ة 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وال������رتاث������ي������ة ون�����������ادي اأب����وظ����ب����ي 
وجمل�س  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
يوا�سل  ال����ري����ا�����س����ي،  اأب����وظ����ب����ي 
ال��ت��اري��خ��ي، بدورته  م��ه��رج��ان دمل��ا 
الرتاثي  اجلانب  تعزيز  اخلام�سة 
اإحيائه،  واإع�����ادة  امل��ح��ل��ي  ال��ب��ح��ري 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
و�سون الرتاث الإماراتي، وتعريف 
مواطنن  م����ن  �����س����واء  اجل���م���ه���ور 
اأو �سياح باأهمية الرتاث  ومقيمن 
البحري وتراث اجلزر الإماراتية.

مرت. األف   25
وقال عبداهلل بطي القبي�سي مدير 
يف  والت�������س���ال  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأبوظبي:  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
اجل����دي����دة  ال�����������دورة  "تت�سمن 
والفعاليات  امل�سابقات  من  الكثري 
 21 اإىل  ت�����س��ل  ال���ت���ي  امل�����س��اح��ب��ة 
ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م�����س��اح��ة 25 األ���ف 
ثقافية  اأج��واء  ، �سمن  مرت مربع 
تقام  ت�سويقي  ق��ال��ب  يف  تعليمية 
للمهرجان،  ال�����س��ع��ب��ي  ال�����س��وق  يف 
اأم��ام الزوار  اأب��واب��ه  وال��ذي �سيفتح 
وحتى  الرابعة  ال�ساعة  من  يومياً 

العا�سرة م�ساًء ".
 : املهرجان  ان  القبي�سي  اأ���س��اف  و 
الرتاث  املتنوعة  حماله  "جتمع 
وامل�سممة  ال���ب���ح���ري  الإم�����ارات�����ي 
ب��ق��ال��ب ي��ع��ك�����س �����س����وراً ح��ي��ة من 
املوروث الأ�سيل، ُتعّر عن �سميم 
احلياة الإماراتية بكافة تفا�سيلها، 
وقرية  ال��ن��وخ��ذة،  بيت  ع��ن  ف�سًا 
الطفل، وعرو�س الأزياء ال�سعبية، 
وم�������س���اب���ق���ات ال���ط���ب���خ، واحل�����رف 
وامل�سرح  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  ال���ي���دوي���ة 

ت�سجيعاً  ال�����س��ي��دات،  لفئة  ج��ائ��زة 
الأ�سماك  �سيد  وه��واة  لل�سيادين 

وتعزيز روح التناف�س فيما بينهم.

ال�سالمة البحرية.
واأ����س���اف " ت��ه��دف ال��ب��ط��ول��ة اإىل 
البحرية  ال�سامة  على  احل��ف��اظ 
بح�سب  اجل�����ائ�����ر  ال�������س���ي���د  م�����ن 
ال����دول����ة وت��ن��ظ��ي��م �سيد  ق���وان���ن 
امل�سابقات  على  واحل��ف��اظ  الكنعد 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي تعر 
البحري،  الإم����������ارات  ت������راث  ع����ن 
امل�ساركة  ت���و����س���ي���ع  ع���ل���ى  ف�������س���ًا 
لع�ساق  مو�سمية  امل�سابقة  وج��ع��ل 
ال�سيد، و التعريف ب�سواحل وجزر 
فر�سة  وتهيئة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
ال�سمك  ملمار�سة �سيد  الهواة  اأمام 
هواية  ون�سر  وتن�سيط  التقليدي، 
املزروعي  واأك���د  الأ�سماك".  �سيد 
"الت�سخيط"  ال��ل��ف��اح  ط��ري��ق��ة  اأن 
الوحيدة  الطريقة  هي  بال�سنارة، 
ال�سيد  ي�����س��م��ح  ول  ب��ه��ا  امل�����س��م��وح 
اأنواعها،  بجميع  الأل��ي��اخ  بطريقة 
اون���اي���ل���ون،  ب���ري�������س���م،  اأو  ه����ي����ايل، 
اأو  املن�سلة  اأو  البحري،  اأوامل�سد�س 
اأخ���رى كما  و���س��ائ��ل  اأي  اأو  ال��ب��وي��ه 
حفاظاً  اليد  بخيط  ال�سيد  مينع 

على �سامة املت�سابقن.

�سراكة متميزة.
اأبوظبي  ن������ادي  ب���ج���ه���ود  واأ������س�����اد 
وال�سراكة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
وامل�سابقات  ب��الأن�����س��ط��ة  امل��ت��م��ي��زة 
تعزيز  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  البحرية 
بن  البحرية  بالثقافة  اله��ت��م��ام 
حمبي وع�ساق الريا�سات البحرية 
التاريخي،  دمل��ا  م��ه��رج��ان  وزائ����ري 
على  احلفاظ  تطور  يف  ي�سهم  مبا 
ال����رتاث ال��ب��ح��ري وال����ري لدولة 

الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

فن اأبوظبي يفتتح معر�س اآفاق: الفنانون النا�سئون يف بينايل البندقية

طريقة  ت��غ��ي��ري  مت  ال��ب��ن��دق��ي��ة  اإىل 
عر�س اأعمال الفنانن ليتاءم مع 
امل�ساحة يف ق�سر كافايل فران�سيتي. 
جو�سوا  كري�ستوفر  الفنان  ويقدم 
اأع����م����اًل فنية  امل��ع��ر���س  ب��ن��ت��ون يف 

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ���س��ف��ري 
اإيطاليا،  جمهورية  ل��دى  املتحدة 
و����س���ع���ادة ����س���امل خ���ال���د ع���ب���د اهلل 
امل�ساعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  القا�سمي، 
واملندوب  والفنون  ال��رتاث  لقطاع 

واقت�سادات  ال��ه��ج��رة  م��و���س��وع��ات 
العمل وتاريخ العبودية يف منطقة 

اخلليج.
فتقدم  ميثاء عبداهلل،  الفنانة  اأما 
م�سافة  "على  بعنوان  فنياً  عر�ساً 

م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
و�سعادة  وال�سباب،  الثقافة  وزي��رة 
���س��ع��ود احل���و����س���ن���ي، وك���ي���ل دائ����رة 
– اأبوظبي،  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سام�سي،  ع��ب��ي��د  ع��م��ر  و����س���ع���ادة 

حديقتي"،  ك����ان  "العام  ب��ع��ن��وان 
التي تن�سهر يف مكّوناتها الأعمال 
والفيديو،  والنحتية  الرتكيبية 
حيث يركز على �سجرة النخيل وما 
حتماه العديد من دللت عدة عن 

ل��دول��ة الإم�����ارات العربية  ال��دائ��م 
الأمم  م���ن���ظ���م���ة  ل������دى  امل����ت����ح����دة 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

/اليون�سكو/.
ومع النتقال املعر�س من اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

افتتح فن اأبوظبي معر�س "اآفاق: 
يف   2021 النا�سئون"  ال��ف��ن��ان��ون 
مبدينة  فران�سيتي  ك��اف��ايل  ق�سر 
البندقية يف اإيطاليا والذي ي�ستمر 
ب���ال���ت���زام���ن مع  م���اي���و   22 ح���ت���ى 
فعاليات بينايل البندقية 2022، 
م����رة يف  م�����س��ّج��ًا ح�����س��وره لأول 

اإيطاليا.
جمموعة  امل����ع����ر�����س  وي���ت�������س���م���ن 
�سممها  التي  التكليفية  الأع��م��ال 
كري�ستوفر  ال��ن��ا���س��ئ��ون  ال��ف��ن��ان��ون 
وم��ي��ث��اء عبداهلل  ب��ن��ت��ون  ج��و���س��وا 
ال��ل��م��ك��ي خ���ال دورة فن  وه��ا���س��ل 
اإ�سراف  حت���ت   2021 اأب���وظ���ب���ي 
بردويل  ����س���ام  ال��ف��ن��ي��ن  ال��ق��ي��م��ن 
وتيل فيلراث، املوؤ�س�سن ال�سريكن 
متعددة  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  مل��ن�����س��ة 

التخ�س�سات "اآرت ري اأوريانتد".
اأكرث  ح�سور  املعر�س  افتتاح  �سهد 
راأ�سهم  ع��ل��ى  ���س��خ�����س،   400 م��ن 

الذي  ال�سم�س"،  م��ن  ج��داً  قريبة 
نحتية،  فنية  اأ���س��ك��ال  ف��ي��ه  تلتقي 
وال�سور  ال��ق��م��ا���س  ع��ل��ى  ول���وح���ات 
اأن  حت���اول  ..وه���ي  الفوتوغرافية 
اآراءها ومفاهيمها حول  ت�ستك�سف 
للمراأة،  ال��ري��ة  الطبيعة  م��ام��ح 
وق�����س�����س واأب����ع����اد خم��ت��ل��ف��ة مثل 
الب�سرية الرية و�سفات  الطبيعة 
ال��ت��ي ي�سعب  احل��ي��وان��ات ال��ري��ة 
الفنان  ي��ق��دم  ..ب��ي��ن��م��ا  ت��روي�����س��ه��ا 
نحتية  اأع�����م�����اًل  ال��ل��م��ك��ي  ه���ا����س���ل 
’نبتون‘،  بعنوان  قما�سية  ولوحات 
منت  على  م�ساهديها  تاأخذ  والتي 
الطبيعة  ع��وامل  ل�ستك�ساف  رحلة 
اإظهار  ب��ه��دف  وال���واق���ع واخل���ي���ال 
ال��ف��ك��رة امل��ت��م��ّث��ل��ة يف ن����درة امل����وارد 
تاأثري مثل هذه  وم��دى  الطبيعية 

التحديات على النف�س الب�سرية.
برنامج  اأع�����م�����ال  ع����ر�����س  ���س��ي��ت��م 
يف  النا�سئون"  الفنانون  "اآفاق: 
مبدينة  فران�سيتي  ك��اف��ايل  ق�سر 
البندقية حتى 22 مايو 2022.

حمالت تفتي�سية وتوعوية مكثفة على من�ساآت اأبوظبي الغذائية خالل عطلة العيد
•• اأبوظبي-وام: 

كثفت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سامة الغذائية حماتها التفتي�سية 
ال�سعبية  واملطابخ  املطاعم  م��ن  الطعام  وبيع  حت�سري  من�ساآت  على 
ب��ي��ع احل��ل��وي��ات واملك�سرات  امل��رك��زي��ة وامل��خ��اب��ز وحم����ات  وامل��ط��اب��خ 
نقل  مركبات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعبية  احللوى  وحم��ات  واملحام�س 
وت��و���س��ي��ل الأغ���ذي���ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن ومنطقة 
الظفرة، وذلك �سمن اأن�سطتها اخلا�سة بعيد الفطر املبارك ويف اإطار 

التزامها ب�سمان �سامة الغذاء املتداول يف الإمارة.

التفتي�سية على متابعة مناطق  وركز مفت�سو الهيئة خال احلمات 
من  للتاأكد  الأطعمة  وع��ر���س  ت���داول  واأم��اك��ن  والتح�سري  التخزين 
تطبيق معايري ال�سحة وال�سامة الغذائية يف هذه املن�ساآت. وحر�س 
الغذاء  وم��ت��داويل  الغذائية  املن�ساآت  اأ�سحاب  توعية  على  املفت�سون 
ال�سحية  ال����س���رتاط���ات  ك��اف��ة  تطبيق  ل�����س��م��ان  امل��م��ار���س��ات  ب��اأف�����س��ل 
احلرارية  املعاملة  حيث  م��ن  الغذائية  وال�سامة  ال�سحة  ومعايري 
حرارة  درج���ات  يف  الغذائية  امل���واد  تخزين  واأه��م��ي��ة  الغذائية  للمادة 
منا�سبة وحت�سريها ب�سكل اآمن. و�سددوا على اأهمية الرتكيز يف هذه 
الفرتة على تطبيق نظام التتبع وال�سرتداد عند ا�ستام املواد الأولية 

امل�ستخدمة يف حت�سري الطعام.   واأكدت الهيئة جاهزيتها لا�ستجابة 
اأهمية  على  م�سددة  ال�ساعة  م��دار  على  الغذائية  الإخ��ط��ارات  لكافة 
و�سرورة  ال�سخ�سية  النظافة  على  باحلفاظ  الغذاء  متداويل  التزام 
ال��غ��ذاء وعك�سها ع��ل��ى جميع  ات��ب��اع الإر�����س����ادات اخل��ا���س��ة مب��ت��داويل 
املتداول  الغذاء  �سامة  ل�سمان  املن�ساأة،  داخ��ل  واملمار�سات  العمليات 

لكافة امل�ستهلكن.
ويف �سياق مت�سل حر�ست هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سامة الغذائية 
عيد  عطلة  ط��وال  للمتعاملن  احليوية  خدماتها  كافة  توفري  على 
الفطر املبارك. ووا�سلت مراكز توزيع الأعاف على م�ستوى الإمارة 

تقدمي خدماتها وتوزيع الأعاف على امل�ستحقن من اأ�سحاب العزب 
خال عطلة العيد، حيث تعمل مراكز توزيع الأعاف بكامل طاقتها 
خال الفرتة من يوم الأربعاء املوافق 4 مايو وحتى يوم غدا ال�سبت 

وذلك لتلبية احتياجات مربي الرثوة احليوانية.
اإىل  اجلمهور  الغذائية  وال�سامة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ودع���ت    
�سرورة الإباغ عن اأية ماحظات على املنتجات الغذائية اأو ممار�سات 
ملركز  امل��ج��اين  ال��رق��م  الت�����س��ال على  م��ن خ��ال  التح�سري اخلاطئة 
ال�سراء من م�سادر  800555  مع جتنب  اأبوظبي   ات�سال حكومة 

غري مرخ�سة.

املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة يعقد غدا يف اأبوظبي موؤمتره الدويل لبحث ق�سية امل�سلمني الكرى
•• اأبوظبي-وام:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن م��ع��ايل ال�سيخ 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س وت��زام��ن��ا مع 
يعقد  لتاأ�سي�سه  ال��راب��ع��ة  ال��ذك��رى 
املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة 
الثامن  ي���وم���ي  ال������دويل  م����وؤمت����ره 
وال��ت��ا���س��ع م���ن ���س��ه��ر م��اي��و اجل���اري 
مب�ساركة وفود من اأكرث من 150 
دول�����ة م���ن ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق العامل 
"الوحدة  م��و���س��وع  وب��ح��ث  ملناق�سة 
الفر�س  ..امل����ف����ه����وم،  الإ����س���ام���ي���ة 
مركز  يف  وذل��������ك  والتحديات" 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ويف كلمة له مبنا�سبة الإع��ان عن 
انطاق املوؤمتر قال معايل الدكتور 
املجل�س  رئي�س  النعيمي  را�سد  علي 
الإ�سامية"  "الوحدة  ق�سية  اإن 
التي هيمنت  الق�سايا  اأهم  تعد من 
بدايات  م��ن��ذ  امل�����س��ل��م  ال��ع��ق��ل  ع��ل��ى 
القرن املا�سي، م�سريا اإىل اأن ق�سية 
الع�سر  يف  الإ����س���ام���ي���ة  ال����وح����دة 
مع  فكرية  كق�سية  ب���داأت  احل��دي��ث 
ال�ستعمار  عن  ال�ستقال  حركات 

واأوطان  انتمائهم لدول  حتول دون 
خم��ت��ل��ف��ة م��ت��ن��وع��ة م���ت���ع���ددة، حيث 
وال��ت��ب��ادل لتحقيق  ال��ت��ع��اون  ي��ك��ون 
والرتقاء  امل�سلم  الإن�����س��ان  م�سالح 

مبعي�سته.
ال����وح����دة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ������س�����اف 
رائدة  ح�����س��ارة  �سنعت  الإ���س��ام��ي��ة 
الإن�سانية  رك����ب  دف����ع  يف  ���س��اه��م��ت 
خطوات كبرية اىل الأمام، و�ساغت 
لاأمة  ح�سارية  اجتماعية  وح���دة 
متنوعة  ث��ق��اف��ي��ة  اأن�������س���اق���اً  ت�����س��م 
�سياق  يف  تنتظم  ولكنها  وم��ت��ع��ددة؛ 
ح�سارة كبرية واحدة حتدد معاملها 
للب�سرية  قدمتها  عظيمة  اإ�سهامات 
يف العلوم والفنون والآداب والفل�سفة 
والريا�سيات  وال��ف��ل��ك  وال���ع���م���ارة 
وامل��و���س��ي��ق��ى...ال��خ. موؤكدا  وال��ط��ب 
التي  ال��وح��دة احل�����س��اري��ة  ه���ذه  اأن 
الزمان،  م���ن  ع���دة  ل���ق���رون  ام���ت���دت 
وك�����ان�����ت ت���ت���م���دد ب���������س����ورة دائ���م���ة 
وتتبنى  وثقافات،  �سعوبا  لتحت�سن 
ع��ل��وم��ه��ا وف��ن��ون��ه��ا، ق��دم��ت للعامل 
وا�ستيعاب  والتعاي�س  التعددية  اأمة 
الآخر، واحلوار امل�ستمر مع املخالف 
لها دينيا الذي يتوج بالتبادل الثقايف 

�سوف  التي  امل�ستقبلية  �سورها  ويف 
�سوف  امل�سلمة  باملجتمعات  تنه�س 
يناق�س املوؤمتر يف حدود 100 ورقة 
وحما�سرة  رئي�سة  وكلمات  علمية 
جميع املو�سوعات املتعلقة بالوحدة 
الإ�سامية �سواء اأ�سولها يف القراآن 
وال�����س��ن��ة وال��ف��ق��ه واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف 
الدينية  ال���ع���ل���وم  وت���ق���دم  ت��ط��وي��ر 
والفنون  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  والإن�����س��ان��ي��ة 
الوحدة  م�ساهمات  يف  اأو  والآداب، 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  يف  الإ����س���ام���ي���ة 
على  والق�ساء  امل�سلمة  املجتمعات 
بالتعليم  وال��ن��ه��و���س  ف��ي��ه��ا  ال��ف��ق��ر 
مواجهة  يف  اأو  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
منها  ت����ع����اين  ال����ت����ي  ال����ت����ح����دي����ات 
التطرف  �سواء  امل�سلمن  جمتمعات 
والتحزب  ال��ت��ع�����س��ب  اأو  وال���ع���ن���ف، 
 105 وال���ط���ائ���ف���ي���ة. م����ن خ������ال 
م��ت��ح��دث��ن مي��ث��ل��ون ج��م��ي��ع ال���دول 
التي يوجد بها م�سلمون، ويحتلون 
وال�سيا�سية  الدينية  املراكز  خمتلف 
ووزراء  دول  روؤ����س���اء  م��ن  والعلمية 
جامعات  وروؤ���س��اء  وعلماء  ومفتن 
وع��م��داء واأ���س��ات��ذة ج��ام��ع��ات خراء 

ومفكرون وباحثون وفنانون.

والتبني  وبالندماج  وع��ط��اًء،  اأخ��ذا 
واملجتمعات،  للثقافات،  وال�ستيعاب 
وال��ت��ق��ال��ي��د، والأع���������راف. واأو����س���ح 
ه����ذه احلقائق  م���ن  ان���ط���اق���ا  ان����ه 
التاريخية البعيدة والقريبة، و�سعيا 
التاريخي  ال��ت��اأ���س��ي��ل  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
ينعقد  واملت�سعب  والوا�سع  العميق، 

جم����الت احل���ي���اة، ودوره������ا يف بناء 
اأ�سا�س  ه��ي  ك��ان��ت  اإن�سانية  ح�سارة 
احل�سارة العاملية احلديثة ورافدها 
والفنون،  ال���ع���ل���وم  ب���ك���ل  الأ����س���ي���ل 
الظروف  امل��وؤمت��ر  يناق�س  وك��ذل��ك 
النحراف  اىل  اأدت  التي  التاريخية 
الإ�سامية،  الوحدة  ق�سية  فهم  يف 

العاملي  للمجل�س  ال����دويل  امل��وؤمت��ر 
بعنوان  امل�������س���ل���م���ة،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
املفهوم،  الإ����س���ام���ي���ة:  "الوحدة 
خ���ال  والتحديات"،  ال����ف����ر�����س 
الفرتة من 8 اإىل 9 مايو 2022، 
ليناق�س حقيقة الوحدة الإ�سامية 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وجت��ل��ي��ات��ه��ا يف خمتلف 

وحتويلها اىل �سعار �سيا�سي قاد اىل 
التاريخي  امل�����س��ار  عك�س  يف  ال�����س��ري 
ال��������ذي ل���ع���ب���ت���ه ح���ق���ي���ق���ة ال����وح����دة 

الإ�سامية.
وذك����ران����ه م���ن اأج�����ل ال���و����س���ول اىل 
الإ�سامية  ال��وح��دة  حقيقة  جوهر 
البناءة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ���س��ورت��ه��ا  يف 

الكتاب  خ���ي���الت  واأث������ارت  ال��غ��رب��ي، 
وامل��ث��ق��ف��ن وامل��ف��ك��ري��ن. وم���ع دخول 
العامل ال�سامي يف مرحلة ما بعد 
ال�ستعمار وما �ساحبها من تغريات 
ال�سيا�سية  م��ك��ون��ات��ه  يف  ج��وه��ري��ة 
والجتماعية والفكرية، ومع ظهور 
التي تتخذ من  ال�سيا�سية  الح��زاب 
للو�سول  اي��دي��ول��وج��ي��ة  ال����س���ام 
مفهوم  ي���ع���د  مل  ال�������س���ل���ط���ة،  اىل 
الو�سوح  بذلك  الإ�سامية  الوحدة 
واجلاء؛ الذي كان عند ال�سابقن، 
اأن���ه���ا وح�����دة م��ع��ن��وي��ة دينية  وه����و 
جتمع بن الأف��راد واملجتمعات، ول 
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قائد عام �سرطة دبي يحقق اأمنية طالب من اأ�سحاب الهمم 

�سركة »اأوميكرون لالأدوية« تكّرم »م�ست�سفى قرقا�س«

•• راأ�س اخليمة- وام:

قال اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
دورا  الماراتية  امل�سلحة  القوات  لعبت   1976 العام  يف  توحيدها  منذ  اإن��ه 
اأر���س �سلبة تتخذ من ولء وانتماء  الدولة على  حموريا يف تثبيت قواعد 
عليه  ت�سري  ن��را���س��ا  والنفي�س  ب��ال��غ��ايل  وت�سحياتهم  ومنت�سبيها  اأبنائها 
الأجيال يف امل�سوؤولية الوطنية ويف احلفاظ على مكت�سبات الحتاد و�سيانتها 
و�سامة  وا�ستقرارها  اأمنها  تهدد  ق��د  خماطر  لأي��ة  ح��زم  بكل  والت�سدي 

مواطنيها واملقيمن على اأر�سها.
وا�ساف يف كلمة له مبنا�سبة ذكرى توحيد القوات امل�سلحة اإن اأبناء القوات 
امل�سلحة �سربوا اأروع الأمثلة يف الت�سحية والفداء يف ميادين ال�سرف وقدموا 

ال�سهيد تلو ال�سهيد يف �سبيل الذود عن حيا�س الوطن.
واأكد اأن قيادة المارات حتر�س دوما على رفد قواتها امل�سلحة باأحدث العدة 
والعتاد واآخر ما تو�سلت اإليها الخرتاعات يف جمال العمل الع�سكري �سعيا 
ملواكبة التطور وتوطيد اأركان الوطن وكيانه الحتادي مما جعل من قواتنا 

امل�سلحة كيانا �سلبا قويا حقق العديد من النجاحات امل�سهودة.
الوطن  �سهداء  ت�سحيات  ن�ستذكر  العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  يف  اأن��ه  اإىل  واف��ت 
والواجب الذين قدموا اأرواحهم ن�سرة للمظلوم وحفاظا على اأمن وا�ستقرار 
الدولة التي حر�ست على اإن�ساء الكليات واملن�ساآت الع�سكرية لتخريج اأبنائها 
حلمل راي��ة ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان ول ي��زال لل�سناعات 
الع�سكرية الماراتية باأيد وطنية دور يف تعزيز م�سرية قواتنا امل�سلحة رمز 

العزة واملنعة والفخار.

قائد �سرطة راأ�س اخليمة: القوات امل�سلحة لعبت دورا حموريا يف تثبيت قواعد الدولة

•• دبي- الفجر

مناذج  ميّثلن  ن�سائية  اإم��ارات��ي��ة  ل�سخ�سياٍت  منها  تقديراً   
يحتذى بهن للنجاح على خمتلف ال�سعد، وي�سكلن م�سدر 
مواطنات  من  والنجاح،  التاألق  اإىل  ت�سعى  ام��راأة  لكل  اإلهام 
ومقيمات راغباٍت يف امل�ساهمة بدعم وازدهار املجتمع، قامت 
ح�سنية  ال��دك��ت��ورة  ب��ت��ك��رمي  لاأدوية"  "اأوميكرون  ���س��رك��ة 
قرقا�س، ملا حققته من ق�س�س جناح وريادة خال م�سريتها 

ال�سخ�سية واملهنية. 

ال�سيد خالد عامة، ال�سريك الإداري يف �سركة "اأوميكرون 
قرقا�س  ح�سنية  الدكتورة  اختيار  اأّن  اإىل  اأ�سار  لاأدوية"، 
لكنها  تقليدية،  اإم��ارات��ي��ة  عائلٍة  و���س��ط  ن�ساأت  لكونها  ج��اء 
نعومة  منذ  النجاح  على  بقدرتها  واآم��ن��ت  الطموح  امتلكت 
ب�سكٍل  ج��ّده��ا،  م��ن  وامل�ساندة  بالرعاية  وحظيت  اأظ��ف��اره��ا، 

خا�س. 
اإىل  ���س��اف��رت  ال��دك��ت��ورة ح�سنية ق��رق��ا���س  اأّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اخلارج ملتابعة درا�ستها وتعود اإىل بادها لتكون اأول طبيبة 
ن�سائية اإماراتية، وتبا�سر م�سريتها الطويلة واملتوا�سلة مع 

النجاح وخدمة وطنها. عملت يف خمتلف القطاعات ال�سحية 
واأن�ساأت  ال�سارقة،  يف  اخلا�سة  عيادتها  واأن�ساأت  احلكومية، 
جّدة  اليوم  وهي   ،  2019 العام  يف  قرقا�س"  "م�ست�سفى 
واأّم لثاث بنات وابن، وُتعتر رائدة اأعمال ومن اأبرز وجوه 

العلم وال�سخ�سيات العاملة يف خدمة املجتمع الإماراتي.
خليفة،  اآل  ج��واه��ر  ال�سيخة  التكرمي  ه��ذا  بح�سور  ���س��ارك 
ال�سيدة عايدة البو�سعيدي، ال�سيدة �سعاد ال�سام�سي، ال�سيدة 
طارق  ملياء  الطفلة  ح��ي��دري،  هبة  ال�سيدة  الرا�ستي،  �سحر 

الفار�سي، وال�سيدة غادة ال�سواملة..

االإمارات ت�سارك يف 
اجتماعات ال� »ال�سيزم« 

يف البريو
•• ليما - بريو-وام: 

ت�����س��ارك دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مم��ث��ل��ة ب�����وزارة ال���دف���اع يف 
للريا�سة  ال���دويل  للمجل�س  ال�77  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات 
الع�سكرية /�سيزم/، التي تعقد يف ليما عا�سمة جمهورية البريو خال 
الفرتة من 30 اإبريل 2022 ولغاية 9 مايو 2022، وذلك يف اإطار 
اللجان  اأع�ساء جدد يف  وانتخاب  والبطولت  الأن�سطة  مناق�سة خطة 

العاملة ومناق�سة ميزانية ال�سيزم.

•• دبي-الفجر:

دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  ا�ستجاب 
لأمنية الطالب خالد عبدالرحمن العمري "15 �سنة" من اأ�سحاب الهمم 
بلقائه، وا�ستقبله معاليه يف مبنى القيادة العامة ل�سرطة دبي، بعد اأن اأبدى 

الطالب رغبته لقائه واإجراء حديث ودي معه.
اأبواب  اأن  م��وؤك��داً  بالطالب،  امل��ري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  ورح��ب 
القيادة العامة ل�سرطة دبي مفتوحة دائماً لكافة فئات املجتمع، وحتر�س 

على اإ�سعاد اأفراد.
خ�سو�ساً  الطالب  ا�ستف�سارات  جميع  على  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  ورد 
اأكد الأخري �سغفه ب�سرطة دبي ورغبته يف  اإذ  يف جمالت العمل ال�سرطي، 
التعرف عن قرب على اإداراتها ومراكزها، وجتول خالد العمري يف اإحدى 
اأ�سعره  العامة ل�سرطة دبي، وهو ما  القيادة  الفارهة يف حميط  الدوريات 

بال�سعادة والمتنان.
و�سلم معاليه هدية تذكارية من �سرطة دبي اإىل الطالب خالد عبدالرحمن 

العمري والتقط ب�سحبته ال�سور التذكارية.
ل�سرطة  العام  القائد  ل�ستقبال  البالغة  �سعادته  عن  خالد  الطالب  وعر 
ال��ق��ائ��د عن  ل��ه للحديث م��ع  ال��ل��ق��اء ك��ان فر�سة  اأن  اإىل  ل��ه، م�����س��رياً  دب��ي 
هواياته واأهدافه امل�ستقبلية، واأنه وجد ت�سجيعاً وح�سل على ن�سائح مفيدة 

ليطبقها يف حياته.
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•• دبي-وام:

مركزها  يف  البتكار  خيمة  يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  نظمت 
الرئي�سي حفًا تكرميياً خلريجي برنامج "املدرب التنفيذي" 
الذي اأطلقته الهيئة بهدف بناء الكفاءات والقدرات التدريبية 
العملية  النهج  اأحدث  وتر�سيخ معارفهم حول  لدى موظفيها 
يف هذا املجال. وت�سمن الرنامج �سل�سلة من اجلل�سات وور�س 
التدريب والتي امتدت  العمل املتخ�س�سة يف خمتلف جمالت 
على مدى �ستة اأ�سهر مب�ساركة 20 موظفاً من �سفراء الر�ساقة 
حممد  �سعيد  معايل  وق��ال  الهيئة.  يف  امل��دراء  وكبار  املوؤ�س�سية 
الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي اإن برنامج "املدرب التنفيذي" ياأتي ان�سجاماً مع الرامج 

ب����الأدوات  وت��زوي��ده��م  ك��وادره��ا  لتمكن  الهيئة  تطلقها  ال��ت��ي 
والقادة  القادم من اخل��راء  ليكونوا اجليل  الازمة  واملهارات 
يف جمال الر�ساقة املوؤ�س�سية ومواكبة الثورة ال�سناعية الرابعة 
يف  القيادة  زم��ام  ليتولوا  الإحالية  التقنيات  من  وال�ستفادة 
ت�سبح  لأن  الهيئة  "ت�سعى  واأ�ساف:  واملياه.  الكهرباء  قطاعي 
التطور  اأن  وتعتر  بالكامل  ر�سيقة  خدماتية  موؤ�س�سة  اأول 
التحديات  وحت��وي��ل  التغيري  ملواكبة  حتمية  ���س��رورة  امل�ستمر 
املوؤ�س�سي  ال��ع��م��ل  م��ن  ���س��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اإط����ار  ف��ر���س يف  اإىل 
جناحها  يف  ب��ارز  دور  ور�ساقتها  الهيئة  ملرونة  ..وك��ان  املتكامل 
الداخلية  البيئة  الفر�س وحتليل  ومتيزها من خال حتديد 
واخلارجية ومعرفة احتياجات املعنين وحتويلها اإىل مبادرات 
ا�سرتاتيجية حتى باتت املمار�سات التي تطبقها الهيئة مرجعاً 

للعديد من املوؤ�س�سات حول العامل". واأو�سح اأن الهيئة حتر�س 
على بناء ال�سراكات العاملية مع اأكر املعاهد واملجال�س واجلهات 
املتخ�س�سة واملرموقة ملوا�سلة تنمية وتطوير املواهب الوطنية 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  امل��واط��ن��ن  م��ن  الهيئة  موظفي  وت��دري��ب 
والتقنيات  التطورات  باأحدث  العاملية حتى يكونوا على اطاع 
عدد  على  الهيئة ح�سلت  ان  اإىل  ..م�سريا  يف جم��الت عملهم 
مركزاً  بو�سفها  ال�سهادات  منح  تخولها  التي  العتمادات  من 

معتمداً للتدريب.
م��ن ج��ان��ب��ه��م اأ����س���اد امل�����س��ارك��ون يف ال��رن��ام��ج ب��ج��ه��ود الهيئة 
مهارات  تنمية  يف  ت�سهم  حمفزة  عمل  بيئة  لتوفري  املتوا�سلة 
الر�ساقة  وتبّني  والبتكار  الإب��داع  وحتفيز  موظفيها  وق��درات 

املوؤ�س�سية كثقافة موؤ�س�سية را�سخة واأ�سلوب عمل يومي.

كهرباء ومياه دبي تكرم خريجي برنامج »املدرب التنفيذي« للر�ساقة املوؤ�س�سية

•• ال�صارقة -الفجر:

التقى اأهايل �ساحية الرحمانية  لتبادل التهاين والتريكات مبنا�سبة عيد 
الفطر املبارك يف اأجواء �سادتها املحبة والتاآلف وذلك يف مقر جمل�س �ساحية 

الرحمانية حيث كان اع�ساء املجل�س يف ا�ستقبال الأهايل واأبنائهم. 
اأحد  ال��رح��م��ان��ي��ة  �ساحية  جمل�س  ح��ر���س  اإط����ار  يف  ال��ل��ق��اء  تنظيم  وج���رى 
التزاور  تعزيز  على  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  التابعة  ال�سواحي 

والتاقي بن الأهايل واإتاحة التبادل التهاين .
وتبادل احل�سور مع اأع�ساء املجل�س الفكار حول اأهمية مثل هذه امللتقيات 

والتوا�سل يف جميع  والرتاحم  التزاور  ال�سابة قيم  الجيال  تزرع يف  والتي 
املنا�سبات 

باملجل�س  الإعامية  اللجنة  رئي�س  ك��راين  عاطف  الع�سو  نقل  جانبه  من 
تهاين رئي�س املجل�س ونائبه ومتنياتهم لهم موفور ال�سحة وال�سعادة  ودوام 

اخلري واليمن والركات.
يف  املجل�س  عليها  يعتمد  التي  ال�سرتاتيجية  اله���داف  للح�سور  واأو���س��ح 

اقامة الرامج املختلفة . 
وحتدث الع�سو ح�سن البلغوين حول اأهمية التفاعل بن املجل�س والأهايل 

لتحقيق التكامل املطلوب لل�سعادة املجتمعية 

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر حت���دث ال��ع�����س��و ج��م��ال احل���م���ادي رئ��ي�����س جل��ن��ة املبادرات 
املجتمعية عن دور املجل�س احلقيقي وهو خدمة املجتمع ، اآمًا دوام التوا�سل 
ب��دوره يف  املجل�س  الأه��ايل واملجل�س وتبادل املقرتحات والأف��ك��ار لقيام  بن 

ا�ستحداث املبادرات وفق حاجة جمتمع ال�ساحية 
فيما اأعرب الأهايل عن �سعادتهم بهذه املبادرة املجتمعية ومتنياتهم للجميع 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  قيادة �ساحب  والرفعة يف ظل  والأم��ن  الرخاء  دوام 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة حفظه اهلل 
ورع��اه وحر�س �سموه على حتقيق التزاور بن الأه��ايل وترجمة توجيهات 

�سموه الدائمة للتاقي .

•• ال�صارقة-الفجر:

تنظمه  ال��ذي  للطفل"  القرائي  ال�سارقة  "مهرجان  يعر�س 
واليافعن  الأطفال  من  جلمهوره  للكتاب"،  ال�سارقة  "هيئة 
13، جم��م��وع��ة م��ن الأعمال  اأم���وره���م يف دورت����ه ال����  واأول���ي���اء 
لإثراء وعي  امل�سممة  واملو�سيقية  الفنية  والعرو�س  امل�سرحية 
زّوار املهرجان واإمتاعهم، لتجعل من هذا احلدث الذي يعقد 
خال الفرتة ما بن 11 و22 مايو اجلاري يف مركز اإك�سبو 

بالعرو�س  وال�ستمتاع  والكت�ساف  للده�سة  م�ساحة  ال�سارقة، 
دول  من  واملبدعن  املمثلن  من  نخبة  يقدمها  التي  ال�سّيقة 

خمتلفة من العامل.

" اأكرب ناهي راهي العظيم".. كوميديا ودعوة للعي�ص 
بتناغم

راهي  ناهي  "اأكر  الكوميدية  امل�سرحية  املهرجان  ويعر�س 
العظيم" يف قالب يجمع بن الت�سلية واملرح واحلكمة، �سمن 

منابع  واكت�ساف  التاأمل  على  الإن�سان  حتث  م�سرحية  درام��ا 
اإىل  ت��دع��و  ر���س��ائ��ل  بتوجيه  امل�سرحية  تنتهي  حيث  ال�����س��ع��ادة، 

التحلي بعاطفة احلب والتناغم والعي�س امل�سرتك.  

اخليال من  "زيتورا" عامل 
وتوري "زيتورا" بقالب م�سرحي خيايل ق�سة مملكة "زيتورا" 
اخليالية، وملكها الذي يك�سر الأعراف والتقاليد بحبه لفتاة 
جدته  اململكة،  كبرية  لغ�سب  يعر�سه  م��ا  ال�سعب،  عامة  م��ن 

دادا.

والإدها�ص ال�سحر  من  تخلو  ل  عرو�ص   4
فنية  ع��رو���س   4 م��ع  م��وع��د  على  امل��ه��رج��ان  و�سيكون جمهور 
وت�سم عر�ساً  واملتعة،  الفن  بينها  يجمع  متنوعة،  ومو�سيقية 
مو�سيقياً بعنوان "با�س املدر�سة العجيب"، امل�ستلهم من �سل�سلة 
الكتب الأ�سلية التي ن�سرتها "�سكول�ستيك"، وعر�س "املختر 
ال��ذي يقدم من خاله جمموعة من اخل��راء يف  ال�سحري"، 

جمال الكمياء جتارب فريدة ومفيدة من �سحر العلوم.
اأما العر�س الذي يحمل عنوان "التزلج على اجلليد يف احلديقة 
بعيًدا  عطلتها  تق�سي  �سغرية  فتاة  ق�سة  فيتناول  ال�سّرية" 
متاأ  التي  الكتب  يف  للقراءة  وتلجاأ  و�سو�سائها،  املدينة  عن 
النرتنيت،  ب�سبكة  الت�سال  بعد فقدانها  بيت جّديها،  مكتبة 
"ال�سخ�سيات احلجرية"، حيث  ال��زّوار بعر�س  �سي�ستمتع  كما 
الإن�سان  بحجم  حجرية  �سخ�سيات  احل��دث  اأروق��ة  يف  تطوف 

العادي يف عر�س جوال ي�ستمر طوال اأيام املهرجان.

جمل�س �ساحية الرحمانية ي�ستقبل االأهايل ويعزز التزاور وتبادل التهاين بالعيد   

يقدم م�سرحيتني و4 عرو�ص اإبداعية

»ال�سارقة القرائي للطفل 13« ينقل حكايات من اخليال يف برنامج عرو�سه امل�سرحية والفنية

رجل اأعمال يترع ب� 100 
األف درهم لتفريج كربة 

نزالء مع�سرين بدبي
•• دبي:الفجر

اأفراد  جميع  اإ�سراك  على  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س  مع  متا�سياً 
الإن�ساين،  العمل  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  املجتمع 
الدكتور  ال��ل��واء  �سعادة  ا�ستقبل  الجتماعية،  امل�سوؤولية  ثقافة  وتر�سيخ 
دبي،  ب�سرطة  الإن�سان  حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  امل��ر،  اهلل  عبد  حممد 
األ��ف درهم   100 ال��ذي ت��رع مببلغ  اأع��م��ال،  اآل علي، رج��ل  ال�سيد يعقوب 
دعماً للمع�سرين وامل�سجونن على خلفية ق�سايا مالية من نزلء املوؤ�س�سات 

العقابية والإ�ساحية، بهدف فك كربهم ودعم احلالت الإن�سانية. 
الإن�ساين  العمل  تعزيز  يف  الأع��م��ال  رج��ل  م�ساهمة  على  امل��ر  اللواء  واأثنى 
وم�ساعدة املُع�سرين من نزلء املوؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية، م�سرياً اإىل 
اأن ترعه �سي�ساهم يف تفريج الكرب عن امل�سجونن على ذمة ق�سايا مالية، 

اإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف �سراء تذاكر �سفر مل�سجونن اآخرين.
ولفت اللواء املر اإىل اأن ترع رجل الأعمال يحقق جانب ال�سعادة للم�سجونن 
على ذمة ق�سايا مالية، وذلك عر مل �سملهم مع اأ�سرهم، وهذا دور اإن�ساين 
مهم ت�سعى الإدارة العامة حلقوق الإن�سان يف �سرطة دبي اإىل حتقيقه دائماً، 

وي�سب اأي�ساً يف جانب الدور املجتمعي الذي تقوم به خلدمة املجتمع.

من�سور بن زايد يعزي 
اأحمد بن ال�سيبة العميمي 

يف وفاة جنله
•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  قدم 
ال�سيبة بن حا�سر  اأحمد بن  اإىل  اأم�س تعازيه  الرئا�سة م�ساء  �سوؤون  وزير 
العميمي يف وفاة جنله حممد، وذلك يف جمل�س مدينة �سويحان. واأعرب 
�سموه عن �سادق تعازيه وخال�س موا�ساته يف وفاة الفقيد.. داعياً اهلل العلي 
اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ذويه  القدير 

ال�سر وال�سلوان.
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عربي ودويل

ع�����اد  ل�����ق�����د     
ماركو�ص! بعد �ستة 
من  عاًما  وثالثني 
فرديناند،  �سقوط 
اأ�����س����ب����ح اب���ن���ه 
جري  ف���ردي���ن���ان���د 
املعروف  ماركو�ص، 
“بونغ  ب���ا����س���م 
ال���ي���وم  بونغ”، 
ه��و الأوف����ر حظا 
خل���الف���ة رئ��ي�����ص 
رودريغو  الدولة، 

دوتريتي.

•• اأنطوان مالو

ابنة الرئي�س احلايل �سارة دوتريتي، حليفة ومر�سحة ملن�سب نائب الرئي�سبونغ بونغ عودة اآل ماركو�س اىل ال�سلطة

بعد 36 عاًما من نهاية حكم والده:

الفلبني: »بونغ بونغ« ماركو�س على اأبواب ال�سلطة...!
    قبل اأيام من النتخابات الرئا�سية 
ا�ستطاعات  مت��ن��ح  م���اي���و،   9 يف 
باملائة   55 ع��ن  م��ا ل يقل  ال����راأي 
يبلغ من  مل��ن  الت�سويت  ن��واي��ا  م��ن 
لإرث  يتنّكر  ول  عاًما،   64 العمر 
مقابلة  يف  اأخ���رى،  وم��رة  العائلة. 
املا�سي،  الأ���س��ب��وع  ان  ان  ���س��ي  م��ع 
ال�سيا�سية”  “العبقرية  ب���  اأ����س���اد 
ل��وال��ده ال���راح���ل، ال���ذي ت���ويف عام 
���س��ن��وات من  ث���اث  ب��ع��د   ،1989

اإجباره على املنفى.
التاريخ هذه؟  ت��اأت��اأة     كيف نفهم 
ع�سرين  اأّن  ت��ف�����س��ري  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
-1965( م��ن حكم مطلق  ع��اًم��ا 

-يتذكر  بالف�ساد  ات�سم   ،)1986
3 الف زوج من الأحذية  اجلميع 
ماركو�س  اإمي��ي��ل��دا  جمعتها  ال��ت��ي 
حلقوق  اجل�سيمة  -والن��ت��ه��اك��ات 
الإن���������س����ان، مل ت���ن���ل م����ن الأ�����س����رة 

�سيا�سيا؟
مبتو�سط  ال�سباب،  من  »ال�سعب    
توؤكد  عمر يبلغ 25 عاًما فقط”، 
جامعة  يف  ال��ب��اح��ث��ة  وي����ب  اأدي������ل 
وبالن�سبة  باأ�سرتاليا،  كوينزلند 
الديكتاتورية  الفرتة  تنتمي  لهم، 

اإىل ما�س بعيد«.

اأن ي�سجع بونغ بونغ     ول يتوقع 
حماكمة الرئي�س احلايل، رودريغو 
للتحقيق  يخ�سع  ال��ذي  دوتريتي، 
من قبل املحكمة اجلنائية الدولية 
التي  املميتة  املخدرات  ب�ساأن حرب 
ل��ق��د دخلت  مت��ار���س��ه��ا ح��ك��وم��ت��ه. 
الع�سريتان يف حتالف منذ �سنوات. 
ماركو�س  اأي������د   ،2016 “عام 
اأمواله  وو���س��ع  دوت��ريت��ي،  تر�سيح 
تقول اأديل  وتنظيمه يف خدمته”، 

ويب.
   ع���اوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن املر�سح 
املف�سل ملن�سب نائب الرئي�س، وهو 
مو�سوع انتخابات منف�سلة، لي�ست 
���س��وى اب��ن��ة رئ��ي�����س ال���دول���ة، �سارة 
دوت���ريت���ي. ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأنها 
اأنها،  اإل  وال��ده��ا،  م��ن  ق�سوة  اأق���ل 
وفًقا لروبن كارانزا، قامت باإدامة 
امل��خ��درات يف  العنيفة �سد  احل��رب 
ا  اأي�سً ك��ان��ت  وال��ت��ي  داف����او،  مدينة 
مت�سائم  املحامي  بلديتها.  رئي�سة 
الأح���داث:  م�سل�سل  ب�ساأن  للغاية 
وفريديناند  هي  انتخابها  مت  “اإذا 
ج���ون���ي���ور، ف�����س��ي��ك��ون ط���رف���ا عامل 
اجل��رمي��ة هما ال��ل��ذان و���س��ا اإىل 

ال�سلطة«.
عن لو جورنال دي دميان�ص

الأ�ستاذ  ف���ران���ك���و،  ج����ان  وي����رى     
امل�����س��اع��د يف ج��ام��ع��ة دي��ل��ي��م��ان يف 
ا  اأي�سً نتيجة  هو  ذل��ك  اأن  مانيا، 
التعليم”  لنظام  املوؤ�سفة  “للحالة 
الفلبيني. مل تعد الكتب املدر�سية 
تتناول فرتة الأحكام العرفية، اىل 
�سنوات  مي��ّج��د  البع�س  اأن  درج���ة 

ماركو�س«.

اآلة حرب رقمية
بونغبونغمانيا  منطقة  ت��دي��ن     
ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى الأرخ���ب���ي���ل 
عددهم  البالغ  و�سكانه  الآ���س��ي��وي 
اىل  بالقليل  ن�سمة  ماين   110
الناحية  “من  ال���وري���ث.  م��واه��ب 

يو�سك  ما  وهذا  ال�سلطة،  ا�ستعادة 
حتقيقه.  على  جونيور  فرديناند 
اأي�����س��ا -خ��ا���س��ة؟ - حفاظا  ول��ك��ن 
على الرثوة الهائلة لاأ�سرة، ثمرة 
عقدين من نهب الدولة املقدرة ب� 

13 مليار دولر.
ماركو�س  اإمي����ي����ل����دا  »ك���اف���ح���ت    
ا�ستعادها  التي  الأم��وال  ل�سرتداد 
منها”،  م���ق���رب���ون  اأع����م����ال  رج�����ال 
ي��ق��ول روب���ن ك���اران���زا.  للمحامي 
ابن  انتخاب  ح��ال  يف  قليلة  اأوه���ام 
“لن ي��رغ��ب ف��ق��ط يف  م���ارك���و����س، 
عائلته،  ثروة  يف  التحقيقات  اإنهاء 
 7 اإىل   5 على  ا  اأي�سً �سيح�سل  بل 

مليارات دولر ا�سرتدتها الدولة«.

اآلة  بنجاحه اىل  ال��وري��ث     يدين 
ح���رب رق��م��ي��ة خ���ارق���ة ل��ل��ع��ادة، مت 
و�سعها يف خ��دم��ت��ه. وح��ت��ى ل��و مل 
و�سائل  بع�س  اتهمت  دليًا،  تقدم 
الإعام املحلية يف املا�سي فرديناند 
بخدمات  ب��ال���س��ت��ن��ج��اد  ج���ون���ي���ور 
اأناليتيكا، ال�سركة التي  كامريدج 
ان��ت�����س��ار دونالد  اأج����ل  ع��م��ل��ت م��ن 
كل  ويف   .2016 ع�����ام  ت����رام����ب 
املت�سيدين،  م��ن  جي�س  الأح����وال، 
وتيك  في�سبوك  �سهور  منذ  يغمر 

توك بقنابل كريهة واأخبار كاذبة.
   عملت هذه التعبئة يف البداية على 
الرئي�سي  اخل�سم  �سمعة  ت�سويه 
الرئي�س  ن����ائ����ب  ب�����ون�����غ،  ل���ب���ون���غ 

امل�ستوى  م��ت��و���س��ط  ه���و  ال��ف��ك��ري��ة، 
التخرج من  يتمكن حتى من  ومل 
اأك�سفورد، حيث كان يدر�س بف�سل 
اأم�����وال�����ه، ي���ج���ّرح روب�����ن ك����اران����زا، 
امل��ح��ام��ي ال���ذي ك���ان، ب��ن 2000 
اللجنة  يف  ط�����رف�����ا  و2004، 
الرثوة  يف  التحقيق  عن  امل�سوؤولة 
التي نهبها ماركو�س، ويعو�س ذاك 
تامة”.  النق�س بغطر�سة ووقاحة 
ا�ستثنائية  بالتاأكيد  حملته،  كانت 
كما هو معتاد يف الفلبن، وجذابة. 
مدافًعا عن وحدة الباد، ا�ستخدم 
ال�سعبوية،  احلجج  اأ�سا�سي  ب�سكل 
والوعود الغام�سة ب�ساأن التوظيف 

واملقدرة ال�سرائية.

ماركو�س،  لآل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ط���وي���ًا 
اإىل الأرخبيل  الت�سعينات  عادوا يف 
م�سممن على النتقام من الثوار 
الذين طردوهم. يف نظام الزبائني 
وال�سالت،  الع�سائر  عليه  تهيمن 
نورتي،  اإي���ل���وك���و����س  م��ق��اط��ع��ة  يف 
عائلة  ا�ستعادت  ال�سمايل،  معقلها 
واأعادت  لها،  ماركو�س موطئ قدم 
اإمييلدا  زخ��م  حت��ت  �سبكتها،  ب��ن��اء 

نف�سها.
انُتخبت  الأخ����ط����ب����وط،  وم���ث���ل     
العم،  واأب���ن���اء  ع��ائ��ل��ت��ه��ا -الأب����ن����اء، 
منا�سب  -يف  الأ�����س����ق����اء  واأب�����ن�����اء 
والنائب،  ال��ع��م��دة،  م��ث��ل  رئي�سية 
اإذن، هو  الهدف،  وك��ان  واملحافظ. 

احلايل، ليني روبريدو. ولكن، مت 
تاأهيل  لإع��ادة  خا�سة  ا�ستخدامها 
كتابة  واإع���������ادة  م����ارك����و�����س،  ل���ق���ب 
ت�سخم  “لئن  ال��وط��ن��ي.  ال��ت��اري��خ 
موؤخًرا على ال�سبكات الجتماعية، 
التحريفي  امل�������س���روع  ه����ذا  اأن  اإل 
فرتة  حت���وي���ل  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي 
حكم والده اإىل ع�سر ذهبي مت يف 
الويب يف وق��ت مبكر  ال��واق��ع على 
من العقد الأول من القرن احلادي 

توؤكد اأديل ويب. والع�سرين”، 

مبباركة الرئي�ص 
احلايل دوتريتي

   ولأن عملية التطهري مل ت�ستمر 

يدين الوريث بنجاحه، لآلة احلرب 
الرقمية الكا�سحة التي مت و�سعها يف خدمته

املر�سح املف�سل ملن�سب نائب الرئي�ص، 
لي�ست �سوى ابنة رئي�ص الدولة، �سارة دوتريتي

»البنتاغون« تنفي م�ساعدة اأوكرانيا على »ا�ستهداف« جرناالت رو�س  •• وا�صنطن-اأ ف ب

الأم����ريك����ي����ة  ال�����دف�����اع  وزارة  ن���ف���ت 
معلومات  ت���ق���دمي  )ال���ب���ن���ت���اغ���ون( 

القوات  لتتمكن  القتال  ا�ستخبارية عن مواقع ج��رالت رو�س يف ميدان 
الأوكرانية من قتلهم.

الدعم  ح��ول  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  ن�سرتها  معلومات  على  وردا 
الأمريكي للجي�س الأوكراين، قال املتحدث با�سم البنتاغون جون كريبي 
اإن الوليات املتحدة تزود فعا قوات كييف مبعلومات ا�ستخبارية ع�سكرية 

“مل�ساعدة الأوكرانين يف الدفاع عن بادهم«.
“لكن نحن ل نقدم معلومات ا�ستخباراتية ب�ساأن مواقع  واأ�ساف كريبي 
اجلي�س  ق���رارات  يف  ن�سارك  اأو  املعركة  �ساحة  يف  الع�سكرين  ال��ق��ادة  كبار 

الأوكراين ب�ساأن ا�ستهداف” اأهداف الق�سف.
وكانت �سحيفة نيويورك تاميز ذكرت الأربعاء نقًا عن م�سادر مل ت�سمها 
الوليات  قدمتها  ا�ستخباراتية  معلومات  اأن  الأمريكية  ال�ستخبارات  يف 
املتحدة للجي�س الأوكراين �سمحت با�ستهداف عدد من اجلرالت الرو�س 

بالقرب من اجلبهة.
اأم��ريك��ي��ن ك��ب��ار مل  وق��ال��ت ال�سحيفة الأم��ريك��ي��ة نقا ع��ن م�����س��وؤول��ن 
ت�سمهم اإن اجلي�س الأوكراين ا�ستهدف وقتل عددا من اجلرالت الرو�س 

منذ بدء الغزو يف 24 �سباط-فراير.

قتلتهم  رو�سيا  12 ج��رال  اإن نحو  امل�سوؤولن قولهم  ه��وؤلء  ونقلت عن 
ال�ستخبارية  املعلومات  اإىل  بال�ستناد  ا�سُتهدفوا  الأوك��ران��ي��ة،  ال��ق��وات 

الأمريكية.
واأو�سحت اأن اأوكرانيا جنحت خ�سو�سا يف مهاجمة مواقع للقيادة الرو�سية 
واقرتبت، ح�سب ال�سحيفة، الأ�سبوع املا�سي من ق�سف موقع بالقرب من 
اخلطوط الأمامية يف منطقة دونبا�س حيث ُيعتقد اأن اجلرال الرو�سي 

الكبري فالريي غريا�سيموف كان يتفقد القوات.
وقالت “نيويورك تاميز” يف معلومات غري موؤكدة اإن القوات الأوكرانية 

قد تكون ق�سفت املوقع بعد �ساعات قليلة من مغادرة غريا�سيموف.
وك���ان ال��ب��ن��ت��اغ��ون اأع��ل��ن الإث���ن���ن اأن رئ��ي�����س الأرك�����ان ال��رو���س��ي فالريي 
غريا�سيموف قام بزيارة ا�ستمرت “لأيام” الأ�سبوع املا�سي على اجلبهة يف 
منطقة دونبا�س ب�سرق اأوكرانيا، ما يوحي باأن كبار امل�سوؤولن الع�سكرين 

الرو�س يقرتبون من املعارك.
ل��ك��ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون مل ي��وؤك��د ���س��ائ��ع��ات حت��دث��ت ع��ن اإ���س��اب��ة غريا�سيموف 

بجروح.
و�سرح م�ست�سار لوزير الداخلية الأوكراين الأحد اأن عددا من ال�سباط 
الرو�س اأ�سيبوا يف “انفجار” يف اإيزيوم ب�سرق اأوكرانيا، مو�سحا اأن رئي�س 

الأركان الرو�سي كان موجودا يف املوقع. لكن م�سوؤول اأوكرانيا اآخر ذكر اأن 
اجلرال الرو�سي مل ي�سب.

واأعلن الأوكرانيون مرات عدة اأنهم قتلوا جرالت رو�س يف امليدان منذ 
بدء غزو اأوكرانيا يف 24 �سباط/فراير.

من جهة اأخرى، قالت قناة “اإن بي �سي” الأمريكّية اخلمي�س اإّن معلومات 
الرو�سي  الطّراد  اإغ��راق  على  اأوكرانيا  �ساعدت  املتحدة  الوليات  قّدمتها 

مو�سكفا.
ونقلت القناة عن م�سوؤولن مل ُت�سّمهم اأّن القّوات الأوكرانّية طلبت من 
بعد  واأّن��ه  الأ�سود،  البحر  يف  ُتبحر  ب�سفينة  تتعّلق  معلومات  الأمريكّين 
ذلك تعّرف الأمريكّيون اإىل ال�سفينة على اأّنها مو�سكفا وحّددوا موقعها.

�سوؤال  ردا على  نفى  ا�سمه  ك�سف  اأمريكيا كبريا طلب عدم  لكّن م�سوؤول 
اأتاحت  املتحدة قّدمت معلومات  الوليات  تكون  اأن  بر�س  لوكالة فران�س 
التعّرف اإىل الطّراد مو�سكفا. وقال “نحن ل ُنقّدم معلومات ل�ستهداف 

�سفن«.
مل�ساعدة  ال�ستخبارّية  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  جمموعة  ُن��ق��ّدم  “نحن  وا���س��اف 
ُت�سّكلها  التي  التهديدات  اأف�سل  �سكل  يف  يفهموا  اأن  على  الأوك��ران��ّي��ن 
ال�سفن الرو�سّية يف البحر الأ�سود وم�ساعدتهم على ال�ستعداد للدفاع �سّد 

•• تعز-اأ ف ب

ع��ن��د ط��ري��ق ج��ب��ل��ي��ة وع����رة وغري 
معبدة، تتحرك مركبات و�ساحنات 
حم��م��ل��ة ب��ال��ب�����س��ائ��ع ب��ح��ذر وبطء 
تعز  مدينة  من  للخروج  �سديدين 
املحا�سرة  اليمن  غ��رب  ج��ن��وب  يف 

من املتمردين احلوثين.
املركبات يف بع�س الأحيان  تتوقف 
لل�سماح ملركبات اأخرى باملرور من 
اجلهة املقابلة، بينما تبدو الطريق 

مزدحمة رغم خطورتها.
اأك��رث امل��دن تاأّثرا  وتعز هي اإح��دى 
ب����احل����رب م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ن����زاع يف 
منت�سف 2014. وتخ�سع املدينة 
وي�سكنها  اجلبال  بها  حتيط  التي 
األف �سخ�س، ل�سيطرة   600 نحو 
املتمردين  لكن  القوات احلكومية، 
ي����ح����ا�����س����رون����ه����ا م����ن����ذ �����س����ن����وات، 

ويق�سفونها ب�سكل متكرر.
وا���س��ت��ح��دث ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة طرقا 

•• ب�صكيك-اأ ف ب

اأم�س اجلمعة  اأعلنت قرغيز�ستان  
مواطنيها  م�����ن  ث����اث����ة  م���ق���ت���ل 
جنود  اأط����ل����ق  اأن  ب���ع���د  اخل��م��ي�����س 
من  ج��زء  يف  ال��ن��ار  اأوزبك�ستانيون 
احلدود املتنازع عليها بن البلدين 

الواقعن يف اآ�سيا الو�سطى.
ك��ث��ريا م��ا ت��ق��ع خ��اف��ات حدودية 
ال�سوفياتيتن  اجلمهوريتن  بن 
قبل  ا�ستقالهما  منذ  ال�سابقتن 
م�سوؤولون  وي�����س��ري  ع��ق��ود.  ث��اث��ة 
اإىل  م���ط���ال���ب���ات���ه���م  يف  ر����س���م���ي���ون 
احلقبة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  خ����رائ����ط 

ال�سوفياتية.
القومي  الأم��������ن  جل���ن���ة  وق����ال����ت 
متاأثرين  “ماتوا  اإن���ه���م  ب��ي��ان  يف 
اإطاق  ج��راء  بها  اأ�سيبوا  بجروح 
م�سيفة اأن احلادثة وقعت  النار”، 

اخلمي�س.
وه������ذه اأخ����ط����ر ح����ادث����ة ت���ق���ع على 

عدة اأيام. وي�سف معاناة ال�سائقن 
يوؤثر  م��ا  ال��ط��ري��ق  وع����ورة  ب�سبب 
ت�سمد  ل  “التي  ال�����س��ي��ارات  ع��ل��ى 
بالإ�سافة  اأكرث من اأربعة اأ�سهر”، 
وال���ب���رتول  اأ����س���ع���ار  ارت����ف����اع  “اإىل 

والزيوت«.
املا�سي  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  ب��داي��ة  يف 
ب��ع��د الإع�����ان ع���ن ال��ه��دن��ة، دعت 
املجتمع  م��ن��ظ��م��ات  جم��م��وع��ة م��ن 
املتحدة  الأمم  ال��ي��م��ن  يف  امل����دين 
فتح  على  التفاق  يف  الت�سريع  اإىل 

الطرق يف تعز.
م�سرتك  بيان  يف  املنظمات  وقالت 
ي�سقط  الهدنة  ي��وم مير من  “كل 
ف��ي��ه ���س��ح��اي��ا م��دن��ي��ون يف الطرق 
املروعة  الوعرة، وامل�ساهد  اجلبلية 
التي  وال�������س���اح���ن���ات  ل���ل���م���رك���ب���ات 
ت���ت���ه���اوى ب��ال��ن��ا���س وال��ب�����س��ائ��ع يف 

املنحدرات تفوق الو�سف«.
وع������ّرت ال�����س��ف��ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف 
الأرب��ع��اء على ح�سابها على  اليمن 

بديلة مع اإغاق كافة الطرق التي 
املجاورة.  باملحافظات  تعز  تربط 
الأقرو�س”،  “طريق  بينها  وم��ن 

وهي طريق جبلية وعرة.
ك���ان���ت ال���ط���ري���ق م���ن م��دي��ن��ة تعز 
ال�سرقية  ال��ب��واب��ة  احل���وب���ان،  اىل 
دقيقة،   15 ت�ستغرق  للمحافظة، 
طويا  وقتا  ت�ستغرق  اليوم  لكنها 
بح�سب  �ساعات  لثماين  ي�سل  ق��د 

ظروف الطق�س والزدحام.
وي�����س��ف ع���ب���ده اجل��ع�����س��ن��ي ال���ذي 
موا�سات  ����س���ي���ارة  ���س��ائ��ق  ي��ع��م��ل 
م�سريا  ال��ط��ري��ق،  خ��ط��ورة  تعز  يف 
ال�سائق  لكل من  “متعبة  اأنها  اىل 

والراكب«.
بر�س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  وي����ق����ول 
خ�سو�سا  ي���ت���ع���ب���ون،  “بالركاب 
يف  يجل�سون  الن�ساء،  اأو  الأط��ف��ال 
�ساعات  اأرب����ع  اأو  ث���اث  الزدح������ام 
م�سريا  الطريق”،  �سيق  ب�سبب 
اىل اأنه ل يخرج للعمل اإل مرة كل 

كرميوف يف 2016.
مريزييويف  �سوكت  خلفه  و�سعى 
مع  ال������ع������اق������ات  اإ��������س�������اح  اإىل 

اجلريان.
وقرغيز�ستان  اأوزب��ك�����س��ت��ان  وق��ع��ت 
لت�سوية  ات��ف��اق��ي��ة  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 

احل�������������دود ب�������ن ق����رغ����ي����ز�����س����ت����ان 
القليلة  ال�سنوات  يف  واأوزبك�ستان 

املا�سية.
وقال البيان اإن ممثلن عن اأجهزة 
توا�سلوا  البلدين،  ل��دى  احل���دود 
ع��ل��ى ال��ف��ور وات��ف��ق��وا ع��ل��ى اإج����راء 
اجتماع  ع��ق��د  وي���ت���وق���ع  حت��ق��ي��ق. 

بينهم اجلمعة، بح�سب البيان.
اإذا  م���ا  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان  حت����دد  ومل 
قوات  من  اأو  مدنين  القتلى  ك��ان 

احلدود.
وميثل التهريب م�سكلة يف املنطقة، 
بن  مواجهات  با�ستمرار  تقع  كما 
�سكان احلدود على خلفية مراعي 

املا�سية وموارد املياه.
وت��ع��ذر الت�����س��ال ب��اأج��ه��زة احلدود 

للح�سول على تعليق.
الثنائية بن اجلارتن  والعاقات 
ت����وت����را، لكنها  ���س��ه��دت  ك���ث���ريا م���ا 
الرئي�س  وف��������اة  ب����ع����د  حت�������س���ن���ت 
اإ�سام  امل��ت�����س��دد  الأوزب���ك�������س���ت���اين 

تويرت عن “قلق عميق اإزاء ح�سار 
والذي  ���س��ن��وات  منذ  امل�ستمر  تعز 
يت�سبب مباأ�ساة اإن�سانية لعديد من 

�سكانها«.
اإن زي���ارة  وي��ق��ول ع��ب��د اهلل راج����ح 
ح��ت��ى يف  اأو  احل����وب����ان  اأق����ارب����ه يف 
ت�سكل  ال���ق���ري���ب���ة  اإب  حم���اف���ظ���ة 
وع�����ورة  ب�����س��ب��ب  ك���ب���رية  “معاناة 
ال����ط����ري����ق والزدح��������������ام واأي���������س����ا 
ولكنه يو�سح “ل يوجد  الغاء”. 
اأهلنا  ل��زي��ارة  حل  اأو  بديلة  طريق 
اإل عن طريق هذه الطريق الوعرة 

ب�سبب قطع الطريق الر�سمية«.
وكغريه من �سكان تعز، ياأمل عبد 
الهدنة  ت�����س��ف��ر  اأن  يف  راج�����ح  اهلل 
“نحن  مو�سحا  ال��ط��رق،  فتح  عن 
نتمنى جناح الهدنة لفتح الطريق، 
�سيتحمل  املعابر،  فتح  يتم  واإذا مل 
ت����داع����ي����ات ذل������ك. هذه  امل�����واط�����ن 
امل�ساكل واملتاعب يتاأثر بها املواطن 

فقط«.

اخل���������اف احل��������������دودي، ل����ك����ن مل 
عر  اأن  بعد  عليها  امل�سادقة  تتم 
ا�ستيائهم  ع��ن  القرغيز�ستانيون 
اإزاء بنود �سمنت ا�ستخدام اجلانب 
الأوزبك�ستاين خلزان مياه يقع يف 

قرغيز�ستان.

هجمات حمتملة اآتية من البحر«.
القيادة  �سفينة  اأّن  رو���س��ي��ا  وت���وؤّك���د 
البحرّية مو�سكفا، التابعة لأ�سطول 
ال��ب��ح��ر الأ����س���ود، غ��رق��ت اإث���ر حريق 
ناجم من انفجار ذخائر، يف حن تقول اأوكرانيا من جهتها اإّنها اأغرقتها 

ب�سربات �ساروخّية.
اأكدت بلدية مدينة نوفورو�سي�سك يف جنوب رو�سيا، مثا يف بداية اآذار/
احلادي  اجلي�س  قائد  نائب  �سوخوفيت�سكي  اأن��دري��ه  اجل��رال  اأن  مار�س 

والأربعن، مات “كبطل” يف اأوكرانيا.
ال��ت��ي تبذلها  ال���س��ت��خ��ب��ارات  اإن ج��ه��ود  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ق��ال��ت �سحيفة 
على  خ�سو�سا  “تركزت  املعارك  يف  قرب  عن  اأوكرانيا  مل�ساعدة  وا�سنطن 
الرو�سي  للجي�س  املتحركة  القيادة  ملقار  اأخ��رى  وتفا�سيل  املوقع  حتديد 

التي تتنقل با�ستمرار«.
اإىل جانب  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  ا�ستخدمت  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  وت��اب��ع��ت 

املعلومات التي جتمعها بنف�سها ل�سن هجمات على �سباط كبار رو�س.
لكن الناطق با�سم البنتاغون اأكد اأن اأوكرانيا تتخذ بنف�سها قراراتها ب�ساأن 

ا�ستهداف اأو عدم ا�ستهداف م�سوؤول رو�سي.
وقال اإن “اأوكرانيا جتمع املعلومات التي نقدمها نحن و�سركاء اآخرون مع 
املعركة، ثم  باأنف�سهم يف �ساحة  التي يجمعونها  املعلومات ال�ستخباراتية 

يتخذون قراراتهم باأنف�سهم وينفذون اأعمالهم باأنف�سهم«.

 اأملانيا تر�سل 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع اإىل اأوكرانيا 
•• �صليات�س-رويرتز

اأم�س  الأمل��ان��ي��ة كري�ستينه لم��ر���س��ت   ال��دف��اع  وزي����رة  ق��ال��ت 
اإن بادها �ست�سلم �سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع  اجلمعة 
تعهدت  ه��اوت��زر  مدافع  خم�سة  اإىل  بالإ�سافة  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل 

احلكومة الهولندية بتقدميها.
منذ  تنتهجها  �سيا�سة  عن  اأملانيا  عدلت  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 
احلرب  مناطق  اإىل  ثقيلة  اأ�سلحة  اإر���س��ال  بعدم  طويلة  ف��رتة 
وذلك بعد �سغوط من داخل الباد وخارجها مل�ساعدة اأوكرانيا 

يف الت�سدي للهجمات الرو�سية.
اإبرهارد  الأمل��اين اجل��رال  الأرك��ان  ورئي�س  وقالت لمر�ست 
املدافع  اإن  ال�سلوفاكية  �سليات�س  بلدة  يف  لل�سحفين  ت�سورن 

�ستخرج من خمازن القوات امل�سلحة الأملانية و�سُت�سلم مبجرد 
النتهاء من اأعمال ال�سيانة خال الأ�سابيع املقبلة.

من  املكونة  الأوىل  املجموعة  تدريب  يبداأ  اأن  ت�سورن  وتوقع 
حوايل 20 جنديا اأوكرانيا على املدافع ذاتية الدفع الأ�سبوع 
هوؤلء  اأن  م�سيفا  الأملانية  اإيدار-اأوبر�ستاين  بلدة  يف  املقبل 
�سوفيتية  ال��ه��اوت��زر  م��داف��ع  ت�سغيل  خ��رة يف  لديهم  اجل��ن��ود 
اأ�سلحة  على  للح�سول  منا�سداتها  اأوكرانيا  وكثفت  ال�سنع. 
ثقيلة منذ اأن وجهت مو�سكو اأعنف هجماتها اإىل �سرق وجنوب 

الباد بعد اأن ف�سلت يف ال�سيطرة على العا�سمة كييف.
وقال ت�سورن اإن برلن �ستوفر اأي�سا دفعات اأولية من الذخرية 
كيه. الأمل��ان��ي��ة  ال��دف��اع  �سركة  اأنتجتها  التي  ال��ه��اوت��زر  مل��داف��ع 
عمليات  ال�سركة  مع  مبا�سرة  كييف  تن�سق  اأن  على  اإم.دبليو، 

�سراء املزيد من الذخرية. وتعتر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 
)بانزرهاوبيتز 2000( اأحد اأقوى اأ�سلحة املدفعية املوجودة 
لدى اجلي�س الأملاين وميكنها اإ�سابة اأهداف على م�سافة 40 
كيلومرتا. ويف الأ�سبوع املا�سي، وافقت برلن لأول مرة على 
تزويد كييف باأ�سلحة ثقيلة وقدمت لها دبابات جيبارد للدفاع 
اجلوي بعد اأن اتهم منتقدون اأملانيا بالتباطوؤ يف ت�سليم اأ�سلحة 

ثقيلة اإىل كييف.
�سمال  حلف  دول  اأر�سلتها  ال��ت��ي  الثقيلة  الأ���س��ل��ح��ة  ومعظم 
الأطل�سي اإىل اأوكرانيا حتى الآن هي اأ�سلحة �سوفيتية ال�سنع 
الأع�ساء يف  اأوروب��ا  ت��زال موجودة يف خمزونات دول �سرق  ل 
احللف، لكن الوليات املتحدة وبع�س احللفاء الآخرين بداأوا 

اإمداد كييف مبدافع الهاوتزر الغربية.

 الرئي�س اجلورجي ال�سابق �ساكا�سفيلي يواجه خطر املوت
•• تبلي�صي-اأ ف ب

يواجه الرئي�س اجلورجي ال�سابق ميخائيل �ساكا�سفيلي الذي تدهور و�سعه 
يتلق  مل  اإذا  امل��وت  خطر  �سجنه،  يف  الطعام  عن  اإ�سرابن  ب�سبب  ال�سحي 
العناية الازمة، وفق ما حذر اطباوؤه اجلمعة. ورف�س �ساكا�سفيلي )54 
عاما( تلقي الغذاء خلم�سن يوما ثم لع�سرين يوما اأخرى تنديدا ب�سجنه 
اإثر اإدانته با�ستغال ال�سلطة. واجلمعة، افادت جمموعة اطباء م�ستقلن 
ا�سطرابات  خ�سو�سا  ي��ع��اين  الخ���ري  اأن  ال�سجن  يف  �ساكا�سفيلي  عاينت 
اأن عدم نقل  و�سغوطا ع�سبية �سديدة وفقدان ال�سهية. ونبه الطباء اىل 
الرئي�س ال�سابق يف �سكل عاجل اىل امل�ست�سفى لتجنيبه التعر�س ل”عوامل 
�سيدفعه اىل مواجهة خطر ال�سابة مب�ساعفات ع�سبية  �سغط نف�سي”، 

قد تت�سبب باختال يف وظائف اع�سائه وتف�سي اىل “نهاية مميتة«.

مينيون يروون معاناتهم يف تعز املحا�سرة من امللي�سيات  قتلى من قرغيز�ستان بنريان قوات احلدود االأوزبك�ستانية   3
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عربي ودويل

 حّذرت منظمات حقوقية اجلمعة من اأن ايران قد حتاول ا�ستغال 
حقوق  انتهاكات  على  املحا�سبة  لتجّنب  اإليها  اأمم��ي��ة  م��ق��ّررة  زي���ارة 
املعنية  املقّررة اخلا�سة  دوه��ان،  األينا  ت��زور  اأن  املقّرر  الن�سان. ومن 
 18 اإىل   7 اإي��ران من  بالآثار ال�سلبية للتدابري الق�سرية الأحادية، 
زيارة  اأول  و�ستكون هذه  املتحدة.  الأمم  اجل��اري، بح�سب  اأي��ار مايو 
ملقّرر  والأوىل   2005 الإ�سامية منذ  اإىل اجلمهورية  اأممي  ملقّرر 
من�سب  وه��و  الح��ادي��ة،  الق�سرية  للتدابري  ال�سلبية  ب��الآث��ار  معني 
ا�ستحدثه يف 2014 جمل�س حقوق الإن�سان التابع لاأمم املتحدة. 
“اأتطّلع اإىل العمل مع  ونقل بيان لاأمم املتحدة عن دوهان قولها 
بروٍح  والدولّين،  املحلّين  احلكومين،  وغري  احلكومين  نظرائي 
تاأثري  عن  مبا�سرة  معلومات  جلمع  واحلياد،  والتعاون  احل��وار  من 
الإن�سان  حلقوق  الكامل  التطبيق  على  الحادية  الق�سرية  التدابري 
يف الباد«. واأو�سحت املقررة الأممية اأّن زيارتها ترمي اإىل “تغطية 
الإج��راءات«. وتاأتي  املتاأثرة بهذه  جميع مناحي احلياة والقطاعات 
زيارتها يف توقيت ت�سعى فيه القوى الكرى اإىل اإحياء التفاق الدويل 
املرم يف العام 2015 مع طهران حول برناجمها النووي. ان�سحبت 
اأح��ادي��ا من الت��ف��اق ع��ام 2018، واأع���ادت فر�س  ال��ولي��ات املتحدة 
لبدء  �سنة،  بعد نحو  الأخ��رية  دفع  قا�سية على طهران، ما  عقوبات 
مبوجب  الأ�سا�سية  التزاماتها  غالبية  تنفيذ  عن  تدريجا  الرتاجع 
التفاق، وت�سديدها على اأن عودتها لالتزام مبندرجاته تبقى رهن 

قيام الأطراف الآخرين، خ�سو�سا وا�سنطن، بالأمر ذاته.

رو�سيا  اأن  تورت�ساك اجلمعة  اأن��دري  الرو�سي  الرملاين  امل�سوؤول  اأكد 
وذلك خال زيارته مدينة  �ستبقى يف جنوب اأوكرانيا “اىل الأبد”، 
خري�سون الأوكرانية التي اأعلنت مو�سكو ال�سيطرة التامة عليها منذ 
اآذار مار�س. وقال تورت�ساك النائب الأول لرئي�س املجل�س الحتادي 
“اإذ  لانباء  الر�سمية  نوفو�ستي  ريا  وكالة  عنه  نقلت  كما  الرو�سي 
اإن رو�سيا  اق��ول جم��ددا  اأن  اأود  �سكان منطقة خري�سون،  اتوجه اىل 

موجودة هنا اىل الأبد. يجب عدم الت�سكيك يف ذلك«.
وهي املرة الوىل يعلن م�سوؤول رو�سي رفيع عزم مو�سكو على البقاء 
العمليات  الرو�سي منذ بدء  �سيطر عليها اجلي�س  التي  الرا�سي  يف 
الع�سكرية يف اأوكرانيا يف 24 �سباط فراير. وا�ساف تورت�ساك “لن 
تكون هناك اأي عودة اىل املا�سي. �سنعي�س معا، �سنطور هذه املنطقة 

الغنية برتاثها التاريخي و�سعبها الذي يقيم هنا«.
املوحدة  رو�سيا  حل��زب  العام  املجل�س  �سكرتري  اأي�سا  هو  وتورت�ساك 
الن�سانية  للم�ساعدة  رو�سيا  اأن مركزا لوج�ستيا  اعلن  احلاكم، وقد 
�سيفتتح قريبا يف خري�سون. واو�سح اأن املركز الذي �سيقيمه احلزب 

احلاكم �سيهتم خ�سو�سا بتاأمن مواد غذائية واأدوية لل�سكان.
التي �سمتها مو�سكو يف  القرم  �سبه جزيرة  القريبة من  وخري�سون 
2014، هي اىل الآن املدينة الوكرانية املهمة الوحيدة التي �سيطر 
 24 ب��دء غ��زوه��م لوك��ران��ي��ا يف  ك��ام��ل منذ  ال��رو���س يف �سكل  عليها 

�سباط/فراير. واعلنوا ذلك يف الثالث من اآذار/مار�س.

اأع��ل��ن��ت ال�����س��وي��د اجل��م��ع��ة اأن ال�����س��ل��ط��ات الإي���ران���ي���ة اح��ت��ج��زت اأحد 
مواطنيها، ما يهدد مبزيد من توتر العاقات بن البلدين.

واأكدت وزارة اخلارجية ال�سويدية لوكالة فران�س بر�س اأن �سويديا يف 
الثاثينيات من عمره “اعتقل موؤخرا«.

وقالت يف ر�سالة بالريد الإلكرتوين اإن “ال�سفارة يف طهران ت�سعى 
للح�سول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ساأن وهي على ات�سال 

ومل تقدم مزيدا من التفا�سيل. بال�سلطات املحلية”، 
الرجل  اأن  ال�سويدية  بادت”  “اأفتون  �سحيفة  ذكرت  جانبها،  من 

كان يف عطلة مع �سويدين اآخرين عندما مت اعتقاله.
والعاقات بن ال�سويد واإيران متوترة اأ�سا ب�سبب حماكمة الأوىل 
م�سوؤول اإيرانّيا �سابقا بتهمة بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره 

املفرت�س يف حملة ت�سفية معار�سن عام 1988.
ت�سرين  يف  �ستوكهومل  مطار  يف  ع��ام��ا(   61( ن��وري  حميد  واأوق���ف 
الثاين نوفمر 2019 بعد اأن رفع معار�سون اإيرانيون يف ال�سويد 
اأن ت�سدر  امل��ق��رر  الأرب���ع���اء وم��ن  املحاكمة  وان��ت��ه��ت  ���س��ك��اوى ���س��ده. 
املحكمة قرارها يف متوز يوليو. يف وقت �سابق من الأ�سبوع اجلاري، 
توقيفه  اأن  نوري معترة  بالإفراج عن  الإيرانية  اخلارجية  طالبت 

“غري قانوين«.

عوا�صم

نيقو�صيا

مو�صكو

�صتوكهومل

خماوف مع قطع اإمدادات 
الغاز الرو�سي يف بلغاريا 

•• اإهتيمان-اأ ف ب

تعر بلغاريا �سبكة متداخلة من خطوط الأنابيب تنقل كميات وفرية من الغاز 
الرو�سي، غري اأنه مل يعد بو�سع هذا البلد احل�سول على اإمدادات منذ اأن قررت 
�سغط  حمطة  توا�سل  بالروبل.  واردات��ه  ثمن  ت�سديد  لرف�سه  معاقبته  مو�سكو 
الغاز يف اإهتيمان على م�سافة 60 كلم من العا�سمة البلغارية �سوفيا ن�ساطها من 
دون اأن تظهر اأي تبعات لوقف جمموعة غازبروم العماقة الرو�سية اإمداداتها يف 
27 ني�سان-اأبريل. فالغاز ل يزال يتدفق، غري اأّنه الآن يوا�سل طريقه ح�سرا اإىل 
اليونان ومقدونيا ال�سمالية املجاورتن من غري اأن يتوقف يف بلغاريا التي تعول 
على الغاز الرو�سي لتاأمن %90 من حاجاتها. وا�سلت بلغاريا على غرار بولندا 
ت�سديد ثمن وارداتها بالعملة املن�سو�س عليها يف عقودها مع غازبروم من دون 
ال�ستجابة لطلب مو�سكو فتح ح�ساب بالروبل الرو�سي ردا على العقوبات الغربية 

املفرو�سة عليها اإثر غزو اأوكرانيا.
دول  باقي  اإىل  بالن�سبة  اأما  لبلغاريا.  اإمداداتها  بقطع  الرو�سية  املجموعة  وردت 
اأي��ار/م��اي��و ومن  املقبلة مرتقبة يف منت�سف  املدفوعات  ف��اإن  الأوروب����ي،  الحت��اد 
�سعت  املتوقع قطع الإم��دادات عن بلدان اأخرى. مبواجهة ما تعتره “ابتزازا”، 
احلكومة البلغارية للطماأنة، م�سددة على وجود “خيارات اأخرى” لتاأمن حاجات 
البلد ال�سنوية البالغة حواىل 3 مليارات مرت مكعب من الغاز. غري اأن ال�سركات 
ت�سكك يف ذلك متخوفة من نق�س يف الإمدادات ومن ارتفاع الأ�سعار يف بلد يعتر 

اأفقر دول الحتاد الأوروبي ويواجه م�ستوى قيا�سيا من الت�سخم. 

ترى اأن املعرتك احلقيقي حول »خريطة الطريق«

درا�سة حديثة ل� »تريندز« توؤكد اأن حالة الال ا�ستقرار متعدد املراحل ُتدخل ليبيا يف نفق جمهول

م�سوؤول: و�سع كوفيد يتح�سن يف ال�سني  

بكني تهدد منتقدي اإجراءات مكافحة كورونا 

بعد حترير �سعر الدقيق.. قلق يف اإيران من اختبار �سر النا�س
ال�سوق  ت��وم��ان يف  األ���ف   42 م��ن  لأك���رث  و���س��ل  ال�����دولر  �سعر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

الر�سمية.
واخلبز  كاحللويات  عليه  القائمة  ال�سناعات  على  الدقيق  �سعر  حترير  واأث��ر 
و5   3 اأ�سعارها  ت�ساعفت  التي  واملعكرونة  واملحم�سات،  “الفينو”  الفرن�سي 

مرات.
اإىل  امل��ع��ك��رون��ة  ك��ي��ل��وغ��رام  �سعر  ارت���ف���اع  ال��دق��ي��ق  م�سنعي  جمعية  وت��وق��ع��ت 

36000 تومان مع حترير �سعر الدقيق.
ك�سي�ستان  مناطق  يف  الدقيق  نق�س  ظهر  اإيرانية  اإعامية  تقارير  وبح�سب 
وبلو�س�ستان واأذربيجان ال�سرقية وكرد�ستان والأحواز وخرا�سان الر�سوية ما 

قد يوؤ�سر لأزمة خبز.
7 ماين طن، فيما  ال��واردات الإيرانية من القمح باأكرث من  ويقدر حجم 
بلغ الإنتاج املحلى 8 ماين طن اأي اأن طهران ت�ستورد %43 من احتياجات 

القمح.
يف  زاده  ع�سكر  عبا�س  ال��زراع��ة  وزارة  يف  الع��م��ال  تطوير  وزي���ر  ن��ائ��ب  وق���ال 
 14 لنحو  ي�سل  القمح  م��ن  ال�سنوي  ال�ستهاك  اإن  �سحيفة،  ت�سريحات 
مليونا و500 األف طن، منها نحو 8 ماين طن يتم توفريها من الإنتاج 

املحلي والباقي من ال�سترياد.
وال�سعري  القمح  من  دولر  مليار   14 بقيمة  ا�ستهلكت  اإي���ران  اأن  اإىل  ولفت 

والزيت خال العام الفار�سي املنتهي.
اأنه  جهرمي  اآذري  ج��واد  حممد  ال�سابق  الت�سالت  وزي��ر  اأو���س��ح  جانبه  من 
بتحرير �سعر الدقيق، واإلغاء الدعم عن الدقيق الفاخر واحلر، �سيتعن على 
ارتفاع  دومينو  �سيكون  لذلك  للمخابز؛  املدعوم  الدقيق  �سعر  رفع  احلكومة 

الأ�سعار وزيادة �سغط املعي�سة على النا�س اأو�سع.
وحذر ع�سو جلنة الأمن القومي بالرملان، جليل رحيمي جهان من اأن حترير 

�سعر الدقيق يهدد بتفجري الو�سع يف ال�سارع، قائا: “علينا عدم اختبار �سر 
النا�س، لقد و�سل �سرهم اإىل اأدنى م�ستوى ممكن«.

فيما �سدد النائب الرملاين، علي ر�سا باك على اأنه: “ل ميكن اللعب بطاولة 
حياة املواطنن ومعي�ستهم«.

ويتفق املحلل ال�سيا�سي الإيراين جال خو�س جهره، مع جهرمي والنواب يف 
اأن حترير �سعر الدقيق �سيلقي بتبعاته على ال�سارع، وا�سفا القرار باأنه خطورة 

كبرية.
اقت�سادية  اأزم��ة  �سمن  ياأتي  القرار  اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ويو�سح 
�سمن اأ�سبابها عدم التو�سل لتفاق يف املفاو�سات بن طهران والقوى ال�ست 
اأملانيا( حول الرنامج  املتحدة، رو�سيا، ال�سن، بريطانيا، فرن�سا،  )الوليات 
مدة  اإي��ران  على  القت�سادية  العقوبات  ا�ستمرار  يعني  ما  الإي���راين،  النووي 

اأطول.

•• طهران-وكاالت

قررت احلكومة الإيرانية حترير اأ�سعار الدقيق، ما يوؤدي لزيادة �سعر اخلبز، 
�سمن خطة اإ�ساح منظومة الدعم، و�سط حتذيرات من انفجار ال�سارع بعد 

املغامرة “باختبار �سر النا�س«.
ووف��ق وزي��ر ال��زراع��ة الإي���راين، ج��واد �ساداتي جن��اد، ف��اإن احل��رب يف اأوكرانيا 
اأ�سعار الدقيق، وكذلك للق�ساء على مافيا تهريبه خارج  اأ�سباب حترير  اأحد 

الباد.
ت�سريحات  يف  اأزدار،  جعفر  الدقيق  منتجي  جلمعية  ال��ع��ام  الأم���ن  وك�سف 
 10 ح���وايل  الأخ���رية  الأ���س��اب��ي��ع  ال��ف��اخ��ر،  الدقيق  اأ���س��ع��ار  ت�ساعف  �سحيفة، 
اأ�سعاف، ليرتاوح بن 67 األف تومان و630 األف، كما ارتفع �سعر كيلوغرام 

الدقيق لا�ستخدام ال�سناعي من 2700 تومان اإىل 16 األف.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�سدرها مركز  درا�سة حديثة،  اأكدت 
تريندز للبحوث وال�ست�سارات، حتت 
عنوان: “دوامة النتقال: حالة الا 
ليبيا”،  يف  امل��راح��ل  متعدد  ا�ستقرار 
منعطف  يف  دخ��ل  الليبي  امل�سهد  اأن 
���س��ب��اب��ي، ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ط��اب��ع التوتر 
ب�سكل عام، مبينة اأن م�سري العملية 
ال�سيا�سية، �سواء يف حدودها ال�سيقة 
اأو الوا�سعة، دخلت نفقاً جمهوًل لن 
ق��ب��ل ح�����س��م مع�سلة  ت��ت�����س��ح م��ع��امل��ه 
التي  “با�ساغا”،  ح��ك��وم��ة  مت��ك��ن 
ب��ا���س��اغ��ا، كخطوة  ف��ت��ح��ي  ي��رتاأ���س��ه��ا 
ما  اإذا  حظاً  الأوف���ر  باعتبارها  اأوىل 
الأعمال  ت�سريف  بحكومة  ق��ورن��ت 
عبداحلميد  اآن�����ذاك  ت��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي 
ال��دب��ي��ب��ة. واأ����س���ارت ال��درا���س��ة، التي 
اأع����ده����ا اأح���م���د ع��ل��ي��ب��ة ال���ب���اح���ث يف 
ال�سيا�سية  للدرا�سات  الأه��رام  مركز 
اأن  اإىل  مب�����س��ر،  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعرتك الفعلي يتمحور حول متكن 

“خريطة الطريق” التي اعتمدها الرملان الليبي يف 
العا�سر م��ن ف��راي��ر اجل���اري، وال��ت��ي ت��واج��ه حتديات 
عديدة، مع زيادة ال�ستحقاقات املحملة عليها باإ�سافة 
عبء ال�ستفتاء على الد�ستور يف ظل غياب توافق احلد 
الأدنى على مترير هذا ال�ستحقاق. وبينت الدرا�سة اأن 
�ستكون  وال��غ��رب،  ال�سرق  بن  ما  اجلديدة  التحالفات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امللفات  اأم����ام اخ��ت��ب��ار حقيقي ع��ل��ى وق���ع 
املوؤجلة واحلا�سمة لعملية النتقال ال�سيا�سي، من حيث 
املدعومة  املظاهر  خا�سة  الفو�سى،  ظواهر  تقوي�س 

من اخلارج، اأو �سبكات امل�سالح املحلية.

•• بكني-�صنغهاي-رويرتز

ي�����س��ع��ر ���س��ك��ان ب��ك��ن ب��ال��غ�����س��ب من 
فريو�س  ملكافحة  املفرو�سة  القيود 
كورونا التي حتد من تنقاتهم لكن 
ت�سجيل  م��ن  اأي�سا  القلق  ي�ساورهم 
كوفيد-19  ح����الت  م��ن  ال��ع�����س��رات 

اجلديدة يوميا فيما هدد قادة ال�سن باتخاذ اإجراءات 
�سد منتقدي �سيا�سة )�سفر كوفيد(.

وت��ت��ك��ب��د ال�����س��ن ت��ك��ل��ف��ة اق��ت�����س��ادي��ة ب��اه��ظ��ة وتواجه 
اخلا�سعة  الإنرتنت  مواقع  على  ن��ادرة  عامة  انتقادات 
عن  متزايد  ب�سكل  نف�سها  وت��ع��زل  م�����س��ددة،  ل�سيطرة 
ال��ع��امل ال����ذي اأ���س��ب��ح��ت ف��ي��ه ق��ي��ود ك��وف��ي��د �سيئا من 

املا�سي.
ال�سناعية  الهيئات  ا�ستكت  ال����دويل،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
من اأن قيود كوفيد يف ال�سن لها تداعيات اقت�سادية 
فر�س  ب�ساأن  القلق  ال�سكان  ينتاب  الداخل  ويف  عاملية. 

قيود �سعبة وطويلة الأمد.
و���س��ع��ت ب��ك��ن ج���اه���دة ل��ت��ج��ن��ب الرت����ف����اع ال���ه���ائ���ل يف 
املركز  �سنغهاي،  اأج���ر  ال���ذي  النحو  على  الإ���س��اب��ات 
ال��ت��ج��اري وامل���ايل يف ال��ب��اد، على ف��ر���س اإغ���اق �سبه 

كامل لأكرث من �سهر.
وبعد اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب ال�سيا�سي للحزب 
اأفاد  ال��ب��اد،  يف  ال��ق��رار  ل�سنع  هيئة  اأع��ل��ى  ال�سيوعي، 
التلفزيون احلكومي يف وقت متاأخر اأم�س اخلمي�س اأن 
ال�سن �ستواجه اأي تعليقات واأفعال ت�سوه اأو ت�سكك اأو 

ترف�س �سيا�ستها ملكافحة فريو�س كورونا.
ُفر�ست  التي  القيود،  اأن تخفيف  اللجنة من  وح��ذرت 

اأم ميكن البناء عليها يف امل�ستقبل.
عادت  ليبيا  اأن  احل��دي��ث��ة،  “تريندز”  درا���س��ة  وت���رى 
جمدداً اإىل دائرة الأزمة، بعد انفراجة موؤقتة مل يكتب 
النتقال  مراحل  كحال  املطاف،  نهاية  يف  النجاح  لها 
الت�سوي�س  م��ن  ح��ال��ة  ه��ن��اك  ت���زال  ول  ك��اف��ة،  ال�سابقة 
التطورات  ظ��ل  يف  ال�سيا�سية  العملية  م�سري  ب�����س��اأن 
الهائلة واملعقدة يف امل�سهد الليبي الذي دخل منعطفاً 

خِطراً.

ماآلت العملية ال�سيا�سية
وذكرت الدرا�سة اأن ماآلت م�ستقبل العملية ال�سيا�سية 

حتالفات تكتيكية
اأن ثمة ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اوؤل باأن  واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة 
دور يف مواجهة  لعب  تنجح يف  احلكومة اجلديدة قد 
يف  “با�ساغا”  �سوابق  من  انطاقاً  الفو�سى،  مظاهر 
اإل اأنها �سوابق ل  هذا ال�سدد اإبان حكومة “الوفاق”، 
ال�سبكات  هذه  تغلغلت  فقد  اأي�ساً،  عليها  البناء  ميكن 
يف العمق الليبي، اإىل درجة اأنها اأ�سبحت متثل الدولة 
النظام  دول��ة  ا�ستئ�سال  بعد  الليبية،  للحالة  العميقة 
اأن التحالفات اجلديدة مل تن�سج  ال�سابق، اإ�سافًة اإىل 
بعد بالقدر الكايف، وبالتايل ل يزال من املبكر احلكم 
على م�سريها، اإذا ما كانت حتالفات تكتيكية وموؤقتة، 

اليومية  ال�سعب  �سحيفة  يف  افتتاحية  ردت  واجلمعة، 
الر�سمية التابعة للحزب ال�سيوعي على التهامات باأن 
�سيا�سة ال�سن ب�ساأن كوفيد تعطل القت�ساد والتجارة 

يف ع�سرات املدن يف ثاين اأكر اقت�ساد يف العامل وتوؤثر 
ع��ل��ى ح��ي��اة م��ئ��ات امل��اي��ن م��ن ال��ن��ا���س، ���س��ي��وؤدي اإىل 

اإ�سابات وا�سعة النطاق.

الليبية تتلخ�س يف ا�ستقرار ال�سلطة، 
ال�سيا�سية  بالعملية  الثقة  تراجع  اأو 
اأن  املوؤكد  وبالتايل فمن  ع��ام،  ب�سكل 
يغادر  مل  ال��راه��ن  ال�سيا�سي  امل��وق��ف 
خانة املنظور ال�سيق لعملية النتقال 
ال�������س���ي���ا����س���ي ال����ت����ي ت���ت���م���ح���ور ح���ول 
مربع  ليبيا  ت��غ��ادر  مل  ب��ل  ال�سلطة، 
النتقالية،  ال�سلطة  ع��ل��ى  ال�����س��راع 
وعليه فاملتوقع اأن يكون ال�سراع على 
�سلطة ما بعد النتقال اأعنف، ولي�س 
اإىل  ثمة �سمانات باإمكانية النتقال 
املرحلة التالية ب�سكل �سل�س حتى يف 
التمكن لأي من  ح��ال جت��اُوز عقبة 

احلكومتن “با�ساغا، والدبيبة«.

معارك موؤجلة
هناك  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
�ستظهر  م��وؤج��ل��ة  م���ع���ارك  م��ت��وال��ي��ة 
امل��ق��ب��ل��ة، وم��ن��ه��ا: معركة  يف امل��رح��ل��ة 
املنا�سب ال�سيادية، وت�سكيل املفو�سية 
الأعلى  واملجل�س  لانتخابات،  العليا 

للق�ساء. 
ومع مرور الوقت �ستتواىل املعارك يف ملف ال�ستفتاء 
ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور، ك��م��ا اأن ه��ن��اك م��ع��رك��ة م��وؤج��ل��ة مع 
القوى  اإح���دى  اأن��ه  ي��درك  ال��ذي  ال�سابق،  النظام  تيار 
امل�ستهدفة من التطورات اجلارية لإق�سائه بعيداً عن 
“�سيف  تيار  وحتديداً  التيار  هذا  واأن  خا�سة  امل�سهد، 
خريطة  راف�����س��اً  ب��دل��وه  اأدىل  ق��د  القذايف”  الإ���س��ام 
الطريق التي قدمها الرملان الليبي، لكنه مل ي�سطف 
بعد مع جبهة “الدبيبة” التي تت�سابه معه يف املوقف 
نف�سه، ويعتقد اأن هذا ال�سطفاف غري وارد يف املرحلة 

الراهنة.

العاملين. وقالت دون اأن تذكر اأ�سماء 
بع�س  ه���اج���م  م����ا  “كثريا  ب��ع��ي��ن��ه��ا 
و�سوهوا  الأم��ري��ك��ي��ن  ال�سيا�سين 
اجلائحة  ملكافحة  ال�سن  اإج����راءات 
وال�سيطرة عليها وحاولوا اإلقاء اللوم 
بتعطيل  ي�سمى  فيما  ال�����س��ن  ع��ل��ى 

�سا�سل الإمدادات العاملية«.
واأ�سافت اأن اأولوية ال�سن هي اأرواح النا�س واأنه على 
الرغم من زيادة ال�سغط على اقت�سادها فيمكن للباد 

التغلب على ال�سعوبات.
اأكد  ال����وزراء  جمل�س  اأن  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  وذك���ر 
ال��دع��م لتحقيق  ت��داب��ري  امل��زي��د م��ن  اأن��ه �سيتم تطبيق 
التجارة  قطاع  وم�ساعدة  العمل  �سوق  يف  ال�ستقرار 
اجلديدة  احل��الت  ع�سرات  بكن  و�سجلت  اخلارجية. 
الفريو�س.  تف�سي  منذ  تقريبا  اأ�سبوعن  خال  يوميا 
وقال امل�سوؤولون اليوم اجلمعة اإنهم �سجلوا 72 اإ�سابة 
اأم�����س اخل��ام�����س م��ن م��اي��و اأي����ار وه���و اأع��ل��ى رق���م حتى 

الآن.
 وال وو ليانغ يو امل�سوؤول يف اللجنة الوطنية لل�سحة 
الباد  يف  كوفيد-19  و���س��ع  اإن  اجل��م��ع��ة  ب��ال�����س��ن 

يتح�سن لكنه ل يزال معقدا وخطريا.
لياونينغ وت�سجيانغ وخنان من  اأقاليم  اأن  وو  واأ�ساف 
بن اأماكن اأخرى اأبلغت يف الفرتة الأخرية عن حالت 
تف�س جديدة لفريو�س كورونا مع عدم ات�ساح م�سادر 
العدوى. واأ�سار اإىل اأن خماطر النتكا�سة ل تزال قائمة 
واأن ال�سن بحاجة اإىل تكثيف اإجراءاتها للتعامل مع 
على  ال�سيطرة  تدابري  وحت�سن  املحلية  التف�سي  ب��وؤر 

املر�س يف الوقت املنا�سب.

فنلندا ت�سعى تاأمني نف�سها قبل ع�سوية الناتو.. هل تنجح؟ •• عوا�صم-وكاالت

الأخ���رية،  الآون����ة  فنلندا يف  جُت���ري 
مباحثات مكثفة مع عدد من الدول 
�سمانات  على  للح�سول  ال��ك��رى؛ 
اأمنية بتوفري احلماية خال فرتة 
حلف  اإىل  ل��ان�����س��م��ام  ت��ر���س��ي��ح��ه��ا 
والتي  "الناتو"،  الأط��ل�����س��ي  �سمال 

ميكن اأن ت�ستمر عّدة اأ�سهر.
دول  ل����ق����ادة  ���س��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  ويف 
قالت  كوبنهاغن،  يف  اأوروب����ا  �سمال 
مارين  ���س��ان��ا  فنلندا  وزراء  رئي�سة 
دول  ت�سادق  اأن  يف  تاأمل  بادها  اإن 
على  ميكن”  م���ا  “باأ�سرع  ال��ن��ات��و 
ان�سمامها يف حال تر�سحها منفردة 

اأو مع ال�سويد.
جتري  ه��ل�����س��ن��ك��ي  اأن  واأو�����س����ح����ت 
رئ��ي�����س��ي��ة، مثل  م���ع دول  حم���ادث���ات 
واأملانيا  املتحدة وبريطانيا  الوليات 
�سمانات  على  للح�سول  وف��رن�����س��ا، 
ب��ت��وف��ري احل��م��اي��ة ل��ه��ا خ���ال فرتة 
“الق�سية  اأن  الرت�سح، م�سددة على 
عملية  ت���ك���ون  اأن  ه���ي  الأ����س���ا����س���ي���ة 
اأق�سر ما ميكن، لأن ذلك  امل�سادقة 
ميكن  اأمنية  �سمانة  اأف�سل  �سيكون 

اأن نح�سل عليها«.
ودف���ع���ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة التي 

اإىل  اأوك����ران����ي����ا،  ���س��ن��ت��ه��ا رو����س���ي���ا يف 
فنلندا  م��واق��ف  يف  ت��اري��خ��ي  تغيري 
“الناتو”،  حللف  الن�سمام  ب�ساأن 
الأمر منذ  تناق�س هذا  بداأت  والتي 

اأ�سابيع.
ل��ك��ن ه���ذه اخل���ط���وة اأث������ارت غ�سب 
ان�سمام  اأن  اع��ت��رت  التي  مو�سكو، 
اإىل  �سيوؤدي  “الناتو”  اإىل  هل�سنكي 

عواقب ع�سكرية و�سيا�سية خطرة.
وي�����������رى م������راق������ب������ون وحم����ل����ل����ون 
ل�”�سكاي  حديثهم  يف  ع�����س��ك��ري��ون، 
اأن فنلندا باتت اأقرب  نيوز عربية”، 
للتقدم  م�����س��ى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك����رث 
ب��ط��ل��ب ال���رت����س���ح ل��ع�����س��وي��ة حلف 
خماوفها  ظ��ل  يف  الأطل�سي،  �سمال 
القوات  خم���ال���ب  ت��ط��ال��ه��ا  اأن  م���ن 
ال��رو���س��ي��ة، ول��ا���س��ت��ف��ادة م��ن البند 
اخلام�س الذي مُيثل املظلة الأمنية 
تعول  لكنها  ال��ع�����س��ك��ري،  للتحالف 
على حماية الدول الكرى باحللف 
من احتمالية حدوث رد فعل رو�سي 

م�ساد لتلك اخلطوة.
وه������ذا م����ا وع�����د ب����ه وزي������ر ال���دف���اع 
ال��ري��ط��اين ب��ن وال�����س ال���ذي كان 

حل�سور  فنلندا  يف  نف�سه  الوقت  يف 
مناورات “اأرو 2022” الع�سكرية، 
يف  “الدعم”  ���س��ت��ق��دم  ل���ن���دن  ب�����اأن 
ح�����ال وق������وع ه���ج���وم ����س���د ال���دول���ة 

ال�سكندنافية.
اأولف  الأمل���اين  امل�ست�سار  ���س��دد  كما 
فنلندا  �ستدعم  ب���اده  اأن  ���س��ول��ت��ز، 
قررتا  اإذا  ق����وي  ب�����س��ك��ل  وال�����س��وي��د 

الن�سمام للناتو.
وي�������رى م����دي����ر ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
والت�سليح باملعهد الدويل للدرا�سات 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة وم����ق����ره ل���ن���دن، 
وليام  ال��ن��ات��و،  يف  ال�سابق  وامل�����س��وؤول 
األبريكي، اأن “رو�سيا �ست�سدر بع�س 
فنلندا  م�سي  مع  الأويل  ال�سجيج 
عن  �ستعلن  اإذ  ال��ن��ات��و،  ع�سوية  يف 
نقل قوات جديدة واإعادة متو�سعها 
قرب احل��دود، وكذلك الإع��ان عن 
النووية يف  الأ�سلحة  من�ساأة تخزين 
كالينينغراد، التي مت ترميمها وبداأ 
ا�ستخدامها منذ �سنوات، مع اإطاق 

املزيد من ال�سواريخ«.
ت�سريحات  يف  اأ���س��ار  األ��ب��ريك��ي  لكن 
اإنه  عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي  خا�سة 

ل يتوقع تغيريات �ساملة يف الو�سع 
بل  املنطقة،  يف  لرو�سيا  الع�سكري 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك، ي��ع��ت��ق��د اأن 
ورو�سيا  فنلندا  ب��ن  احل���وادث  ع��دد 
�سينخف�س بعد ان�سمامهم للحلف.

الدفاع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  وب��ال��ت��زام��ن، 
الفنلندية اأن طائرة هليكوبرت تابعة 
املجال  ان��ت��ه��ك��ت  ال��رو���س��ي  للجي�س 
اجل����وي ال��ف��ن��ل��ن��دي ي����وم الأرب����ع����اء، 
كانت  ال��ط��ائ��رة  اأن  متحدث  و���س��رح 
من طراز “مي-17” وتراوح عمق 

توغلها “بن 4 و5 كيلومرتات«.
التي  �سهر  الثانية خال  امل��رة  وهي 
ت�ستنكر فيها هل�سنكي توغل طائرة 

رو�سية يف جمالها اجلوي.
و�سدد امل�سوؤول ال�سابق باحللف على 
ق��ب��ول اعتماد  الإ����س���راع يف  ���س��رورة 
اإىل  م�سريا  الناتو،  بع�سوية  فنلندا 
الناتو  ق��م��ة  ي��ح��دث يف  ق��د  اأن ذل���ك 
املقرر  من  والتي  مبدريد،  القادمة 
اأن تنعقد يومي 29 و30 يف يونيو 

املقبل.
وزراء  رئي�س  ك�سف  �سابق،  وقت  ويف 
�ستاب،  األ��ك�����س��ن��در  الأ���س��ب��ق،  ف��ن��ل��ن��دا 

من  اأن����ه  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي 
املقرر اإعان باده نيتها الن�سمام 
مايو  م��ن��ت�����س��ف  “الناتو”  اإىل 
اجلاري، جنبا اإىل جنب مع جارتها 

ال�سويد.
�ستن�سم  “فنلندا  اإن  ���س��ت��اب،  وق���ال 
اإىل الناتو، ومن املرجح اأن نعر عن 
يف  ال�سويد  م��ع  الن�����س��م��ام  يف  نيتنا 
منت�سف �سهر مايو، ثم تدعونا قمة 
الناتو يف مدريد اأواخر يونيو املقبل 
الت�سديق  وبعد  للحلف،  لان�سمام 
ع��ل��ى ذل���ك م���ن ق��ب��ل ج��م��ي��ع ال���دول 
اأع�ساء  ن��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  الأع�����س��اء، 
من  الأول  بحلول  الع�سوية  كاملي 

يناير 2023«.
وت�سرتك فنلندا مع رو�سيا يف حدود 
 1330 اأك������رث م����ن  ي��ب��ل��غ ط���ول���ه���ا 
ك��ي��ل��وم��رتا، ه��ي الأط�����ول ل��دول��ة يف 
الحت��اد الأوروب��ي مع مو�سكو، ومع 
ظ���ل ل��ك��ن��ه��ا ب��ق��ي��ت حم���اي���دة خال 
تاأكيدات  ال��ب��اردة، يف مقابل  احل��رب 
من مو�سكو باأن القوات الرو�سية لن 

تغزو اأرا�سيها.
ت������زال واح�������دة م����ن دول  ل��ك��ن��ه��ا ل 

الحت��اد الأوروب���ي القائل التي مل 
تخف�س  اأو  الإجباري،  التجنيد  ُتنه 
كبرية،  ب��درج��ة  الع�سكري  الإن��ف��اق 

رغم انتهاء احلرب الباردة.
وان�����س��م��ت ف��ن��ل��ن��دا ال��ت��ي ي��ب��ل��غ عدد 
اإىل  ن�����س��م��ة  م��اي��ن   5.5 ���س��ك��ان��ه��ا 
تقيم  وه�����ي  الأوروب�������������ي،  الحت��������اد 
ل  “الناتو”  م���ع  وث��ي��ق��ة  ����س���راك���ة 
املعلومات  ت���ب���ادل  جم����ال  يف  ���س��ي��م��ا 

ال�ستخباراتية واملوارد.
يف  املتخ�س�س  اخل��ب��ري  ت��ق��دي��ر  ويف 
اأمين  الدكتور  ال��دول��ي��ة،  العاقات 
اأوكرانيا هي  �سمري، ف��اإن احل��رب يف 
يف  وال�سويد  لفنلندا  الأول  ال��داف��ع 
الذي  التحالف  بع�سوية  التفكري 
مرة  لأول  دول����ة،   30 ح��ال��ي��ا  ي�سم 
م��ن��ذ ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، وال��ت��خ��ل��ي عن 
يف حديث  “�سمري”  وق��ال  احل��ي��اد. 
اإنَّ  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
املواطن الآن يف فنلندا ي�سعر بالهلع 
واخلوف من املرور بال�سيناريو الذي 
الراهن،  الوقت  يف  اأوكرانيا  تعي�سه 
ي�ستوجب  الأم�����ر  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
وجود �سمانات اأمنية حلمايتها من 
الدول الع�سكرية الكرى يف الفرتة 
ال���ت���ي ���س��ي��ن��اق�����س ف��ي��ه��ا ط��ل��ب��ه��ا بن 

الدول الأع�ساء.
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قتياًل ح�سيلة انهيار مبنى يف ال�سني  53  

•• بكني-اأ ف ب

 53 اإىل  ال�����س��ن  يف  مبنى  ان��ه��ي��ار  ح�سيلة  ارت��ف��ع��ت 
ت��ي يف”  �سي  “�سي  �سبكة  اأف����ادت  م��ا  بح�سب  ق��ت��ي��ًا، 
التلفزيونّية الر�سمّية اجلمعة، بعد قرابة اأ�سبوع على 
وداراً  و�سققاً  فندقاً  ي�سّم  ك��ان  ال��ذي  املبنى  �سقوط 
املوؤّلف من ثماين طبقات يف  املبنى  لل�سينما. وانهار 
29 ني�سان-اأبريل يف مدينة �سانغ�سا )و�سط( لأ�سباب 
ل تزال جمهولة. وكانت ال�سلطات اأ�سارت يف ح�سيلة 
�سابقة اإىل وجود 26 قتيا، لكّن عدد القتلى ارتفع 

بعد العثور على مزيد من اجلثث.
واأ�سارت �سبكة “�سي �سي تي يف” اإىل اأن اأعمال الإنقاذ 

“انتهت” الآن.

املتحدة واحل�سول  الكامل للوليات  الر�سا  اأوًل،  الكثري.  تريد 
الدول  ر�سا  ثانياً،  امل�سائل.  جميع  يف  امل�ستقبل،  يف  دعمها  على 
ووزير  بينيت  نفتايل  ال��وزراء  رئي�س  ياأمل  كما  التي،  الأوروبية 
م�����س��ت��وى مطالباتها  م���ن  ���س��ت��ق��ل��ل  ي���ائ���ري لب���ي���د،  اخل���ارج���ي���ة 
لإ�سرائيل بو�سفها دولة “حمتلة” لفل�سطن. وثالثاً، قد يكون 
“يهود  ب�  ت�سميتهم  الذين ميكن  اليهود  الأوليغار�سين  اأولئك 
اإ�سرائيل،  الذي يعي�س يف  اإيغور كولوموي�سكي،  مثل  بانديرا”، 
اإ���س��رائ��ي��ل يف م�ساعدة  ل��ق��ادة  اإي��ج��اد م�سلحة  م��ن  ق��د مت��ك��ن��وا 

النازين الأوكرانين.
وا�ساف الكاتب: “لاإن�ساف، يجب القول اإن هناك �سبباً رابعاً: 
يف  رو���س��ي��ا  دع��م��ت  اإذا  اأن��ه��ا  بحق  تعتقد  الإ�سرائيلية  ف��ال��ق��ي��ادة 

 •• مو�صكو-وكاالت
اأ�سباب  اإىل  ديلي”،  “اأورا�سيا  موقع  يف  ليفيتاز،  اإي��غ��ور  تطرق 
الت�سعيد الإ�سرائيلي �سد رو�سيا، و�سوًل اإىل اإلغاء تل اأبيب عيد 

الن�سر على النازية.
ويت�ساءل كثريون، وخا�سة اأولئك الذين يعي�سون يف رو�سيا، عن 
خلفيات املوقف الذي اتخذته القيادة الإ�سرائيلية احلالية يف ما 
اأن الأ�سياء يف الواقع  يتعلق بال�سراع الرو�سي الأوك��راين، رغم 
مفهومة للغاية، خا�سة بالن�سبة لأولئك الذين يدركون طبيعة 

احلكومة املم�سكة بال�سلطة.
“ما ال���ذي ت��ري��د احل��ك��وم��ة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة حتقيقه؟  وت�����س��اءل: 

فهي  ع�سيبة.  اأوقاتاً  اليهودية  الدولة  ف�ستواجه  ال�سراع،  هذا 
لي�ست كال�سن اأو الهند، اللتن ميكنهما تدبر اأمرهما، خا�سة 
الأوروب��ي قنوات نفوذ على كل  املتحدة والحت��اد  واأن للوليات 

الإرهابين، من حما�س اإىل حزب اهلل«.
املتحدة،  للوليات  الن�سياع  يف  رغبتها  خال  فمن  ذل��ك،  ومع 
�سارخة-  خطوات  الكاتب،  راأي  يف  الإ�سرائيلية،  القيادة  تتخذ 
ومنها، باملنا�سبة، اإلغاء الحتفال الذي اعتمد موؤخراً، مب�ساعدة 
على  الن�سر  عيد  يف  نتانياهو،  بنيامن  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س 
بالطبع هذه �سفعة لرو�سيا. لقد  -اأي��ار، وهذا  9 مايو  النازية 
اأجاب �سريغي لفروف مبهارة �سديدة. لكن احلمقى مل يفهموا 

ذلك.

اأورا�سيا ديلي: 4 اأ�سباب للت�سعيد االإ�سرائيلي-الرو�سي

وتقول دلفن روييو “نو�سح لهم جيداً 
اأّن الأمر ل يرتبط بال�ست�سافة مقابل 
ل  الجت���ار  لأّن  معينة.  خ��دم��ات  توفري 
بل  اجل��ن�����س��ي��ة،  الأه������داف  ع��ل��ى  يقت�سر 
ميكن اأن يح�سل للن�ساء بهدف حملهّن 
�سيلن  وتقول  ال��ي��وم«.  ط��وال  بالأطفال  الهتمام  او  منزلية  اأع��م��ال  اإجن��از  على 
�سميت، وهي ناطق با�سم مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئن يف فرن�سا، اإّن 
اأّن “يعطن اأوراقهّن الثبوتية اأبداً”، وعليهّن “النتباه من  الاجئات ل ينبغي 
داعيًة اإىل “ت�سديد” اآليات املراقبة بهدف  العرو�س املغرية لدرجة ل ُت�سّدق”، 
“التدقيق” بكل العرو�س التي حتمل نوايا ح�سنة. وتتحرك اجلالية الأوكرانية 
الن�ساء  رئي�سة جمعية  وت��ق��ول  ال��غ��ال��ب.  م��ره��ق��ات يف  اأوك��ران��ي��ات  ل��دع��م  ك��ذل��ك 
الأوكرانيات املوجودات يف فرن�سا ناديا ميهال “نرافقهّن لنعاين ال�سقة ونتحدث 
م�سيفًة “نرّكز  اإىل امل�سوؤولن عن ا�ستقبالهّن... اإذ نحاول احلّد من املخاطر”، 
امل�ساعدة«.  نوفر  املعني رجا لجئا فا  كان  الن�ساء، ويف حال  اأو  العائات  على 
وتقول روييو اإّن كل هذه اجلهود غري قادرة على حل الو�سع برّمته لأّن الك�سف 

عن امل�ساكل احلا�سلة خلف الأبواب املغلقة عملية �سعبة.

•• باري�س-اأ ف ب

الوافدات  الأوكرانيات  الاجئات  ت�سّكل 
�سهًا”  “هدفاً  ف��رن�����س��ا  اإىل  ح���دي���ث���اً 
يف  للراغبن  واأي�����س��اً  ال��دع��ارة  ل�سبكات 

واجلهات  ال�سلطات  ل��دى  كبرياً  قلقاً  يثري  ما  �سيئة،  بنوايا  مدفوعن  اإيوائهّن 
اآذار مار�س عندما و�سلت  اأوائ��ل  املعنية بحقوق الإن�سان. وب��داأت هذه الوقائع يف 
اأمام  يقف  رج��ل  اأث��ار  اإذ  فرن�سا،  اإىل  الأوك��ران��ي��ن  النازحن  من  الأوىل  الدفعة 
اأر�س  )فرن�سا  دازيل”  ت��ري  “فران�س  جمعية  حديثاً  افتتحته  ا�ستقبال  م��رك��ز 
اللجوء( غري احلكومية يف �سمال باري�س، قلقاً كبرياً، بعدما عر�س على لجئتن 
رويو  دلفن  للجمعية  العامة  املديرة  وتقول  “تعما” ل�ساحله.  اأن  اأوكرانيتن 
“الرجل كان ي�ستدرج الأوكرانيات يف الطابور! و�سّددت  اإّن  لوكالة فران�س بر�س 
ال�سرطة رقابتها منذ تلك الواقعة«. و�ُسّجل كذلك وجود رجل اأراد اأن ي�ست�سيف 
من  ع��دد  ع��ودة  اإىل  بالإ�سافة  معروفة،  غ��ري  جمعية  ميثل  اأّن���ه  مدعياً  لج��ئ��ات 
لياليهّن يف  اأوىل  بعد مت�سية  “غري مطمئنات”  اإىل مركز اجلمعية  الاجئات 
خرّية  اأنها  املفرت�س  من  جهات  وه��ي  الت�سامنية”،  ال�ست�سافة  “مراكز  اأح��د 

الأطراف  كل  وت��ويل  فرن�سا.  يف  الاجئن  ل�ستقبال  كبري  ب�سكل  عليها  ُيعتمد 
امل�سرفة على النزوح الأوكراين منذ اأ�سابيع اهتماماً كبرياً باملخاطر التي تتعر�س 
%90 من الاجئن الأوكرانين.  اأبنائهّن  اللواتي ميثلن مع  لها الأوكرانيات 
اإّن ه��وؤلء الاجئات  اآذار/م��ار���س  الأوروبية يف نهاية  “يوروبول”  وقالت �سرطة 
عر�سة ل�”جذب معتدين فردين وانتهازين ينتحلون �سفة متطوعن و�سبكات 
اإجرامية متخ�س�سة يف الجتار بالب�سر«. وتزداد هذه املخاطر عند املحطة الأوىل 
التي ت�سل الاجئات اإليها كاحلدود البولندية اأو الرومانية، لكّنها ت�ستمر حتى 
املرحلة، على ما  يف هذه  اأي حالة اجتار”  ُتثبَّت  “مل  اإىل فرن�سا حيث  الو�سول 
توؤكد اإليزابيث موارون-برو، الأمينة العامة لبعثة “ميروف” الوزارية املكلفة 
مكافحة الجتار بالب�سر. وتقول “من جهة اأخرى، ي�سجل العاملون املتخ�س�سون 
يف  اإذاً  فنحن  باغات،  موا�سيع  متثل  وتنبيهات  �سكوكاً  الجتماعية  اخلدمة  يف 
م�سيفًة “نعلم بتفا�سيل هذه املخاطر لأننا اخترناها �سابقاً  مرحلة الوقاية”، 

نيجرييات  قا�سرات  ُج��ّن��دت  اإذ   ،2015 ع��ام  ح�سلت  التي  الهجرة  اأزم��ة  خ��ال 
الن�ساء الأوك��ران��ي��ات ميّثلن  اأّن  دع��ارة. وت��رى م��وارون-ب��رو  كثريات يف �سبكات” 
بخا�سة واأّن �سبكات الجتار يف اأوروبا ال�سرقية نا�سطة اأ�سًا.  “فري�سة �سهلة”، 
وتوؤكد اأّن ما ُيقلق ال�سلطات الفرن�سية حتديداً هو “خماطر الجتار املتاأتية من 
اأفراد ي�ست�سيفون الن�ساء وي�ستغلون �سعفهّن، وهو ما ميثل اخلطر الأكر جراء 
�سديدا لدى اجلمعيات.  ا�ستياء  ال�ست�سافة  الزم��ة«. ويثري بع�س عرو�س  هذه 
وتقول موظفة م�سوؤولة عن التدقيق باآلف العرو�س يف اإحدى اجلمعيات رف�ست 
الك�سف عن ا�سمها اإّن بع�س العرو�س “ت�سري مثًا اإىل اأن اجلهة امل�سيفة ت�ستقبل 
فقط �سابة اأوكرانية من دون اأطفال، فيما ت�سري عرو�س اأخرى �سراحًة اإىل اأنها 
موجهة لمراأة +�سقراء ذات عينن زرقاوين+ مثًا«. وبا�سرت جمعية “فران�س تري 
دازيل” بتنفيذ تدابري رقابية، اإذ تطلب من اجلهة امل�سيفة مثًا معاينة �سجلها 
اجلنائي، اأو تزور اأماكن ال�ست�سافة وتتاأكد من اإجراء “متابعة اجتماعية” فيها. 

�سبح اال�ستغالل اجلن�سي يالحق االأوكرانيات الالجئات خارج بلدهّن 

•• الفجر –تون�س
   اأع��ل��ن احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر، 
يف ب�����اغ اأم���������س اجل���م���ع���ة، اأن������ه مت 
ال�سيا�سي  ال���دي���وان  ع�����س��و  اإ���س��ع��ار 
برف�س  الإع�������ام  ب����اإي����داع  امل��ك��ل��ف 
م�سرية  ت��ن��ظ��ي��م  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
 15 نحو ق�سر قرطاج ي��وم الأح��د 
مايو، وحتذيره من مغبة تنظيمها 
وام��ت��ن��ع��ت امل�����س��ال��ح الأم���ن���ي���ة عن 
للممثلة  ك��ت��اب��ي��ة  م��را���س��ل��ة  ت��وج��ي��ه 
القانونية للحزب تت�سمن الرف�س 
ول  الداخلية  وزارة  توجه  مل  كما 
لرئي�سة  م��ك��ت��وب  اأي  ت��ون�����س  وايل 

احلزب برف�س التظاهرة. 
   وا���س��ت��ن��ك��ر ال��د���س��ت��وري احل���ر ما 
ال�سلطة  اأ���س��ح��اب  ت��ع��م��د  اع���ت���ره، 
التعليمات  مب��وج��ب  ال��ب��اد  اإدارة 
اح�����رتام  ع�����دم  واأدان  ال�����س��ف��اه��ي��ة 
القانونية  ل���اإج���راءات  امل�����س��وؤول��ن 
الإدارة  بتع�سف  منددا  امل�ستوجبة، 
امل��م��ن��ه��ج جت�����اه احل������زب واع���ت���ره 
ل��ل��ف�����س��اد و���س��رب��ا لواجب  ت��ك��ري�����س��ا 
امل�سالح  ع��ل��ى  امل���ف���رو����س  احل���ي���اد 

الأمنية والإدارية.
   وا�ستهجن الت�سييق امل�ستمر على 
اأكرث  يف  ن�ساطه  وعرقلة  حتركاته 
من منا�سبة رغم التزامه بالرتاتيب 
القانونية مما ميثل اعتداء �سارخا 

ع���ل���ى ح����ري����ة ال���ت���ن���ظ���م واحل�������ق يف 
التعبري.   كما ندد ب�سيا�سة املكيالن 
التي تعتمدها حكومة جناء بودن 
اأي رف�س  ع��دم ت�سجيل  من خ��ال 
امل�ساندة  امل���ج���م���وع���ات  ل��ت��ح��رك��ات 
لقي�س �سعيد وفتح الطريق اأمامها 
التظاهرات  يف  امل�����س��ارك��ة  وت�سهيل 
امل��ج��م��وع��ات يف  ال��ت��ي تنظمها ه��ذه 
احلزب  م�سايقة  يف  ت�ستميت  حن 
�سوته  واإخ��را���س  احل��ر  الد�ستوري 
ممار�سة  يف  ح��ق��ه  م���ن  وح���رم���ان���ه 

عمله املنظم، وفق ن�س الباغ.
   واعتر اأن الت�سييق على حتركاته 
قدرته  م��ن  الكبري  اخل���وف  يعك�س 
يف  والرغبة  ال�سعبية  التعبئة  على 
وا�سعة  فئات  التفاف  على  التعتيم 
من ال�سعب التون�سي حول مواقفه 
وخ���ي���ارات���ه ال��وط��ن��ي��ة وي����ن����درج يف 
اإط����ار حم��اول��ة اإي��ه��ام ال����راأي العام 
ب���اأن���ه ل وجود  ال��وط��ن��ي وال�����دويل 
لتوجهات  ���س��ع��ب��ي��ة  م��ع��ار���س��ة  لأي 
موا�سلة  ي�سهل  مم��ا  �سعيد  قي�س 
وتزييف  امل�سروعية  اأكذوبة  ترويج 
ال�سلطة  احلقيقة لا�ستحواذ على 
دون وجه حق ح�سب تعبري البيان.

   واأعلن يف �سياق مت�سل، اأنه تقدم 
لولية  امل��ع��ل��وم��ة  اإىل  ن��ف��اذ  ب��ط��ل��ب 
ملعرفة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  ت��ون�����س 
املعلن  ل��ل��م�����س��رية  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة 

�سعيد  قي�س  دع��م  ب�سفحات  عنها 
على في�سبوك ليوم 8 ماي 2022 
اأي  عن  امل�سوؤولية  �ستتحمل  والتي 
ظل  يف  خا�سة  العنف  نحو  ان���زلق 
والتجيي�س  ال��ت��ح��ري�����س  ح��م��ات 
يقودها  ال��ت��ي  الأك����اذي����ب  وت���روي���ج 
���س��ع��ي��د ���س��د رئي�سة  اأن�����س��ار ق��ي�����س 

للم�سار  ال��راف�����س��ة  املجتمع  داخ���ل 
النتخابي الذي ي�سعى قي�س �سعيد 
لتمرير  التون�سين  على  لإ�سقاطه 
ال�سخ�سي  ال�����س��ي��ا���س��ي  م�����س��روع��ه 
اللعبة  ق���واع���د  ب��ق��ل��ب  ي��ق��ب��ل  ول����ن 
مل�سادرة  امل��ق��ا���س  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
امل�سبق  والتدلي�س  ال�سعبية  الإرادة 

احل������زب وم��ط��ال��ب��ت��ه��م ع��ل��ن��ا بحل 
والتهجم  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب 

على مقراته.
   واأك�������د ال���د����س���ت���وري احل������ر، اأن����ه 
القمع  اأم������ام ع��م��ل��ي��ة  ي�����س��م��ت  ل���ن 
املمنهجة �سده ولن ير�سخ لعملية 
العري�سة  ال��ف��ئ��ات  ���س��وت  اإخ���را����س 

�سيعلن  واأن����ه  الن��ت��خ��اب��ات،  لنتائج 
خطواته  عن  القادمة  ال�ساعات  يف 
الح���ت���ج���اج���ي���ة ال���ت�������س���ع���ي���دي���ة يف 
ع��ل��ى حقوقه  الع����ت����داء  م��واج��ه��ة 
والتهديدات  والهر�سلة  امل�سروعة 
والعنف ال�سيا�سي �سد املراأة امل�سلط 

على رئي�سته وفق الباغ ذاته.

نّدد ب� »�سيا�سة املكيالني«: 

الد�ستوري احلر: الداخلية ترف�س م�سرية الزحف نحو قرطاج...!

الد�ستوري احلر ممنوع من ال�سرف

•• الفجر -تون�س
   ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي قي�س 
�سعيد، خال كلمة األقاها يف وزارة 
الداخلية، يف �ساعة متاأخرة  اأم�س 
بوزير  واجتماعه  اخلمي�س،  الأول 
الدين  ����س���رف  ت��وف��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
وال���ق���ي���ادات الأم���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا، اأن 
و�سعا  الأي���ام  ه��ذه  “تعي�س  تون�س 
تعمل،  “موؤ�س�ساتها  واإن  دقيقا”، 
اأنواع اجلرمية”،  لكل  و�ستت�سدى 
“احلرائق املفتعلة  اأن  م�سددا على 
هي  املناطق،  بع�س  �سهدتها  التي 
الباد،  حل����رق  ي��ائ�����س��ة  حم���اول���ة 

ولكنها �ستف�سل«.
  ولحظ �سعيد، يف �سريط فيديو 
اأن  التون�سية،  الرئا�سة  بثته  للقاء 
قبيل  م��ن  “لي�ست  الأع���م���ال  ت��ل��ك 
“تتناغم  اأنها  معترا  ال�سدفة”، 
وخا�سة  الت�سريحات”،  مع بع�س 
“اخلا�س  )ج��ب��ه��ة(  ت�����س��ري��ح��ات 
ببّث  قيادييها  متهما  الوطني”، 
الزائفة لإثارة  الإ�ساعات والأخبار 
ت�سريحات  اىل  ا���س��ارة  يف  البلبلة، 
ندوة  خ��ال  ال�سابي  جنيب  اأحمد 
���س��ح��ف��ي��ة، ع��ق��دت اخل��م��ي�����س، اأكد 
فيها ا�ستنادا اإىل ما اأ�سماه م�سادر 
موثوقة ان اجلبهة تلقت معلومات 
حلّل  ت�ستعد  “ال�سلطة  اأن  مفادها 
وعدد  قياداتها  واإي��ق��اف  الح���زاب 
من ال�سخ�سيات الوطنية وو�سعهم 

رهن الإقامة اجلرية«.

اأ�سغاله  واأج��ن��دِة  اإجن����اِزه  واأ���س��ك��اِل 
الغر�س  يف  اأم���ر  اأّي  اإ����س���دار  ق��ب��ل 
ح����وار  لأّي  رف�������س���ه  ي����ج����ّدد  ك���م���ا 
جدوى  ذي  غ��ري  م�����س��روط  �سكلي 
الوطنية  ال�سيا�سية  القوى  يهّم�س 

والجتماعية الفاعلة.<<
اأي�سا  ال�����س��غ��ل  احت������اد  وادان      
منذ  ال����رائ����ج����ة  ‘’الت�سريبات 
م����ّدة م��ع��را ع��ن ت�����س��اوؤلت��ه حول 
ت��وق��ي��ت��ه��ا واأه����داف����ه����ا وم����ن يقف 
خطورتها  ع��ل��ى  م�����س��ّددا  وراءه������ا، 
باإ�ساءتها  منّددا  العام،  الأمن  على 
وا�ستهدافها  ال���دول���ة  راأ������س  اإىل 
املكتب  وا���س��ت��غ��رب  ال���ب���اد،  �سمعة 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل������احت������اد ان���ت���ظ���ار 
ل��ت��ح��ّرك النيابة  امل����ّدة  ط���ول ه���ذه 
داعيا  الفّنية،  والأجهزة  العمومية 
التحقيق  اإن��ه��اء  �سرعة  اإىل  اإي��اه��ا 
لإنارته  العام  ال��راأي  اإىل  والتوّجه 
ملثل  للت�سّدي  والتجّهز  باحلقيقة 

هذه املناورات اخلطرية.
ب��احل��رائ��ق املفتعلة خال     ون���ّدد 
وزارة  داع����ي����ا  ال�������س���اب���ق���ة،  الأّي���������ام 
الراأي  اإىل  التوّجه  اإىل  الّداخلية 
ال����ع����ام ل��ط��م��اأن��ت��ه ول��ل��ك�����س��ف عن 
طبيعة هذه احلرائق والتمييز بن 
ما هو مفتعل واإجرامي وذو خلفية 
الأجهزة  ج��م��ي��ع  داع��ي��ا  ���س��ي��ا���س��ي��ة، 
وامل�ساعدة  اليقظة  اإىل  واملواطنن 
اإجرامي  عمل  لكّل  الت�سّدي  على 
م��ن ه��ذا ال��ن��وع وي��ع��ّر ع��ن قراره 
جانب  اإىل  ال��وق��وف  يف  امل�ساهمة 

املت�سررين، ح�سب ن�س البيان.

  كما ا�ستنكر الرئي�س قي�س �سعيد 
املن�سوبة  الأخ�������رية  ال��ت�����س��ري��ب��ات 
نادية  ال�سابقة  ديوانه  مديرة  اىل 
عكا�سة، واعترها اإ�ساعات، مطالبا 
بدورها  بالقيام  العمومية  النيابة 
الأعرا�س  “هتك  اإزاء  وال��ت��ح��ّرك 
داعيا  املغر�سة”،  الإ���س��اع��ات  وب��ث 
“ل  م���ن  اإىل حم��اك��م��ة  ال��ق�����س��اء 
قائا  دين لهم ول اخاق لهم”، 
يكفي  م����ا  مي���ت���ل���ك���ون  “الق�ساة 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ل��ت��ج��رمي م��ن بثوا 

ال�ساعات وهتكوا الأعرا�س وعلى 
النيابة العمومية ان تتحرك«.

الن�س  اأن  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  واأك�����د     
�سي�سدر  الوطني  ب��احل��وار  املتعلق 
ق���ري���ب���ا، واأن�������ه ل ح������وار م����ع من 
ب���اع ال��ب��اد وحت��ال��ف م��ع اأط����راف 
ال�سعب  جتويع  يف  و�ساهم  اأجنبية 

التون�سي. 
   و�سدد �سعيد على اأن “البع�س ل 
يريد احلوار ويتخوف من الذهاب 
�سوى  يريدون  ول  ال�ستفتاء،  اإىل 

العودة اىل الوراء” وفق تعبريه.
رف�ص املغامرات

الحتاد  ج��دد  �سياق مت�سل     ويف 
بيان  يف  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
التنفيذي  م��ك��ت��ب��ه  اج��ت��م��اع  ع��ق��ب 
لأّي  “رف�سه  اجل���م���ع���ة،  اأم���������س 
الباد  وح���دة  ت�ستهدف  م��غ��ام��رة 
غريبة  موازية  كيانات  اإن�ساء  عر 
ودفعها  الأزم������ة  ت��ع��م��ي��ق  يف  ت��زي��د 
اإىل الت�سادم واإىل مزيد النق�سام، 

داعيا اإىل التوّقف عنها«.

التزام  “بقدر  البيان:  يف  وج��اء     
ي�سّجل  ف���اإّن���ه  ب����احل����وار،  الحت�����اد 
اإل��ي��ه ويرف�س  ال��ت��اأّخ��ر يف ال��دع��وة 
والتحذيرات  ال����درو�����س  ت���ق���دمي 

ولعب دور الو�ساية عليه«.
   وذّكر الحتاد يف بيانه، ‘’مبوقفه 
مبا�سر  حقيقي  ح��وار  اإىل  الّداعي 
ول  فيه  ق���رارات م�سبقة  ل  وا���س��ع 
تزكية ل�ستنتاجات معّدة له �سلفا، 
اأهداِفه  ع��ل��ى  الت���ف���اق  اإىل  داع��ي��ا 
واإط����اِره وع��ل��ى اأط��راِف��ه وحم���اوِره 

اأ�سار اإىل اأن احلرائق املفتعلة لي�ست من قبيل ال�سدفة

قي�س �سعيد يطلق النار على »جبهة اخلال�س الوطني«...!
احتاد ال�سغل: ل ل�ستهداف وحدة تون�ص... ول حلوار �سكلي يهم�ص القوى ال�سيا�سية

الرئي�س التون�سي يف مقر وزارة الداخلية

 اغتيال تا�سع �سحفي يف املك�سيك هذا العام 
•• مك�صيكو-اأ ف ب

اغتيل �سحفي مك�سيكي يف ولية �سينالوا )�سمال غرب( هو التا�سع الذي 
املك�سيكي ومنظمة  الق�ساء  اأف��اد  العام، ح�سبما  بداية  الباد منذ  ُيقتل يف 

“مرا�سلون با حدود”  اأم�س الأول اخلمي�س.
وكتبت �سارة كينيونيز املدعية العامة يف �سينالوا، على تويرت “ل�سوء احلظ، 
مت تاأكيد اأن اجلثة التي ُعرث عليها على الطريق هي جثة ال�سحايف لوي�س 

اإنريكي رامرييز رامو�س«.
وع��رِث على جثة  رامرييز )59 عاما(.  اختفاء  الأربعاء  اأُعلن م�ساء  وك��ان 

ال�سحايف �سباح اخلمي�س قرب كولياكان، عا�سمة �سينالوا.
وقالت بالبينا فلوري�س ممثلة “مرا�سلون با حدود” يف املك�سيك، لوكالة 
“عرِث  م�سيفة  بالتاأكيد بعملية اغتيال”،  “الأمر يتعلق  اإن  فران�س بر�س 

على اجلثة بالقرب من كولياكان ملفوفة ببا�ستيك«.
عِمل لوي�س اإنريكي رامرييز يف �سحيفة “اإل ديبيت” اليومية املحلية. كما 

اأ�س�س موقع “فوينتي�س فيديدينيا�س” الإخباري.
ويف اآخر مقال له، روى اأن رجا اأهانه يف مطعم كان يتناول فيه وجبة طعام 

مع م�سوؤول حملي.
يف 2015، اأكد اأنه �سعر باخلطر منذ اغتيال زميله اأومرتو ميان قبل 
اأكون  اأن  و�سيك من  “اأ�سعر بخطر  اإذاع��ي��ة  وق��ال يف مقابلة  �سنوات.  اأرب��ع 
اأجد  قوا�سم م�سرتكة  الأخ��رية هناك  الأرب��ع��ة  الغتيالت  لأن��ه يف  التايل، 
الأكرث ت�سررا من  املك�سيكية  الوليات  نف�سي فيها«. و�سينالوا واحدة من 
�سينالوا  كارتل  ين�سط  الولية  هذه  يف  باملخدرات.  املرتبطة  العنف  اأعمال 
حاليا  يق�سي  ال��ذي  غ��وزم��ان  ت�سابو”  “اإل  خواكن  اأ�س�سه  ال��ذي  ال�سهري 

عقوبة بال�سجن مدى احلياة يف الوليات املتحدة.
و�سهدت مدينة كولياكان يف ت�سرين الأول-اأكتوبر 2019 ا�ستباكات عنيفة 
بن ع�سكرين ومدنين م�سلحن بعد اعتقال اأوفيديو غوزمان، جنل “اإل 
اأندري�س  اأوام��ر من الرئي�س  اأخ��رًيا بناًء على  اأطِلق �سراحه  الذي  ت�سابو” 

مانويل لوبيز اأوبرادور لإنهاء املعارك.
وُقتل حواىل 600 �سخ�س يف �سينالوا يف 2021، و110 منذ بداية العام 
اجلاري. ولوي�س اإنريكي رامرييز هو تا�سع �سحفي ُيقتل منذ بداية العام يف 

املك�سيك، وهي واحدة من اأخطر البلدان يف العامل ملن ميار�س هذه املهنة.
وُقتل حوايل 150 �سحفيا يف الباد منذ العام 2000، وفًقا ل�”مرا�سلون 

با حدود«.

املغرب يوقف م�ستبها بارتباطه بداع�س 
 •• الرباط-اأ ف ب

اأعلنت �سرطة مكافحة الإرهاب املغربية اأنها اأوقفت اجلمعة �سخ�سا ي�ستبه 
يف موالته لتنظيم داع�س الإرهابي و”تورطه يف التح�سري والإعداد مل�سروع 
وذلك بتن�سيق مع مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي )اف  اإرهابي”، 

بي اآي(.
“من توقيف  اإنه متكن  بيان  الق�سائية يف  املركزي لاأبحاث  املكتب  وقال 
�سخ�س موايل لتنظيم داع�س الإرهابي لا�ستباه يف تورطه يف التح�سري 
وذلك  العام”،  بالنظام  اخلطري  امل�سا�س  بغر�س  اإرهابي  مل�سروع  والإع��داد 
ت�سخي�س هويته  “جرى  اأنه  البيان  واأو�سح  الباد.  �سرق  بركان،  مبدينة 
تقنية  وحت��ري��ات  اأب��ح��اث  من  انطاقا  الإره��اب��ي،  م�سروعه  معامل  وك�سف 

م�سرتكة مع مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي«.
وت�سيري  اإدارة  “يتوىل  ك��ان  ع��ام��ا(   37( ب��ه  امل�ستبه  اأن  امل�����س��در  واأ���س��اف 
ا�ستقطاب وجتنيد  تروم  التوا�سلية  املن�سات  اإحدى  جمموعة مغلقة على 
م�سالح  �سد  اإرهابية  عمليات  تنفيذ  بغر�س  التكفريي،  بالفكر  املت�سبعن 

و�سخ�سيات مغربية واأجنبية«.
املناه�س  التحالف  انعقاد اجتماع  اأي��ام من  الإع��ان قبل ب�سعة  ياأتي هذا 
املغرب  بن  م�سرتكة  برئا�سة  املقبل،  الأ�سبوع  مراك�س  يف  داع�س  لتنظيم 
عن  اأعلنت  املغربية  الإره����اب  مكافحة  �سرطة  كانت  امل��ت��ح��دة.  وال��ولي��ات 
“اإرهابي”،  اإحباط هجوم  اأ�سفرت عن  املا�سي  العام  اأواخ��ر  عملية مماثلة 
كان يخطط له مغربي ي�ستبه يف موالته لتنظيم داع�س وذلك بتن�سيق مع 
لآخر  حن  من  املغربية  ال�سلطات  تعلن  الأمريكية.  ال�ستخبارات  اأجهزة 
داع�س خ�سو�سا.  لتنظيم  موالية  اإرهابية  تفكيك خايا  اأو  اأف��راد  توقيف 
وفاق عدد اخلايا التي مت تفكيكها الألفن منذ 2002 مع توقيف اأكرث 

من 3500 �سخ�س، وفق معطيات ر�سمية.

اإ�سابة 17 �سخ�سا يف انفجار مبنى مبدريد 
•• مدريد-رويرتز

بجروح،  اأ�سيبوا  الأق���ل  على  �سخ�سا   17 اإن  الإ�سبانية  ال�سلطات  قالت 
يجري  كان  اأربعة طوابق  مبنى من  هز  قوي  انفجار  معظمها طفيفة، يف 
اأ�سخا�س  جت��دي��ده يف و���س��ط م��دري��د اجل��م��ع��ة، وتبحث ف��رق الإن��ق��اذ ع��ن 
اأن يكونوا حما�سرين بداخله. وذكر رئي�س بلدية مدريد خو�سيه  يحتمل 
لوي�س مارتينيث-اأمليدا اأن اأربعة اأ�سخا�س نقلوا اإىل امل�ست�سفى، اأحدهم يف 

حالة خطرية، م�سيفا اأن �سبب النفجار مل يت�سح بعد.
�سلمنقة  الواقع يف حي  املبنى”  تتم يف  الأعمال  “كانت هناك بع�س  وقال 
“رجال  التلفزيونية  تيليمدريد  قناة  واأبلغ  النفجار.  وق��ع  حيث  الراقي 
الإطفاء داخل املبنى يفح�سون هيكل املبنى ويقررون ما اإذا كان ميكن اأن 
يكون هناك املزيد من الأ�سخا�س بالداخل«. وقالت جيما مارتن املتحدثة 
با�سم خدمة الطوارئ اإن مدر�سة على اجلانب الآخر من املبنى مل تت�سرر 

ول يوجد �سرورة لإجاء الأطفال.
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على امل�ستوى الع�سكري, من ال�سعب ت�سور هزمية رو�سيا

ال����ك����ارث����ة 
ية  د قت�سا ال ا
امل���ت���وق���ع���ة 
حت����دث,  مل 
وع���ق���وب���ات 
�سد  ال��غ��رب 
ميكن  مو�سكو 
لها  يكون  اأن 
عك�سّي تاأثري 

ي����ت����وّق����ف 
اأو  »الن�سر« 
»اخل�����س��ارة« 
اأ�سا�سي  ب�سكل 
ال�سردية  على 
يتبناها  التي 
مع�سكر,  ك��ل 
وت����ف����ّوق����ه 
االإع����الم����ي

احلرب يف اأوكرانيا:

هذا ما قد حتمله االأ�سابيع القليلة املقبلة...؟
•• الفجر -ماتيو كاربا�س 

ترجمة خرية ال�صيباين
علي������ه  �س������تبدو  مبا  التكهن  ال�سعب  من     
يف  املقبل������ة  “والأ�س����هر” القليل�������ة  الأ�سابيع 

اأوكرانيا. 

عّلنا  رو�سيا  يف  متخ�س�سني  ثالثة  مع  حتدثنا 
نرى بو�سوح اأكرث.

اأ�سابيع من بدء غزو     بعد ما يقرب من ع�سرة 
من  الذكاء  غاية  يف  �سيكون  لأوكرانيا،  رو�سيا 

يجروؤ على التنبوؤ بنتيجة ال�سراع.
   من ناحية، هناك الرو�ص الذين يلوحون ب�سبح 

�سماء  يف  ق�سفهم  ويكثفون  ثالثة  عاملية  حرب 
اأوكرانيا، ول �سيما يف منطقة ماريوبول.

   ومن الناحية الأخرى، الأوكرانيون، ي�سّلحهم 
ال�سراع،  انخراطهم يف  الذين يزداد  الأمريكان 
والأر�ص”  ال�سماء  “حتريك  ل�  ا�ستعداد  وعلى 

لروؤية اأوكرانيا تنت�سر على رو�سيا.

حالة  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  احل���ل  ال��و���س��ط،  يف     
جمود، لأن ك���ل ط���رف يب���دو وكاأن����ه را�سخ يف 

مواقفه.
   ومبا اننا ل منلك كرة بلورية، فقد حتدثنا مع 

خرباء يف حماولة لفهم الو�ساع ب�سكل اأف�سل.
  لفت انتباه: نهاية احلرب لي�ست غدا.

اجلنود الوكرانيون حطب املحرقةا�ستعرا�س 9 مايو يف ال�ساحة احلمراء
ماذا �سيحدث يف 

الأ�سابيع القليلة القادمة؟
“عمليته  اإط�����اق  خ���ال  م���ن     
ل  ف����راي����ر،   24 يف  اخلا�سة” 
�سك ان فادميري بوتن فّكر يف 
واليوم،  ب�سرعة.  اأوكرانيا  تركيع 
احلرب  اأن  اإىل  ���س��يء  ك��ل  ي�����س��ري 
التي اأرادها �سّيد الكرملن القوي 

�ست�ستمر لفرتة طويلة جًدا.
�سي�ستمّر  ال�����س��راع  اأن  »اأع��ت��ق��د     
عدة  ي��ك��ن  اإن مل  اأ���س��اب��ي��ع،  ع����دة 
ليفي�سك،  ج����ان  ي���ق���ول  اأ����س���ه���ر، 
يف  واأ�ستاذ  اأورا�سيا  مر�سد  مدير 
كيبيك  جامعة  يف  ال��ت��اري��خ  ق�سم 
اأحد  املفاو�سات  يف مونرتيال، يف 
الثنن...  اأو  يعرقل  ال��ط��رف��ن 
ومل�����اذا ال��ت��ع��ط��ي��ل؟ ن��ح��ن ح��ق��ا ل 
مبهمة  مفاو�سات  انها  نعرف... 
اأحد  اأن  اأرى  ل  ل��ك��ن��ي  ل��ل��غ��اي��ة، 
امل��ع�����س��ك��ري��ن ���س��ي��ت��ن��ازل ع��ل��ى ما 

مي�سك.
   بالن�سبة لإيكاترينا بي�سكونوفا، 
الأ�ستاذة يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية 
�ست�ستمر  م���ون���رتي���ال،  ب��ج��ام��ع��ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  لأن  احل�����رب 
ق���ررت دع��م اأوك��ران��ي��ا ب���اأي ثمن، 
وه���ذا ع��ل��ى ح�����س��اب ح��ي��اة الكثري 

من الب�سر.
   »هناك تغيري يف املوقف الغربي. 
وامل�سار،  الوجهة  حتديد  مت  لقد 
اأوكرانيا  ت��ف��وز  حتى  كييف  دع��م 
ل�ست  اأن���ا  الع�سكرية.  بالو�سائل 
للم�سار  ب���ال�������س���رورة  م���رت���اح���ة 
يعني  لأن������ه  ات�����خ�����اذه،  مت  ال������ذي 
الب�سرية”،  ب����الأرواح  الت�سحية 
ال�سيا�سة  يف  املتخ�س�سة  ت�����س��رح 
والعاقات  الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة 

الرو�سية الأمريكية.
يوفر  ال������ذي  ه����و  ال����غ����رب  »اإن    
الأ����س���ل���ح���ة، ل���ك���ن الأوك����ران����ي����ن 
�ساحة  يف  مي���وت���ون  ال���ذي���ن  ه���م 

املعركة«.

هل ت�ستطيع اأوكرانيا
 الآن “ك�سب” احلرب؟

اأوكرانيا،  اأن��ه ل يخدم  »اأعتقد     
من الناحية الإن�سانية، ت�سجيعها 
على حماولة ك�سب هذه احلرب. 

العلوم  لأ����س���ت���اذة  وب��ال��ن�����س��ب��ة      
اأياًما  اأوكرانيا  تنتظر  ال�سيا�سية، 
الع�سكري  امل�ستوى  على  �سعبة 
ق�سارى  ���س��ت��ب��ذل  رو����س���ي���ا  لأن 
واحد،  انت�سار  لتحقيق  جهدها 

اإن مل يكن انت�سارات مهّمة.
من  بوليغ  ملاثيو  النغمة  نف�س     
م����رك����ز الأب������ح������اث ال���ري���ط���اين 
ت�����س��ات��ام ه��او���س وامل��ت��خ�����س�����س يف 
اإىل  م��و���س��ك��و  “حتتاج  رو����س���ي���ا: 
الع�سكرية  م���واق���ع���ه���ا  حت����وي����ل 
ن�سر  -اإىل  ه�����س��ة  ك��ان��ت  -م��ه��م��ا 
خ��ط��اب��ي ورم�����زي، وال��ت��ا���س��ع من 
املثالية.  املنا�سبة  �سيكون  م��اي��و 
باأن  ال��ق��ائ��ل  امل��ن��ط��ق  ات��ب��ع��ن��ا  اإذا 
“الن�سر” ف�ساء ذهني واإعامي، 
تكون  اأن  اإىل  فلن حتتاج مو�سكو 
لتكري�س  ع�سكرًيا  قوي  موقع  يف 

مقولة “املهمة اأجنزت«.

ما هو تاأثري العقوبات 
على ال�سكان الرو�ص؟

   »ل ميلك ال�سعب الرو�سي اآليات 
�سيا�سية واجتماعية للتعبري عن 
بوليغ،  م��ات��ي��و  ي�����س��رح  ال�����س��خ��ط، 
وال�سئلة  امل��راج��ع��ة  ت��ط��رح  وق���د 
ع��ن��دم��ا ت��ب��داأ ال��ع��ق��وب��ات ف��ع��ًا يف 
ال���ت���اأث���ري ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي على 
على  وخا�سة  الرو�سي،  القت�ساد 

املقدرة ال�سرائية«.
   هذه املاحظة تزداد �سحة لأن 
املتوّقعة  القت�سادية  “الكارثة 
جهته  م���ن  ي��ع��ل��ن  حتدث”،  مل 
وبح�سب  ل���ي���ف���ي�������س���ك.   ال�������س���ي���د 
اأ�ستاذ التاريخ، ميكن للمواطنن 
حد  اإىل  العقوبات  قبول  الرو�س 
ال���رو����س م��ع��ت��ادون على  م���ا، لأن 
حرمان  لي�س  “الذي  احل��رم��ان، 

احلرب العاملية الثانية«.
   بالن�سبة لإيكاترينا بي�سكونوفا، 
يفر�سها  ال���ت���ي  ال��ع��ق��وب��ات  ف�����اإن 
رو�سيا  ع���ل���ى  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ميكن اأن يكون لها تاأثري معاك�س 
“بدل من توجيه  ملا هو متوقع: 
ال�سخط ال�سعبي جتاه احلكومة، 
ت�سنع العقوبات تاأثريا معاك�سا... 
اإن����ه����ا ت�������س���دم ال�������س���ك���ان وت���ق���وم 
وراء  ال�سعب  وي�سطف  بتعبئتهم 

حكومته«.

وم���ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، اأن���ا ل 
الأمريكي”،  التف�سري  م��ع  اأت��ف��ق 
مرة  بي�سكونوفا  اإيكاترينا  ت�سرح 

اأخرى.
اجلنود  ببطولة  اأ���س��ي��د  »اإن��ن��ي     
على  اأط����رح  لكني  الأوك���ران���ي���ن، 
مدى  اأي  ‘اإىل  ال�����س��وؤال:  نف�سي 
بت�سجيع  اأوك����ران����ي����ا،  ���س��ت�����س��ت��م��ر 
م��ن الأم��ري��ك��ي��ن؟ ح��ت��ى الن�سر 

الع�سكري؟’ 
اأن������ه من  اأع���ت���ق���د  ب�������س���راح���ة، ل 
�ساحة  يف  رو����س���ي���ا  ه�����زم  امل���م���ك���ن 
امل���ع���رك���ة. وح���ت���ى ل����و ك�����ان ذلك 
ممكًنا، ف�سي�ستغرق الأمر الآلف، 
الأرواح  م��ن  امل��اي��ن  يكن  اإن مل 

الب�سرية«.
ب���ول���ي���غ،  مل����اث����ي����و  ب���ال���ن�������س���ب���ة     

الوطنية  احل���رب  يف  “النت�سار 
عطلة  ع���������ام.  ك������ل  الكرى” 
9 مايو  ر�سمية يف الباد، ت�سمح 
ب���ت���ك���رمي ق����دام����ى امل���ح���ارب���ن يف 
دعاية  وخ��دم��ة  الأح��م��ر،  اجلي�س 
العام،  ه��ذا  ا�سايف  �سبب  النظام. 
ان غزو  بوتن،  ح�سب فادميري 
اأوك��ران��ي��ا، ك���ان م��ن اج���ل حترير 

الأوكرانين من النازية.
بوتن  ي���ت���وق���ع  م����اي����و،   9 »يف     
تو�سح  ه���������ام،  ن�������س���ر  حت���ق���ي���ق 
ق�سم  م��ن  بي�سكونوفا  اإيكاترينا 
بجامعة  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  ال����ع����ل����وم 
حدوث  املتوقع  وم��ن  مونرتيال، 
رو�سيا  و�سرتيد  مكثفة،  هجمات 
حتقيق  ع���ل���ى  ق����درت����ه����ا  ت����اأك����ي����د 

النت�سارات«.

ال��ع�����س��ك��ري، م��ن ال�����س��ع��ب ت�سور 
ه��زم رو���س��ي��ا.    »ب��ال��ط��ب��ع، الأمر 
ملو�سكو  نّية  ل  ع�سكريا:  يختلف 
يف ���س��ح��ب ق���وات���ه���ا م����ن امل���واق���ع 
الن�سحاب  ع��ن  ناهيك  احلالية، 

من مواقع ما قبل 2014.

هل ت�ستطيع رو�سيا 
حتمل حرب دائمة؟

   حتى لو ظل اقت�سادها متاأثًرا 
احلالية،  ب��الأزم��ة  كبري  ح��د  اإىل 
ف����اإن ل��رو���س��ي��ا ال��و���س��ائ��ل خلو�س 
�سراع طويل الأمد، كما �سبق ان 
�سبه  يف   2014 ع��ام  منذ  فعلت 

الرو�سية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س 
الريطاين  الأب���ح���اث  م��رك��ز  يف 
اأو  “الفوز”  ف��اإن  هاو�س،  ت�ساتام 
“اخل�سارة” يف نزاع عام 2022 
اأ����س���ا����س���ي على  ب�����س��ك��ل  ي���ت���وّق���ف 
ال�سردية التي يتبناها كل مع�سكر 

وعلى تفّوقه العامي.
الغربية،  ال�����دول  ق����ررت  »اإذا     
واأولئك الذين يدعمون اأوكرانيا 
كييف،  “انت�سرت”  ن���ع���م،  اأن�����ه 
���س��ُي��رتك الأم���ر لنا لإن�����س��اء تلك 
والعامية  ال��ذه��ن��ي��ة  امل�����س��اح��ة 

لدعم حليفنا«.
امل�ستوى  ع���ل���ى  امل����ق����اب����ل،  يف     

   ل��ق��د “فقد ال���رو����س الأم����ل يف 
ب�سبب  كييف،  يف  النظام  اإ�سقاط 
ب���داي���ة  يف  ال���ت���ق���دي���ر  يف  خ����ط����اأ 
اأن بوتن يريد  واأعتقد  ال�سراع. 
در�ًسا،  الأوكرانين  يعّلم  اأن  الآن 
وقًتا”،  ي�ستغرق  ق��د  الأم���ر  لكن 
التاريخ  ق�سم  يف  الأ�ستاذ  يخل�س 

يف جامعة كيبيك يف مونرتيال.

ماذا �سيحدث يف النهاية
 يف 9 مايو؟

النازية  اأمل��ان��ي��ا  ا�ست�سام  منذ     
مايو   9 يف  ال�سوفياتية  ل��ل��ق��وات 
بهذا  ال���رو����س  يحتفل   ،1945

جزيرة القرم ودونبا�س.
القت�ساد  ب���اإم���ك���ان  ي�����زال  »ل     
ال�����س��م��ود، وق���د تعافى  ال��رو���س��ي 
مل  الطاقة  مبيعات  لأن  ال��روب��ل 
اإليها.  بحاجة  اأوروب��ا  لأن  مُت�س، 
رو�سيا،  يف  ج��ن��ة  اإن���ه���ا  اأق������ول  ل 
اأن  ن��ري��د  كارثية مم��ا  اأق���ل  لكنها 

يقول جان ليفي�سك. نتخيله”، 
��ا، اأّن     وي���رى ه��ذا الأخ���ري اأي�����سً
ال��رو���س ي��وا���س��ل��ون ال��ت��ق��دم نحو 
حدود  تر�سيم  وبالتايل  اأودي�����س��ا، 
املنطقة التي �ستجمع دونبا�س يف 
على  ال��ب��اد،  وك��ل جنوب  ال�سرق 

طول البحر الأ�سود.

الغرب هو الذي يوفر الأ�سلحة، لكن الأوكرانيني هم الذين ميوتون يف �ساحة املعركة

 �ست�ستمر احلرب لأن الوليات املتحدة قررت دعم اأوكرانيا باأي ثمن، وهذا على ح�ساب حياة الكثري من الب�سر

ت�سليم ال�سلحة الغربية لاأوكرانين يت�ساعفالكارثة القت�سادية مل حتدث

احلرب لن تتوقف غدا
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رئي�س هيئة االأركان الفرن�سية: رو�سيا لن تختفي رغم الف�سل يف اأوكرانيا 

رئي�س كوريا اجلنوبية ينهي والية مطبوعة بالف�سل 

 •• تالني-اأ ف ب

الرغم  ع��ل��ى  اأن  ب���ورك���ار،  ت��ي��ريي  الفرن�سية  الأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ي���رى 
تفقد  ل��ن  رو�سيا  ف���اإن  اأوك��ران��ي��ا،  ال��رو���س��ي يف  الكذب”  “ف�سل جي�س  م��ن 
البحث عن  داعًيا اىل  الغرب، و”لن تختفي”،  مع  “التناف�سية”  قدرتها 

ا�سرتاتيجية للتعامل معها على هذا الأ�سا�س.
يتطّرق بوركار يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س و�سحيفة نيويورك تاميز 
اأوكرانيا، على  اأك��رث من �سهرين من احل��رب يف  اإىل ما ميكن تعّلمه بعد 
هام�س رحلة له اإىل اإ�ستونيا حيث ينت�سر 350 جندًيا وطياًرا فرن�سًيا يف 
اأهمية معنويات القوات  اإىل  اإطار حتركات حلف �سمال الأطل�سي، م�سرًيا 

وت�سكيل ت�سورات الراأي العام..
ك��ان��ت اخل��ط��ة ال��رو���س��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ت��رتّك��ز ع��ل��ى اإ���س��ق��اط ن��ظ��ام الرئي�س 
على  متما�سًكا  اجل��ه��از  ه���ذا  ي��ك��ن  مل  م���ا.  خ��ط��ب  ه��ن��اك  ك���ان  زيلين�سكي. 

امل�ستوى التكتيكي. ت�سّبب الدفاع الأوكراين املرن وغري املركزي، بخ�سائر 
كبرية للرو�س. راأت اأعيننا �سوًرا خميفة، مثل �سور طابور ي�سم 60 دبابة 
اإن  اأ�سخا�س حن قالوا  متوّقفة اجلي�س الرو�سي هو جي�س الكذب. كذب 
اجلي�س الأوك��راين لن ُيقاتل واإن اجلي�س الرو�سي جاهز خلو�س احلرب 

واإن القادة يعرفون كيف يتولون القيادة.
بعد ف�سل املرحلة الأوىل، ثّم مرحلة ثانية من اإعادة تنظيم العتاد، نحن 
حالًيا يف املرحلة 3 حيث يحاولون ق�سم دونبا�س. �سارت القوات الرو�سية 
مقابل  دون��ب��ا���س  يف  قواتهم  م��ن   90% اإىل   80% ُي��رّك��زون  متنا�سقة، 
%20 يف املرحلة الأوىل. اأّوًل، اأهمية املعنويات. فاز الأوكرانيون يف هذا 
املجال. لديهم جي�س يدافع عن بلدهم وبلد يدعم جي�سه. هذا اأمر ُيبنى 

تدريجًيا، لي�س اأمًرا ُيقّرر يوم اندلع حرب ما.
النقطة ال��ث��ان��ي��ة، اأه��م��ي��ة احل���رب الإع��ام��ي��ة، جم���ال ال��ت�����س��ورات. جنح 
الأوكرانيون يف فر�س �سرديتهم يف مواجهة الرو�س الذين كانوا اإىل حّد 

ما �سادة يف هذا الأمر. ثالًثا، اأهمية التدريب وهو ُمكلف و�سعب. اجلي�س 
الرو�سي متفّوق يف التجهيز لكنه ف�سل يف تدريب جنوده بكثافة عالية.

حتى لو نعرف نحن، الفرن�سيون، كيف ن�سّن احلرب يف مايل، ل يعني ذلك 
اأننا نعرف كيف ن�سّن حرًبا كثيفة. ل اأعني اأن ما نقوم به يف مايل �سهًا، 

لكن لي�س لدينا اأي مدفعية يف املقدمة ت�سربنا يف العمق.
امل�ساألة  قالها:  قد  بوتن  رو�سيا. فادميري  دخلنا يف مناف�سة طويلة مع 
نكون  اأن  يجب  امل��ج��ر  ب��ول��ن��دا،  البلطيق،  دول  ب��ل  اأوك��ران��ي��ا،  فقط  لي�ست 

مدركن جيًدا اأن الرو�س لديهم ا�سرتاتيجية طويلة الأمد فعلية.
عّززوا قدراتهم الع�سكرية، حتديًدا من خال تطويرهم اأ�سلحة متخ�س�سة 
مثل الأ�سلحة فرط ال�سوتية. هم منخرطون يف �سراع اإعامي، واأقاموا 
اأ�سكال اعتماد الغربين على طاقتهم اليوم، ياأتي افتقارنا اإىل  �سكًا من 

حرية العمل من ال�سبكة التي ن�سجتها رو�سيا حولنا.
اإعاقة  اإىل  امل��خ��ّط��ط،  بح�سب  ت�سري  ل  التي  الأوك��ران��ي��ة  احللقة  ���س��ت��وؤدي 

••  �صيول-اأ ف ب

وليته  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال���رئ���ي�������س  و����س���ل 
ال�سلطة يف كوريا  اإىل  اإن  م��ون ج��اي 
اجلنوبية على وقع وعود كرى مثل 
ال�سمالية  كوريا  مع  ال�سام  اإح��ال 
وحتويل باده اإىل جمتمع “من�سف 
خم�س  بعد  ح�سيلته  لكن  وعادل”، 
فا�سحة  اإخ��ف��اق��ات  تت�سمن  ���س��ن��وات 

براأي املحللن.
وبيونغ  وا���س��ن��ط��ن  ب���ن  ف��امل��ف��او���س��ات 
ال�سمالية جتاربها  كوريا  وا�ستاأنفت  ف�سلت،  كان مون مهند�سها  التي  يانغ 

ال�ساروخية ودخل زعيمها كيم جونغ اأون جمددا يف مزايدة نووية.
وعلى ال�سعيد الداخلي، ف�سل مون يف كبح الرتفاع احلاد يف اأ�سعار العقارات 

وطالت ف�سائح جن�سية وف�سائح ف�ساد عددا من �سخ�سيات حزبه.
حظوظ  ع���ززت  احلكومة  ح��ي��ال  الناخبن  اأم���ل  خيبة  اأن  املحللون  وي���رى 

يتوىل  اأن  ي��ول  ���س��وك  ي��ون  للمحافظ  يتيح  م��ا  مفككة،  ميينية  معار�سة 
اآذار/ يف  جدا  �سئيل  بفارق  فاز  بعدما  اأيار/مايو  من  العا�سر  يف  الرئا�سة 
باأن  �سن  ووك  ج��ي  �ستانفورد  جامعة  يف  الج��ت��م��اع  ع��امل  وع��ل��ق  م��ار���س. 

“اإجناز مون الرئي�سي �سيبقى انتخاب يون«.
ال�سعيد  على  “ال�سقور”  م��ن  يعّد  فهو  مت��ام��ا،  �سلفه  نقي�س  ه��و  وي��ون 
الأمني ويجاهر مبعار�سته للحركة الن�سائية. كما اأن تلويحه ب�سن �سربة 
وقائية �سد كوريا ال�سمالية يهدد بطي �سفحة حماولت التقارب التي قام 

بها مون.
ولفت �سيونغ �سيونغ �سانغ من معهد �سيجونغ اإىل اأن كيم جونغ اأون �سدد 
ال�سربة القا�سية لدبلوما�سية مون باإعانه موؤخرا تعزيز قدرات ال�سمال 

النووية.
مون  وجهها  التي  احلارة”  “التحيات  اأن  املحلل  ي��رى  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
يف  “تثري �سكوكا”  اإىل نظريه ال�سمايل يف ر�سالة وداعه يف ني�سان/اأبريل 

�سوابية تقييمه للواقع.
�سهدتها ولية مون  التي  التاريخية  الأح��داث  الإخفاق رغم  وي�سجل هذا 
جاي اإن. فهو اأ�سبح عام 2018 اأول رئي�س لكوريا اجلنوبية يلقي خطابا 

اأمام اجلمهور الكوري ال�سمايل. وقال متحدثا من ملعب ريا�سي مكتظ يف 
بيونغ يانغ “اأقرتح اأن ن�سع حدا متاما ل�سبعن �سنة من العداء واأن نخطو 

خطوة كبرية نحو ال�سام من اأجل اأن نتوحد جمددا«.
وهو الرئي�س الكوري اجلنوبي الوحيد الذي عقد ثاثة اجتماعات قمة مع 
اأنه لعب دور الو�سيط بن الوليات املتحدة وكوريا  الزعيم ال�سمايل. كما 
ال�سمالية، ما اأتاح عقد عدة لقاءات تاريخية بن كيم جونغ اأون والرئي�س 
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب. غري اأن هذا النفراج انتهى ب�سكل مفاجئ 

عام 2019.
واأغلقت  “و�سيط مزعج”  وو�سفت بيونغ يانغ منذ ذلك احلن مون باأنه 
اآذار/مار�س  يف  قامت  ثم  �سيول،  احل��دود مولته  �سمال  اإىل  ارتباط  مكتب 
باختبار �ساروخ بال�ستي عابر للقارات لأول مرة منذ 2017. وت�سري �سور 

عر الأقمار ال�سناعية اإىل اأن ال�سمال يعد لتجربة نووية.
الرئي�س  اأن  الإ�سرتاتيجية  ل��ل��درا���س��ات  ران���د  م��رك��ز  م��ن  كيم  �سو  واع��ت��ر 
اأجل  من  ال�سمال  اأم��ام  امل��ن��اورة  لهام�س  تقديره  يف  »بالغ  وليته  املنتهية 

اللتزام بال�سام«.
بالتخلي عن  اإق��ن��اع��ه  م��ن  اأب���دا  نتمكن  ل��ن  اأن��ن��ا  كيم  لنا  “اأظهر  واأ���س��اف 

طويلة  ال��رو���س��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأوروب��ا ال�ستفادة  الأم��د. يجب على 
من هذا لإعادة تنظيم نف�سها وبناء 
الطويل  امل��دى  على  ا�سرتاتيجيتها 
وت�������س���ّور م���ا ال�����ذي ���س��َي��ل��ي احل���رب 
الت�سليح  اإع����ادة  ي��ج��ب  الأوك���ران���ي���ة. 
يف  اأنف�سنا  وو�سع  التما�سك  وتعزيز 
الرو�س.  مبناف�سة  لنا  ي�سمح  موقع 
لكن يجب األ نغفل حقيقة اأن رو�سيا 

ل��ن ت��خ��ت��ف��ي. اإن��ه��ا ع�����س��و يف جمل�س 
... علينا ايجاد  النووية  ال��روؤو���س  اآلف من  ال��دويل، ولديها عدة  الأم��ن 
قدرة على اإ�سعاف رو�سيا التي �ستكون بالتاأكيد بلًدا �سنتناف�س معه، ولكن 

ا يجب علينا رمبا اإعادة بناء بنية اأمنية حولنا. اأي�سً

م�سيفا  بعيد”  اإىل حد  عليها  تتوقف  ا�ستمراريته  لأن  كانت  اأي��ا  اأ�سلحته 
“من ال�سعب اأن جنزم اإن كانت �سيا�سة مون حيال كوريا ال�سمالية تركت 
اإقالة  2017 بعد  اإن اإىل ال�سلطة عام  اإيجابي«. و�سل مون جاي  اأثر  اأي 
وليته  بداية  خطاب  يف  وتعهد  الف�ساد،  بتهمة  هي  غيون  ب��ارك  الرئي�سة 
اأحد  ر�ساوى  ف�سيحة  تطال  اأن  قبل  الأخاقية،  والقيم  امل�ساواة  بفر�س 

م�ست�ساريه بعد فرتة ق�سرية.
وتعاملت حكومته مع وباء كوفيد-19 بفاعلية. يف املقابل، ترى جون بارك 
�سعيد  على  �سيا�سته  اأن  برين�ستون  جامعة  يف  ال�سيا�سي  القت�ساد  اأ�ستاذة 
الإ�سكان “ف�سلت ف�سا كبريا” مع ارتفاع اأ�سعار ال�سقق يف العا�سمة باأكرث 

من %120 يف عهده بح�سب جامعة �سيول الوطنية.
وراأت بارك اأن زيادة ال�سرائب على مالكي اأكرث من �سقة، اإحدى الإجراءات 
نظر  وجهة  من  مغزى  “اأي  لها  يكن  مل  الرئي�س،  اتخذها  التي  الكرى 
م�سرية اإىل اأن احلكومة مل توظف اأي خبري عقاري لتقدمي  اقت�سادية”، 

امل�سورة لل�سلطات حول ال�سيا�سة الواجب اتباعها.
ويبقى مون �سخ�سية حمبوبة وتبلغ ن�سبة �سعبيته %44، ما يقارب �سعف 

�سعبية معظم اأ�سافه يف نهاية ولياتهم.
تيخونوف  فادميري  اأو�سلو  جامعة  يف  الكورية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  اأن  غري 

اأو�سح اأن اإخفاقاته اأثارت خيبة اأمل اأن�ساره وعززت موقع معار�سيه.
وقال “بداأت رئا�سته بكثري من الوعود وانتهت بقليل من الإجنازات«.

* كيف ميكن اأن يرد الغرب؟
وا�سنطن  اإن  املحللن  بع�س  ق��ال 
قد تختار الرد الع�سكري التقليدي 
قد  نووية م�سادة  بدل من �سربة 
اأو  املتحدة  ال��ولي��ات  حلفاء  ت�سر 
الت�سعيد  م���ن  م���زي���د  اإىل  ت�����وؤدي 
ال���ن���ووي ال����ذي ي��ع��ر���س اأوروب�����ا اأو 
للخطر.  الأمريكي  الرئي�سي  الر 
وق�����ال داري������ل ك��ي��م��ب��ل م���ن رابطة 
احل���د م��ن ال��ت�����س��ل��ح، وه���ي جماعة 
اإىل تثقيف  ت�سعى  للربح  ل تهدف 
العامة حول احلد من الت�سلح “ما 
اأود اأن اأقرتحه بدل من ذلك هو اأن 
ترد الوليات املتحدة وحلف �سمال 
تقليدية  ع�سكرية  بقوة  الأطل�سي 
ودبلوما�سية  و���س��ي��ا���س��ي��ة  ���س��اح��ق��ة 
وال�سعي  اأك��ر  ب�سكل  رو�سيا  لعزل 
اإىل  الت�سعيد  دون  ال�سراع  لإنهاء 

حرب نووية �ساملة«.

* كيف ميكن ل�سربة رو�سية 
اأن تغري امل�سهد النووي؟

الأطل�سي  �سمال  حلف  ي�سعى  ق��د 
اإىل اإعادة ت�سميم درعه ال�ساروخي 
ال�سنع  الأم����ري����ك����ي  ال���ب���ال�������س���ت���ي 
لإ�سقاط  وروم����ان����ي����ا  ب���ول���ن���دا  يف 
امل�ستقبل.  يف  الرو�سية  ال�سواريخ 
ف��رتة طويلة  وي��ق��ول احل��ل��ف منذ 
اإىل  ي��ه��دف  احل���ايل  الت�سميم  اإن 
م��واج��ه��ة ال�����س��واري��خ ال��ق��ادم��ة من 
املارقة  واجل���ه���ات  و���س��وري��ا  اإي�����ران 
يف ال�����س��رق الأو�����س����ط. ول��ي�����س من 
كانت  اإذا  م���ا  الآن  ح��ت��ى  ال��وا���س��ح 
ترفع  ق�����د  ال����رو�����س����ي����ة  ال�������س���رب���ة 
نووية  دول  ا���س��ت��خ��دام  اح��ت��م��الت 
ملثل  وباك�ستان  الهند  مثل  اأخ���رى 
ه���ذه الأ���س��ل��ح��ة. وق���ال خ���راء اإنه 
اإدانة عاملية، فقد  اإذا اأدى ذلك اإىل 
يقلل من فر�س ا�ستخدام الآخرين 

لاأ�سلحة النووية.

•• عوا�صم-رويرتز

لأوكرانيا،  رو���س��ي��ا  غ��زو  ب��داي��ة   يف 
فادميري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  اأث���ار 
اإمكانية  مبا�سر  غري  ب�سكل  بوتن 
دولة  لأي  ن���ووي���ة  ���س��رب��ة  ت��وج��ي��ه 

تتدخل يف ال�سراع.
وفيما يلي بع�س امل�سائل الرئي�سية 
ا�ستخدام بوتن  باإمكانية  املحيطة 
احتمال  وه������و  ن�����ووي�����ة،  اأ����س���ل���ح���ة 
املحللن  م����ن  ال����ع����دي����د  ي���ع���ت���ره 

والدبلوما�سين الغربين بعيدا.

* ماذا قالت رو�سيا
 عن الأ�سلحة النووية

 يف حرب اأوكرانيا؟
اأوكرانيا  غزو  فيه  اأعلن  يف خطاب 
يف 24 فراير �سباط، وجه بوتن 
اإنذارا �سمنيا لكن ل لب�س فيه من 
الغرب فيما و�سفها  اإذا تدخل  اأن��ه 
خا�سة”،  ع�سكرية  “عملية  باأنها 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  ب��اإم��ك��ان��ه  ف���اإن 

النووية ردا على ذلك.
لرتجمة  وف�����ق�����ا  ب�����وت�����ن  وق���������ال 
يحاول  م���ن  ك���ان  “اأيا  ال��ك��رم��ل��ن 
تهديد  اأو...  طريقنا  يف  ال��وق��وف 
ب��ل��دن��ا و���س��ع��ب��ن��ا، ف��اإن��ه��م ي��ج��ب اأن 
يعلموا اأن رو�سيا �سرتد على الفور، 
و�ستكون العواقب كما مل ترونها يف 

تاريخكم بالكامل«.
27 فراير  اأي����ام يف  ث��اث��ة  وب��ع��د 
�����س����ب����اط، اأم��������ر ب����وت����ن ق���ي���ادات���ه 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��و���س��ع ق�����وات ال����ردع 
ال��ن��ووي ال��رو���س��ي��ة يف ح��ال��ة تاأهب 
و�سفها  مب��ا  م�ست�سهدا  ق�����س��وى، 
لقادة  ال��ع��دوان��ي��ة  ب��ال��ت�����س��ري��ح��ات 
والعقوبات  الأطل�سي  �سمال  حلف 

القت�سادية الغربية على مو�سكو.
ك����م����ا حت�������دث وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال���رو����س���ي ���س��ريج��ي لف������روف عن 

القوات  اأن  على  موؤ�سرات  اأي  ي��روا 
النووي  موقفها  غ��ريت  ال��رو���س��ي��ة 
وقال اجلي�س الأمريكي اإنه ل يرى 

ما ي�ستدعي تغيري موقفه.
طلب  ����س���ب���اط،  ف����راي����ر   28 ويف 
من  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س 
ب�ساأن  يقلق  األ  الأم��ري��ك��ي  ال�سعب 
رو�سيا.  م���ع  ن���ووي���ة  ح���رب  ن�����س��وب 
ف��ق��د رد ع��ل��ى ����س���وؤال ح���ول م���ا اإذا 
املواطنون  ي�سعر  اأن  ينبغي  ك���ان 
الأمريكيون بالقلق من ذلك قائا 

“ل«.

* ما هي فر�ص ا�ستخدام 
رو�سيا لالأ�سلحة النووية؟

يبدو  ما  على  بايدن  تعليق  يعك�س 
وج��ه��ة ن��ظ��ر وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق بن 

ن��ووي��ة، على  ن�سوب ح��رب  خماطر 
الرغم من اأنه قال اإن مو�سكو تبذل 

ق�سارى جهدها ملنع ذلك.
وقال لفروف الأ�سبوع املا�سي “ل 
اأريد اأن اأ�سخم هذه املخاطر ب�سكل 
يريدون  ق���د  ك���ث���ريون  م�����س��ط��ن��ع. 
ذلك. اخلطر جاد وحقيقي وعلينا 
دفع  مم���ا  �ساأنه”،  م���ن  ن��ه��ون  األ 
اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
و�سف ت�سريحاته باأنها “قمة الا 

م�سوؤولية«.
اأي  ت��ل��ح��ظ وا���س��ن��ط��ن  وب��ي��ن��م��ا مل 
القوات  اأن  اإىل  ت�����س��ري  اإج�������راءات 
تاأهب  ح��ال��ة  يف  الرو�سية  ال��ن��ووي��ة 
وم�سوؤولون  خ��راء  ح��ذر  ق�سوى، 
التعليقات  اع��ت��ب��ار  م���ن  غ��رب��ي��ون 
خلطر  ن�����ظ�����را  ت����ه����دي����د  جم��������رد 

ا�ستخدام بوتن لاأ�سلحة النووية 
اأوكرانيا  يف  حما�سر  باأنه  �سعر  اإذا 
الأطل�سي  �سمال  حلف  دخ��ل  اإذا  اأو 

احلرب.

* ماذا قال الغرب عن 
تهديدات بوتني ال�سمنية؟

������س�����ارع م���������س����وؤول����ون اأم���ري���ك���ي���ون 
ب��و���س��ف ت�����س��ري��ح��ات ب��وت��ن حول 
يف  الرو�سية  النووية  القوات  و�سع 
خطرية  باأنها  ق�سوى  تاأهب  حالة 
متاما،  مقبولة  وغ��ري  وت�سعيدية 
العام حللف  الأم��ن  و�سفها  بينما 
�ستولتنرج  ين�س  الأطل�سي  �سمال 

باأنها عدوانية وغري م�سوؤولة.
ل���ك���ن امل���������س����وؤول����ن الأم���ري���ك���ي���ن 
اأو�����س����ح����وا ع���ل���ى ال����ف����ور اأن����ه����م مل 

وامل�سوؤولن  الأمريكين  اخل���راء 
ا�ستخدام  ف��ر���س  ب����اأن  ال��غ��رب��ي��ن 
حرب  يف  النووية  لاأ�سلحة  رو�سيا 

اأوكرانيا منخف�سة للغاية.
حترير  رئي�س  روز،  جدعون  وكتب 
ال�سابق،  اأف�������ريز  ف����وري����ن  جم���ل���ة 
الأ�سبوع املا�سي “منذ عام 1945 
يرف�س كل زعيم لديه قوة نووية... 
ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة يف 

املعركة لأ�سباب وجيهة«.
واأ�ساف “لن يكون بوتن ا�ستثناء، 
اإذ اأنه يت�سرف بطريقة واقعية. اإنه 
انتقاما  �سي�ستدعي  ذل��ك  اأن  يعلم 
وازدراء عامليا، مع عدم  غري عادي 

وجود اأ�سباب لترير ذلك«.
ودبلوما�سيون  خ�������راء  واأ������س�����ار 
الرئي�سي  الهدف  اإن  اإىل  غربيون 

هجوم  ب�سن  الرو�سية  للتهديدات 
وحلفائها  وا�سنطن  ردع  هو  ن��ووي 
����س���م���ال الأط���ل�������س���ي عن  يف ح���ل���ف 

امل�ساركة املبا�سرة يف احلرب.
وق�����ال دب��ل��وم��ا���س��ي غ���رب���ي حتدث 
ب�����س��رط ع���دم ال��ك�����س��ف ع��ن هويته 
“ل ميكن  امل�ساألة  نظرا حل�سا�سية 
اإن����ه ي��ح��اول اإخافة  ال���وث���وق ب��ه��م. 

الغرب«.

* كيف ميكن لرو�سيا
ا�ستخدام �سالح نووي؟

اأمدت  الغربية  ال���دول  اأن  ح��ن  يف 
قال  الغزو،  منذ  بال�ساح  اأوكرانيا 
اإن و�سع قوات  بايدن العام املا�سي 
اأوكرانيا  يف  الأر����س  على  اأمريكية 

“لي�س مطروحا على الطاولة«.

املتحدة  ال������ولي������ات  ت����رغ����ب  ول 
ال���دخ���ول يف حرب  يف  وح���ل���ف���اوؤه���ا 
عن  ن��اه��ي��ك  رو���س��ي��ا،  م��ع  تقليدية 
�سراعا  ي�سعل  ق��د  ���س��يء  اأي  ف��ع��ل 

نوويا. 
�ست�ستخدم  رو����س���ي���ا  ك���ان���ت  واإذا 
راأى  ف���ق���د  ال����ن����ووي����ة،  الأ����س���ل���ح���ة 
اخلراء جمموعة من الحتمالت، 
الأ�سود  ال��ب��ح��ر  ف���وق  ت��ف��ج��ري  م���ن 
اأوكرانيا  م��اأه��ول من  اأو ج��زء غري 
توجه  �سربة  اإىل  قدراتها  لإث��ب��ات 
اأو  اأوك�������راين  ع�����س��ك��ري  ه����دف  اإىل 
ا�ستخدام  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  مدينة. 
اأن  ميكن  اأوكرانيا  يف  ن��ووي  �ساح 
للخطر  الرو�سية  ال��ق��وات  يعر�س 
اإ���س��ع��اع��ي على  ت��اأث��ري  اإىل  وي�����وؤدي 

رو�سيا نف�سها.

هل ميكن اأن ت�ستخدم رو�سيا االأ�سلحة النووية يف حرب اأوكرانيا؟ 

يد الكاظمي ال�ساربة.. ا�ستهداف منزل اجلرنال اأبو رغيف ب�ساروخ
•• بغداد-وكاالت

ا�ستهدف م�سلحون جمهولون منزل اجلرال العراقي، الفريق اأول 
اأبو رغيف، موؤخرا، يف منطقة الكرادة و�سط العا�سمة  اأحمد  ركن 

بغداد، بينما توعدت وزارة الداخلية مباحقة املتورطن.
الداخلية،  ل���وزارة  وك��ي��ًا  يعمل  رفيع  ع��راق��ي  �سابط  رغيف  واأب���و 
املجموعات  ع��ل��ى  خ��ط��ًرا  امل��ا���س��ي��ت��ن  ال�سنتن  م����دار  ع��ل��ى  و���س��ّك��ل 
جلنة  تروؤ�سه  بعد  خا�سة  بالف�ساد،  املتهمن  وامل�سوؤولن  امل�سلحة 
الداخلية  وزارة  وق��ال��ت  الكاظمي.  �سكلها  ال��ت��ي  الف�ساد  مكافحة 
التي حققتها  املتاحقة”  “النت�سارات  بعد  اإنه  بيان  العراقية يف 
الإرهاب  عنا�سر  على  الحتادية  والتحقيقات  ال�ستخبارات  وكالة 
وع�سابات اجلرمية املنظمة، “حاول بع�س اخلارجن عن القانون 

ويف ف��ج��ر ه���ذا ال��ي��وم )���س��ب��اح الأرب����ع����اء( ا���س��ت��ه��داف م��ن��زل وكيل 
واأ�سافت  كاتيو�سا«.  ب�ساروخ  الحتادية  والتحقيقات  ال�ستخبارات 
وزارة الداخلية اأن “املحاولة كانت فا�سلة، وت�سببت باأ�سرار يف �سياج 
املنزل، وبعد التحري والتفتي�س مت حتديد مكان النطاق والعثور 
واأ�سارت  حاليًّا«.  اجلناة  عن  البحث  وج��اٍر  الإط���اق،  من�سة  على 
املو�سوع،  بهذا  حتقيًقا  فتحت  الأمنية  ال��ق��وات  اأن  اإىل  الداخلية 

و�سيتم اإنزال اأق�سى العقوبات بحق مرتكبي اجلرم.
وهم  الوطنين”،  “ال�سباط  ُي�سمون  ما  اإىل  رغيف  اأب��و  وينتمي 
العراقية يف ع��دد من الأج��ه��زة الأمنية،  جمموعة من اجل��رالت 
لكنهم معروفون على نطاق وا�سع، ويف الإعام برف�سهم الداخلي، 

لوجود جمموعات م�سلحة رديفة اأو ف�سائل خارجة عن القانون.
ت�سكيل جلنة عليا  الكاظمي  اأعلن   ،2020 اأغ�سط�س من عام  ويف 

تخت�س بق�سايا الف�ساد الكرى واجلرائم ال�ستثنائية، ب�ساحيات 
وا�سعة، لي�سند مهمة رئا�ستها اإىل الفريق اأحمد اأبو رغيف.

عليا،  حتقيقية  جلنة  ت�سكيل  “تقرر  اإن��ه  حينها،  الكاظمي،  وق��ال 
اأن  على  ال�ستثنائية،  واجل��رائ��م  الكرى  الف�ساد  بق�سايا  تخت�س 
مُتنح ال�ساحيات املطلوبة لتحقيق هيبة القانون وا�ستعادة حقوق 

الدولة واملواطن من الفا�سدين«.
القب�س  اأوام��ر  من  الع�سرات  اللجنة  تلك  نفذت  ت�سكيلها،  وعقب 
امل��خ��ت�����س��ة، واع��ت��ق��ل��ت ع�����س��رات امل�سوؤولن  ال�����س��ادرة م��ن اجل��ه��ات 
ال�سابق،  ال��ع��ام  التقاعد  هيئة  م��دي��ر  مثل  ف�ساد،  بتهم  املطلوبن 
الزاملي،  �ساكر  ال�سابق،  ال�ستثمار  هيئة  ورئي�س  ال�ساعدي،  اأحمد 
ورئي�س �سركة كي كارد، بهاء اجلوراين، ومدير م�سرف الرافدين، 
اإ���س��اف��ة اإىل رئ��ي�����س ح���زب احل���ل ج��م��ال الكربويل،  اأف����راح اأح��م��د، 

اأ�سدرت  حيث  واآخرين،  العاكوب،  نوفل  ال�سابق،  نينوى  وحمافظ 
القيادي يف  اعتقال  ق��رارات بحق بع�سهم. وبعد  املخت�سة،  املحاكم 
احل�سد ال�سعبي، قا�سم م�سلح العام املا�سي، بتهمة قتل النا�سط يف 
املجموعات  غ�سب  ت�ساعد  ال��وزين،  اإيهاب  ال�سعبية،  الحتجاجات 
وهددته  العتقال،  اأم��ر  بتنفيذ  واتهمته  رغيف،  اأب��و  �سد  امل�سلحة 
للحكومة  تهديدات  اهلل”  ح��زب  “كتائب  واأطلقت  بال�ستهداف. 
العراقية بو�سع َمن و�سفتهم ب�”املعتدين” خلف الق�سبان، يف حال 
حدوث اعتقال مماثل ملا ح�سل مع “عن�سر احل�سد”، قا�سم م�سلح، 

الذي اأوقف لب�سعة اأيام قبل الإفراج عنه بدون اأي اتهام.
ومنذ ذلك احلن، حتاول بع�س الف�سائل التخل�س نهائيًّا من اأبو 
تنفيذه  باأنه لن يتوقف عن  املتزايدة لديها  للقناعة  رغيف، نظًرا 

لأوامر قب�س تطال مراكز نفوذ اأو �سخ�سيات وازنة.

منظمة العفو تتحدث عن جرائم حرب رو�سية قرب كييف 
•• كييف-رويرتز

قالت منظمة العفو الدولية  اأم�س اجلمعة اإن هناك اأدلة دامغة على 
اأن القوات الرو�سية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات اإعدام 
بدون حماكمة ملدنين، عندما كانت حتتل منطقة خارج العا�سمة 

الأوكرانية يف فراير- �سباط ومار�س -اآذار.
من  اأي�سا  عانوا  املدنين  اأن  تقرير  يف  احلقوقية  املنظمة  وذك��رت 
انتهاكات مثل “اإطاق النار الطائ�س والتعذيب” على يد القوات 
الغزو  من  الأوىل  املراحل  يف  كييف  على  هجومها  خال  الرو�سية 

الذي بداأ يف 24 فراير �سباط.
مواجهة  برنامج  يف  امل�ست�سارين  ك��ب��رية  روف���ريا  دون��ات��ي��ا  وق��ال��ت 
“هذه  كييف  يف  عقد  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  العفو  مبنظمة  الأزم���ات 
تتبعه  معن  منط  من  اأ�سا�سية  �سمة  اإنها  متفرقة.  ح��وادث  لي�ست 

القوات الرو�سية عندما ت�سيطر على بلدة اأو قرية«.

واأ�سافت اأن املعلومات التي جمعتها املنظمة “ميكن ا�ستخدامها على 
اأمل حما�سبة اجلناة اإن مل يكن اليوم ففي يوم ما يف امل�ستقبل«.

وتنفي رو�سيا، التي ت�سف غزوها باأنه “عملية خا�سة” لنزع �ساح 
انتهاكات.  لأي  قواتها  ارتكاب  الفا�سين،  من  وتخلي�سها  اأوكرانيا 
اإن مزاعم الفا�سية ذريعة كاذبة  وتقول كييف وداعموها الغربيون 

ل�سن حرب عدوانية غري مررة.
وقالت ال�سلطات الأوكرانية اإنها حتقق يف اأكرث من 9000 جرمية 
املحكمة  تنظر  ك��م��ا  ال��رو���س��ي��ة.  ال��ق��وات  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  حمتملة  ح���رب 

اجلنائية الدولية يف جرائم حرب مزعومة.
وتقرير منظمة العفو هو اأحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب 
ارتكبتها القوات الرو�سية عندما احتلت منطقة �سمال غربي كييف 
اأكرث  اإن  الأوكرانية  ال�سلطات  بوت�سا حيث تقول  بلدة  مبا يف ذلك 
اأبريل  اأوائ���ل  يف  قواتها  مو�سكو  و�سحبت  قتلوا.  م��دين   400 من 
ني�سان. خل�س التقرير اإىل اأن القوات الرو�سية ارتكبت “جمموعة 

“العديد من  يف بوت�سا من بينها  من جرائم احل��رب فيما يبدو” 
معظمها بالقرب من تقاطع  عمليات القتل خارج نطاق القانون” 

�سارعي يابلون�سكا وفودوبروفيدنا.
اأم�����س اخلمي�س ق��رائ��ن، مب��ا يف ذلك  ُن�سر  ل��روي��رتز  ووث��ق حتقيق 
�سهادات واأدلة تتمحور يف �سارع يابلون�سكا، على هويات جنود رو�س 

ووحدات ع�سكرية رو�سية كانت موجودة يف بوت�سا.
تقرير  وثق  والتي  اجل��وي  للهجوم   76 الفرقة  الوحدات  و�سملت 

منظمة العفو وجودها يف البلدة.
القانون  ن��ط��اق  22 ح��ال��ة قتل خ���ارج  وث��ق��ت  اإن��ه��ا  املنظمة  وق��ال��ت 
نفذتها القوات الرو�سية “معظمها فيما يبدو عمليات اإعدام بدون 
لرويرتز  �سوؤال  على  وردا  جم��اورة.  ومناطق  بوت�سا  يف  حماكمة” 
قال  بوت�سا  يف  الرو�سية  العملية  ع��ن  العفو  منظمة  تقرير  قبل 
املتحدث با�سم الكرملن دميرتي بي�سكوف اإن “ق�سة بوت�سا ملفقة 

ومزيفة«.
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عربي ودويل
حتقيق ي�ستهدف زعيم املعار�سة الريطانية  زيلين�سكي: رو�سيا دمرت مئات امل�ست�سفيات يف اأوكرانيا 

•• كييف-رويرتز

قال الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي اإن الغزو الرو�سي لباده 
اأدوية  دمر مئات امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات الأخرى وترك الأطباء بدون 

ملعاجلة ال�سرطان اأو قدرة على اإجراء اجلراحات.
واأ�ساف زيلين�سكي، يف خطاب عر الفيديو اأمام جماعة طبية خريية، 
اأن العديد من الأماكن تفتقر حتى اإىل امل�سادات احليوية الأ�سا�سية يف 

�سرق وجنوب اأوكرانيا، وهي املراكز املحورية للقتال.
اليوم  فحتى  فقط،  الطبية  التحتية  البنية  اإىل  نظرمت  “اإذا  واأ���س��اف 
دمرت القوات الرو�سية اأو اأحلقت اأ�سرارا مبا يقرب من 400 موؤ�س�سة 

للرعاية ال�سحية: م�ست�سفيات وعيادات خارجية«.

واأ�سار اإىل اأن الو�سع كارثي يف املناطق التي حتتلها القوات الرو�سية.
ال�سرطان. هذا  ملر�سى  ل��اأدوي��ة  ت��ام  اإىل حد غياب  ي�سل  “هذا  وق��ال 
يعني �سعوبات �سديدة اأو غيابا كاما لاأن�سولن ملر�س ال�سكري. من 
وجود  ع��دم  ب�ساطة،  بكل  يعني،  اإن��ه  جراحية.  عملية  اإج��راء  امل�ستحيل 

م�سادات حيوية«.
وي���ق���ول ال��ك��رم��ل��ن اإن�����ه ل ي�����س��ت��ه��دف ����س���وى امل����واق����ع ال��ع�����س��ك��ري��ة اأو 

ال�سرتاتيجية.
ويف واحدة من اأكرث اأعمال احلرب التي لقت ا�ستنكارا على نطاق وا�سع، 
مت تدمري م�ست�سفى للولدة بالكامل تقريبا يف التا�سع من مار�س اآذار 
اختاقها  مت  للهجوم  �سورا  اأن  رو�سيا  وزعمت  م��اري��وب��ول.  مدينة  يف 

وقالت اإن املوقع ا�ستخدمته جمموعات اأوكرانية م�سلحة.

م�سادرة يخت لرو�سي يف فيجي بطلب اأمريكي  •• �صوفا-اأ ف ب

الرو�سي  ال���رثي  ميلكه  بعقوبات  م�سمول  يختا  فيجي  �سلطات  ���س��ادرت 
�سليمان كرميوف وتبلغ قيمته اكرث من 300 مليون دولر بناء على طلب 

من الوليات املتحدة، على ما اأعلنت وزارة العدل الأمريكية.
بفيجي  لوتوكا  يف  ير�سو  كان  اأمتار،   106 طوله  البالغ  اأماديا  واليخت 
ج��ن��وب امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، ع��ن��دم��ا ����س���ادره م�����س��وؤول��و ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون يف 

اجلزيرة.
اأبحر  ال���ذي  اليخت  ق��د طلبت م�����س��ادرة  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وك��ان��ت وزارة 
اأبريل، لنتهاكه عقوبات ول�سلة مفرت�سة  ني�سان  اإىل فيجي يف منت�سف 

بالف�ساد.
مروحيات  مهبط  على  ويحتوي  دولر  مليون   325 اليخت  قيمة  تبلغ 
وحو�س �سباحة وجاكوزي و”حديقة �ستوية” على �سطحه، بح�سب موقع 

superyachtfan.com الذي ير�سد حركة اليخوت.

عر�سة  “اأماديا  اأن  اخلمي�س  ب��ي��ان  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
للم�سادرة بناء على احتمال كونه على �سلة بانتهاك القوانن الأمريكية 
الأموال  وغ�سيل  ال��دول��ي��ة،  القت�سادية  ال��ط��وارئ  �سلطات  ق��ان��ون  ومنها 

والتواطوؤ«.
واأ�سافت اأن كرميوف من بن جمموعة من الأثرياء الرو�س )الأوليغار�س( 
ون�ساطها  الف�ساد  خ��ال  من  الرو�سية  احلكومة  من  ي�ستفيدون  “الذين 

اخلبيث يف اأنحاء العامل ومن بينها احتال القرم«.
اأثرياء رو�س مقربن من الرئي�س  فر�ست الوليات املتحدة عقوبات على 

الرو�سي فادميري بوتن ردا على غزو مو�سكو لأوكرانيا.
ا يف �سركات طاقة رو�سية  وكرميوف الذي جمع ثروته من امتاكه ح�س�سً
ومالية رئي�سية مثل غازبروم و�سبريبانك، هو اأي�سا م�سوؤول يف احلكومة 

الرو�سية وع�سو يف جمل�س الحتاد الرو�سي، وفق البيان.
مكان لخفاء  “ل  بيان  غ��ارلن��د يف  الأم��ريك��ي مرييك  العام  املدعي  ق��ال 

اأ�سول ميلكها جمرمون ميكّنون النظام الرو�سي” من حتقيق اأهدافه.
الذين  اأول��ئ��ك  ملحا�سبة  جهدها  ق�����س��ارى  ال��ع��دل  وزارة  “�ستبذل  اأ���س��اف 

ي�سهلون املوت والدمار الذي ن�سهده يف اأوكرانيا«.
مت  يخت  “كل  تراقب  ال���وزارة  اإن  موناكو  ليزا  العام  املدعي  نائبة  وقالت 

�سراوؤه باأموال قذرة«.
واأ�سافت اأن “م�سادرة اليخت يجب اأن تقول لكل اأوليغار�سي رو�سي فا�سد 
اإن لي�س باإمكانهم الختباء -- ول حتى يف اأبعد املناطق النائية يف العامل«.

وتابعت “�سن�ستخدم كل و�سيلة لتطبيق العقوبات املفرو�سة ردا على احلرب 
غري املررة يف اأوكرانيا«.

ورف�����س��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ف��ي��ج��ي اجل��م��ع��ة ط��ل��ب��ا م��ن ���س��رك��ة م�سجلة 
 Millemarin( انف�ستمنت  ميلمارين  ه��ي  لأم���ادي���ا،  مالكة  اأن��ه��ا  على 
Investment(، بوقف موقت لتنفيذ اأمر املحكمة املوافق على امل�سادرة، 
بانتظار طلب ا�ستئناف. وذكرت و�سائل اأنباء يف فيجي اأنه من املتوقع نقل 

اليخت الكبري للوليات املتحدة يف غ�سون اأيام.
ويف ن�سخة ن�سرت ملذكرة امل�سادرة الأمريكية، مت حجب جزء يذكر اأ�سباًبا 

خمتلفة تدعو لاعتقاد باأن كرميوف هو املالك احلقيقي لليخت.
اآب/اأغ�سط�س  انف�ستمنت يف  اإىل ميلمارين  ُنقلت  اليخت  اإن ملكية  وقالت 

.2021
وجاء يف املذكرة الأمريكية اأن �سلطات فيجي اأجرت عملية تفتي�س لل�سفينة 
ال�سهر املا�سي وعرثت على “العديد” من الوثائق املالية املتعلقة باأماديا. 

ومت حجب تفا�سيل حول التعامات.
وبح�سب الأوراق الر�سمية لأماديا، فاإن الوجهة التالية له بعد فيجي كانت 

الفيليبن.

 •• لندن-اأ ف ب

زعيم  ي�ستهدف  حتقيقا  اأن  اجل��م��ع��ة  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اع��ل��ن��ت 
املفرو�سة  القيود  انتهاكه  لحتمال  �ستارمر  كري  العمالية  املعار�سة 
ملكافحة كوفيد، وذلك بعد ب�سعة اأ�سابيع من فر�س غرامة على رئي�س 
الوزراء بوري�س جون�سون يف ال�سياق نف�سه. وقالت ال�سرطة يف بيان اإنها 
بعدما تلقت “معلومات جديدة مهمة” حول جتمع خمالف، “ميكننا 
ال�سحية.  للقيود  حمتملة”  انتهاكات  يف  يجري  حتقيقا  اأن  التاأكيد 
�ستارمر يف موقف ح��رج كونه  اأن ي�سع  التحقيق  ه��ذا  فتح  �ساأن  وم��ن 
دعا جون�سون مرارا اىل ال�ستقالة يف غمرة ك�سف اأمر احلفات التي 

اقيمت يف داونينغ �سرتيت خال فرتات الغاق.

امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��ح��د م����ن الأ�����س����رار 
امل���ت���زاي���دة ب�����س��رع��ة وال���ت���ي ميكن 
اأن  والغرب  رو�سيا  بن  للمواجهة 

تلحقها بالعامل.
م�������ع ذل�����������ك، ي�����وا������س�����ل ال������ق������ادة 
فر�س  والأوروب��ي��ون  الأمريكيون 
ع��ق��وب��ات ت�����زداد ق�����س��اوة واإر����س���ال 
اأ�سلحة فتاكة اإىل كييف وم�ساركة 
امل���ع���ل���وم���ات ال����س���ت���خ���ب���اري���ة مع 
اجلي�س الأوكراين وت�سجيع املزيد 
واحلديث  الأطل�سي  التو�سع  من 
الأوروبي.  اأوكرانيا  م�ستقبل  عن 
بالن�سبة اإىل الكاتب، هم يتحدثون 
عن رف�سهم اإر�سال قوات اأطل�سية 
وعن  الأوك���ران���ي���ة  الأرا����س���ي  اإىل 
رف�����س��ه��م ف���ر����س م��ن��ط��ق��ة حظر 
ج������وي ك���اأن���ه���م���ا ����س���ي���ح���دان من 
خماطر الرد الرو�سي. يف الواقع، 
يرى بوتن جميع هذه اخلطوات 
اأعمال ح��رب. قد ل يكون  مبثابة 
لرو�سيا اإمكانات الرد بقوة كبرية، 
لكن كلما طالت احلرب �سي�سعب 
اأكرث على كل طرف منع الت�سعيد 

نحو نزاع اأو�سع.

حرب جديدة مفتوحة
باإنهاء  ب��وت��ن  اإق��ن��اع  ل��و مت  ح��ت��ى 
عملية  ت�������س���وي���ر  ع�����ر  احل��������رب 
ا����س���ت���ي���اء ����س���غ���رية ع���ل���ى اأرا�������س 
تاريخياً  انت�ساراً  اأوكرانيا  �سرقي 
للعودة  اإمكانية  م��ن  م��ا  لرو�سيا، 
ال���ذي  ال��ن�����س��ب��ي  ال����س���ت���ق���رار  اإىل 
فراير   24 ق��ب��ل  م���وج���وداً  ك���ان 
الباردة  احلرب  �ستكون  )�سباط(. 
اجل��دي��دة م��ف��ت��وح��ة: ���س��وف تظل 
رو�سيا مثقلة اإىل اأجل غري م�سمى 
و�ستتمتع  ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال��ع��ق��وب��ات 
اأوروبا  مع  قليلة  جتارية  بروابط 
مبا قد ي�سجع على �سبط النف�س. 
فمن  ب��الإه��ان��ة  ب��وت��ن  �سعر  واإذا 
الناتو.  ح���زم  ي��خ��ت��ر  اأن  امل��رج��ح 
الأ�سلحة  اأرت��ال  رو�سيا  تهاجم  قد 
وم�ستودعات  ال��ت��دري��ب  وم���راك���ز 
ال��ت��خ��زي��ن ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ل��ف��اء يف 
اأوكرانيا. وميكن اأن ت�سن هجمات 
البنى  �سد  حم���دودة  �سيبريانية 
والأوروبية.  الأمريكية  التحتية 
وق���د ت��ق��ط��ع اإم�������دادات ال���غ���از اإىل 
املزيد من الدول الأوروبية وتقيد 
وو�سط  احليوية.  ال�سلع  �سادرات 
مت�ساعدة،  اق���ت�������س���ادي���ة  اأزم��������ة 
�سغط  حت��ت  الناتو  ق���ادة  �سيكون 
هائل للرد على هذه ال�ستفزازات 
باملزيد  خم��اط��رة  يعد  وه��و  باملثل 

من الت�سعيد.
ووجد  دون��ب��ا���س  ب��وت��ن  خ�سر  اإذا 
يف  النت�سار  اإع��ان  ي�ستحيل  اأن��ه 
خماطر  ف�����س��ت��ت�����س��اع��د  ال����داخ����ل، 
الت�سعيد اأكرث.  قد تفكر رو�سيا يف 
ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية لتغيري 
الناتو  من�ساآت  مهاجمة  يف  اأو  املد 
القادة  ي��رد  اأن  ميكن  ب��ول��ن��دا.  يف 
واأوروب��ا عر  املتحدة  الوليات  يف 
اأ�سول  على  مبا�سرة  هجمات  �سن 
رو�سية يف اأوكرانيا اأو عر تاأ�سي�س 
تزيد  وق���د  ج���وي.  ح��ظ��ر  منطقة 
وا�سنطن حملة عقوباتها فيتوقف 

تدفق الغاز اإىل اأوروبا فوراً.
�سن  لإغ���راء  الطرفان  �سيتعر�س 
على  مدمرة  �سيبريانية  هجمات 
املتقابلة.  التحتية احليوية  البنى 
ب��ال��رغ��م م��ن ع���دم اأرج��ح��ي��ت��ه، اإن 
النووية ون�سر  الأ�سلحة  ا�ستخدام 
القوات الأطل�سية مل يعودا اأمرين 
غ��ري ق��اب��ل��ن ل��ل��ت�����س��ور. م��ن دون 
حواجز حماية، ل ميكن قول اإىل 

اأين يقود هذا املنطق اجلديد.

•• عوا�صم-وكاالت

“جمموعة  ورئي�س  موؤ�س�س  راأى 
اأن احلرب  برمير  اأي��ان  اأورا�سيا” 
دخلت  اأوك����ران����ي����ا  يف  ال���رو����س���ي���ة 
باتت  ح���ي���ث  ج�����دي�����داً  م��ن��ع��ط��ف��اً 
واقعاً  ت�سكل  الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات 

خطراً.
اأفريز”  “فورين  جملة  يف  وكتب 
بتحقيق  رو���س��ي��ا  اك��ت��ف��اء  اأي����ام  اأن 
و”نزع  النازية”  “اجتثاث  ه��ديف 
�ساح” اأوكرانيا قد ولت وكذلك 
املتحدة  ال����ولي����ات  اك���ت���ف���اء  اأي������ام 
اأوكرانيا  مب�����س��اع��دة  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
ووحدة  �سيادتها  عن  الدفاع  على 

اأرا�سيها.
حتدثت رو�سيا عن �سراع وجودي 
الأطل�سي  �سمال  حلف  مع  �سامل 
فادميري  الرئي�س  واتهم  )ناتو( 
بوتن وا�سنطن واآخرين مبحاولة 
الداخل”.  م��ن  رو���س��ي��ا  “تدمري 
القادة  ه���دد  ع���دة،  م��ن��ا���س��ب��ات  ويف 
نووية  اأ�سلحة  با�ستخدام  الرو�س 
�سد اأي دولة تتجراأ على التدخل 
يف ال����ن����زاع. وات���ه���م ال��رئ��ي�����س جو 
بارتكاب  ال��رو���س��ي  ن��ظ��ريه  ب��اي��دن 
اأنه  اإىل  م�سرياً  جماعية”  “اإبادة 
ال�سلطة”.  يف  البقاء  ميكنه  “ل 
اأو�ستن  لويد  دف��اع��ه  وزي��ر  وق��ال 
اإىل  ت�سعى  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإّن 
درج���ة  اإىل  رو�سيا”  “اإ�سعاف 
ت��ه��دي��د ج��ريان��ه��ا يف  متنعها م��ن 
انتهك  برمير،  بح�سب  امل�ستقبل. 
�سل�سلة  النزاع  �سفتي  على  القادة 
ي�سعب  ب�����س��ك��ل  اخل����ط����وط  م����ن 
ذل���ك هي  نتيجة  ع��ن��ه.  ال���رتاج���ع 
حرب باردة بن رو�سيا وخ�سومها 
اأق�����ل ع��امل��ي��ة مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 
اأي�ساً  ل��ك��ن  ال��ع�����س��ري��ن،  ال���ق���رن 
للتنبوؤ  واإم��ك��ان��ي��ة  ا���س��ت��ق��راراً  اأق���ل 

مب�ساراتها.

اأقل واأكرث خطورة يف اآن
رو�سيا  ب��ن  النا�سئ  التناف�س  اإن 
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ���س��ي��ك��ون يف 
واأك��رث خطورة  اأق��ل  نف�سه  الوقت 
م������ن ال����ت����ن����اف���������س م������ع الحت��������اد 
ال�سوفياتي. يعود اأحد اأ�سباب ذلك 
تر�سانتها  م��ن  وب��ال��رغ��م  اأن���ه  اإىل 
الطبيعية  وم�����وارده�����ا  ال���ن���ووي���ة 
تهديداً  رو���س��ي��ا  متثل  ال�سا�سعة، 
باملقارنة  لوا�سنطن  اأق��ل  ع�سكرياً 
ال�سوفياتي  الحت����اد  ت��ه��دي��د  م��ع 
وفر  الثانية.  العاملية  احل��رب  بعد 
ال��غ��زو ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا نظرة 
عن كثب اإىل اأوجه ق�سور مو�سكو 
القت�ساد  وك�������ان  ال���ع�������س���ك���ري���ة. 
الرو�سي اأ�سغر من اقت�ساد مدينة 
ذلك  كان  الغزو.  نيويورك حلظة 
قبل اأن جتر عقوبات الأمريكين 
وحلفائهم القت�ساد الرو�سي على 
الن��ك��م��ا���س ب��ن�����س��ب��ة ت������رتاوح بن 
2022 وفقاً  %15 يف  اإىل   10

للتوقعات.
املوجه  الق���ت�������س���اد  ع��ك�����س  ع���ل���ى 
عزل  وال��ذي  ال�سوفياتي  لاحتاد 
القت�سادية،  احل���رب  ع��ن  ال��ب��اد 
ازدادت رو�سيا بوتن اعتماداً على 
وال�ستثمار.  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
بديونها  لاإيفاء  الآن  جتهد  هي 
الدولية. بالتاأكيد، ميكن لرو�سيا 
املتبادل  الع��ت��م��اد  ت�����س��ت��خ��دم  اأن 
ك���م���ا فعل  مل�����س��ل��ح��ت��ه��ا  ك�������س���اح 
�سادرات  اأوق����ف  ح��ن  ال��ك��رم��ل��ن 
لكن  وب��ول��ن��دا.  بلغاريا  اإىل  ال��غ��از 
النجاة،  اأوروب������ا  ت�ستطيع  بينما 
مع  الرت���ب���اط  ف��ك  م��ن  و�ستنجو 

تنفق هكذا  ك��ي  م��ن مو�سكو  ج��داً 
تتوقف  ه��ن��ا  ل��ك��ن  ا����س���ت���ث���م���ارات. 
لوا�سنطن  اجل�����ي�����دة  الأن�������ب�������اء 

وحلفائها وفقاً لرمير.
نقاط �سلبية لأمريكا

ب��ع��ك�����س م����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه احل����ال 
الوليات  ال��ع�����س��ري��ن،  ال���ق���رن  يف 
الأكرث  الع�سو  هي  اليوم  املتحدة 
ال�سيا�سي  الن��ق�����س��ام  م��ن  م��ع��ان��اة 
والخ���ت���ال ال��وظ��ي��ف��ي ب���ن دول 

جمموعة ال�سبع. 
الدميوقراطين  اأن  من  بالرغم 
على  الآن  متفقون  واجلمهورين 
الأ�سلحة  ت�ستحق  اأوك���ران���ي���ا  اأن 
ورو�����س����ي����ا ت�������س���ت���ح���ق ال���ع���ق���وب���ات 
وبالرغم من اتفاقهم على �سرورة 
جتنيب بادهم مواجهة مبا�سرة 
مع رو�سيا، لن تدوم هذه الوحدة 

ال�سيا�سية الداخلية طويًا.
مع اقرتاب النتخابات الن�سفية، 
ال�سوء  اجل��م��ه��وري��ون  �سي�سلط 
لأ�سعار  ال�ساروخي  الرتفاع  على 
القيا�سي  وال���ت�������س���خ���م  ال�����غ�����از 
بال�سعف  ب�����اي�����دن  ات�����ه�����ام  م�����ع 
باملقابل،  اأوكرانيا”.  وب�”خ�سارة 
ربط  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  �سيحاول 
الطويل  بالإعجاب  اجلمهورين 
الرئي�س  اأظ����ه����ره  ال������ذي  امل������دى 
ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب ببوتن 
و�سيت�ساءل  ب��ال��ن��ات��و.  وبت�سكيكه 
الأوروب��ي��ون عن حق ح��ول كيفية 
ت��غ��ي��ري الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة نهج 
والتحالف  رو�سيا  جت��اه  وا�سنطن 

مو�سكو  خ����ي����ارات  ت��ظ��ل  رو����س���ي���ا، 
حمدودية  اأك���رث  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الع�سرين،  ال��ق��رن  خ��ال  بكثري. 
ال�سوفياتي  الحت��������اد  اك���ت�������س���ب 
حقيقين  وم��ع��ج��ب��ن  اأ����س���دق���اء 
الآيديولوجية  ج��اذب��ي��ت��ه  ب��ف��ع��ل 
ونيكاراغوا  ك��وب��ا  �سمنهم  وم���ن 
وم�سر و�سوريا وكمبوديا وفيتنام 
رو�سيا  لدى  وموزمبيق.  واإثيوبيا 
ومعتمدون  زب���ائ���ن  ف��ق��ط  ال���ي���وم 
دوًل  اأن  م����ن  ب���ال���رغ���م  ع���ل���ي���ه���ا. 
دميوقراطيات  فيها  مب��ا  ع��دي��دة، 
الدخل  وم��ت��و���س��ط��ة  م��ن��خ��ف�����س��ة 
مثل الرازيل والهند واإندوني�سيا 
حيادها  ع��ل��ى  ت��ب��ق��ي  وامل��ك�����س��ي��ك، 
وت��وا���س��ل ال��ت��ع��ام��ل ال��ت��ج��اري مع 
بيارو�سيا  فقط  دافعت  مو�سكو، 
ال�سمالية  وك�����وري�����ا  واإري������رتي������ا 
و�سوريا عن غزو رو�سيا لأوكرانيا 

يف الأمم املتحدة.

ماذا عن ال�سني؟
نف�سها  لبكن  اأن  ب��رمي��ر  اأ���س��اف 
لرو�سيا.  كحليف  حم���دودة  قيمة 
ال�������س���ي���ن���ي �سي  ال���رئ���ي�������س  ي���ظ���ل 
بكثري  اه��ت��م��ام��اً  اأك����رث  جينبينغ 
وم�ستقبله  ال�����س��ن  مب�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سخ�سي من اهتمامه مب�ستقبل 
ب���وت���ن. ب��ال��ت��اأك��ي��د ت�����س��اط��ر بكن 
تراه  م��ا  دح��ر  يف  رغبتها  مو�سكو 
اأمريكية  ج����ه����وداً  ال��ع��ا���س��م��ت��ان 
غري  ومن  لحتوائهما،  واأوروب��ي��ة 
املرجح اأن يدين �سي �سلوك رو�سيا 

اأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��م  مل  ط��امل��ا 
كيميائية اأو نووية.

حدوداً  ثمة  اأن  الوا�سح  من  لكن 
ل���ل���دع���م ال�����س��ي��ن��ي ل���ب���وت���ن. قد 
تنقيحية  ق������وة  ال�������س���ن  ت����ك����ون 
ت��ق��وي�����س هيمنة  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة 
ل���ك���ن لبكن  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
م�����س��ل��ح��ة ه��ائ��ل��ة ب��احل��ف��اظ على 
ال�ستقرار العاملي. تعتمد �سرعية 
���س��ي واحل����زب ال�����س��ي��وع��ي احلاكم 
القت�سادي  النمو  ا�ستمرار  على 
العاقات  وهو يعتمد بدوره على 
�سركاء  اأك�����ر  م���ع  ال��راغ��م��ات��ي��ة 
بكن يف اأوروبا واليابان والوليات 
املرجح  غري  من  لذلك،  املتحدة. 
اأن تخاطر ال�سن باملواجهة عر 
انتهاك علني للعقوبات الغربية اأو 
مبا�سر  ع�سكري  دع��م  توفري  عر 

ملو�سكو.
ح��������دود مم����اث����ل����ة على  ت���ن���ط���ب���ق 
اأن بكن  م���ن  ب��ال��رغ��م  ال���ت���ج���ارة. 
طبيعيتان،  ح��ل��ي��ف��ت��ان  وم��و���س��ك��و 
للنفط  حت���ت���اج  ال�������س���ن  اأن  مب����ا 
وال��غ��از وامل���ع���ادن ال��رو���س��ي��ة بينما 
لل�سيولة  ب�����س��دة  رو����س���ي���ا  حت���ت���اج 
ال�سينية، يبقى اأن البنية التحتية 
لتحويل  رو���س��ي��ا  يف  ال�������س���روري���ة 
ال�سرق  اإىل  اأوروب��ا  ال�سادرات من 
بحاجة ل�ستثمارات مالية �سخمة 

وطويلة املدى. 
ال�سيني  القت�سادي  النمو  لكن 
اأ����س���ًا و���س��رتي��د ال�سن  ي��ت��ب��اط��اأ 
موؤاتية  جت���اري���ة  ����س���روط  ان���ت���زاع 

اإذا  خ�سو�ساً  لاأطل�سي  ال��ع��اب��ر 
جمهوري  كمر�سح  ت��رام��ب  ظ��ه��ر 

لنتخابات 2024 الرئا�سية.
خطر اآخر

خطراً  ع��ن�����س��راً  اأن  ال��ك��ات��ب  ذك���ر 
اخلطاب  ت�����س��دد  يف  ي��ك��م��ن  اآخ�����ر 
ع����ن ال���ت���ن���اف�������س الآي���دي���ول���وج���ي 
ب�����������ن ال���������دمي���������وق���������راط���������ي���������ات 
بايدن  داف����ع  والأوت���وق���راط���ي���ات. 
وبع�س القادة الأوروبين عن طرد 
الع�سرين.  جمموعة  م��ن  رو�سيا 
بالرغم من املزاعم ال�ساخرة التي 
لي�ست  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  اإن  ت��ق��ول 
�سورة  لل���ت���ق���اط  ف��ر���س��ة  ����س���وى 
املنتدى  ذل��ك  اأثبت  جيو�سيا�سية، 
قيمته خال اأزمة 2008 املالية 
وفر م�ساحة حيوية  العاملية حن 
�سيا�سية  اأن��ظ��م��ة  ذات  دول  جلمع 
خمتلفة.  اآي���دي���ول���وج���ي���ة  وق���ي���م 
ي��������رى ح���اج���ة  ب������اي������دن ل  ل����ك����ن 
ال��ع��اب��ر للحدود  ل��ل��ت��ع��اون  ك��ب��رية 

الآيديولوجية.
ع���و����س���اً ع���ن ت�����س��وي��ر ال����ن����زاع يف 
اأوكرانيا على اأنه حماولة ملواجهة 
الرئي�س  �سورها  عدوانية،  ح��رب 
الدميوقراطية  ب��ن  ك�”معركة 
ل�سي  ميكن  ل  والأوتوقراطية”. 
و�سرتف�س  النغمة  ه��ذه  يحب  اأن 
ال�سن ب�سكل طبيعي جهود طرد 
الع�سرين.  جمموعة  م��ن  رو�سيا 
للم�سروع  املنتظرة  القمة  وخال 
ال���ث���اين  ن���وف���م���ر -ت�������س���ري���ن  يف 
امل����ق����ب����ل، ����س���ي���ك���ون ع���ل���ى ب���اي���دن 

تقا�سم  ب���ن  الخ��ت��ي��ار  وح��ل��ف��ائ��ه 
الطاولة مع الأوتوقراطين مثل 
جمموعة  ج��ع��ل  اأو  و���س��ي  ب��وت��ن 
ال��ع�����س��ري��ن م��ع��ط��ل��ة وظ��ي��ف��ي��اً يف 
الدولية  التهديدات  تتطلب  وقت 
م��ث��ل ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي والأوب����ئ����ة 
املعرقلة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وان��ت�����س��ار 
احتمال  اإن  ج���م���اع���ي���اً.  حت����رك����اً 
املتعدد  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ان��ه��ي��ار 
الأطراف اأكر خطر منفرد يهدد 
النظام العاملي منذ انهيار الحتاد 

ال�سوفياتي.

واقع ظاهره  فقط مريح
ثمة �سبب اأخري لإمكانية اأن تكون 
ه���ذه احل���رب ال���ب���اردة اأخ��ط��ر من 
الحتمال  وهو  �سبقتها  التي  تلك 
حرب  اإىل  رو�سيا  للجوء  املتزايد 
فعلي.  ب�سكل  مدمرة  �سيبريانية 
ب�سرف النظر عن غياب التماثل 
بن مو�سكو ووا�سنطن يف عنا�سر 
الأ�سلحة  تعد  التقليدية،  ال��ق��وة 
لرو�سيا  ت��ط��وراً  الأع��ل��ى  الرقمية 
اأك������رث زع����زع����ة ل���ا����س���ت���ق���رار من 
ال�����س��واري��خ ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي هددت 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة واأوروب����������ا يف 
لاأ�سلحة  ميكن  ل  الثمانينات. 
ال�����س��ي��ب��ريان��ي��ة ق��ت��ل ال��ن��ا���س ف���وراً 
لكنها تبقى عالية التدمري وقادرة 
على اإحلاق �سرر خطري بالأنظمة 
املالية و�سبكات الطاقة الكهربائية 
وبنى حتتية اأ�سا�سية اأخرى. الأهم 
من ذلك اأن الدول اأكرث ا�ستعداداً 

ب���ك���ث���ري ل�����س����ت����خ����دام الأ����س���ل���ح���ة 
اأ�سلحة  ع��ن  عو�ساً  ال�سيبريانية 
الدمار ال�سامل لأنها اأ�سهل للبناء 
اإمكانات  تطوير  ولأن  ولاإخفاء 
ردعها قريب من امل�ستحيل. يجب 
األ ت�سعر بالرتياح  على وا�سنطن 
اأن بوتن مل ي�ستخدم  جتاه واقع 
اأك�����رث ه����ذه الأ����س���ل���ح���ة ت���دم���رياً. 
ي�ستغرق التخطيط ل�سن هجمات 
ورمبا  اأ���س��ه��راً  فعالة  �سيبريانية 
�سنوات وحرب اأوكرانيا بداأت للتو 

وفقاً لرمير.

اأين حواجز احلماية؟
مع ازدي��اد حماوة احلرب الباردة، 
بالتفكري  البدء  القادة  يجب على 
يف ت��اأ���س��ي�����س ح���واج���ز ح��م��اي��ة ملنع 
اإىل مواجهة  التحول  احل��رب من 
مبا�سرة بن رو�سيا والناتو. اليوم، 
م��ا م��ن م��ع��ادل ملعاهدة احل��د من 
املدى  املتو�سطة  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وى 
ب�ساأن  للتفاو�س  م�����س��ار  م��ن  وم���ا 
ثمة  وتنفيذها.  ج��دي��دة  معاهدة 
ب��ن الرئي�س  ال��ث��ق��ة  ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
الغربية  واحل���ك���وم���ات  ال���رو����س���ي 
وي�����س��ع��ب ت��خ��ي��ل ك��ي��ف��ي��ة ب��ن��اء ما 
قواعد  ل�سياغة  الثقة  من  يكفي 
وموؤ�س�سات جديدة. جمل�س الأمن 
ال�����دويل م��ع��ط��ل ب�����س��ك��ل ل ميكن 
واقعية  بدائل  وبغياب  اإ�ساحه، 
ميكن  م���ا  اأف�����س��ل  اإن  الأف������ق،  يف 
للقادة فعله هو موا�سلة التحدث 
الفر�س  حول  واح��رتام  ب�سراحة 

اإذا خ�سر بوتني دونبا�ص �ستت�ساعد خماطر الت�سعيد اأكرث

حرب باردة بني رو�سيا واأمريكا قد تزداد حماوة قريبًا
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»الرمح القاتل«.. �ساروخ جافلني يقلب موازين حرب اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

الأنظار  ول��ف��ت  “الرمح”  يعني  ال���ذي  الأم���ريك���ي  ج��اف��ل��ن  ���س��اروخ  ���س��اه��م 
الأوكرانين  اأن  لدرجة  الرو�سي،  اجلي�س  �سد  اأوكرانيا  �سمود  دعم  يف  اإليه 
ب�”  امللقب  فال�ساروخ  اأوكرانيا«.  ب�”حامي  وو�سفوه  دينية  كاأيقونة  ر�سموه 
واأوروب���ي���ة، لأن��ه لعب  اأم��ريك��ي��ة  ب��اإ���س��ادات  حظي  الدبابات”  وك��اب��و���س  �سائد 
اأ�سا�سيا يف منع رو�سيا من حتقيق ن�سر �سريع يف الأي��ام الأوىل للحرب  دورا 
الوليات  اأر�سلت  املا�سي،  دي�سمر  ومنذ  ع�سكرين.  خلراء  فقا  الأوكرانية، 
�ساروخ،   5500 اأ�سل  من  كييف  اإىل  جافلن  �ساروخ  اآلف   5 نحو  املتحدة 
تعهد بها البيت الأبي�س وفقا لوكالة بلومبريغ.  خال زيارته مل�سنع �سركة 
لوكهيد مارتن الذي ينتج �سواريخ جافلن يوم  اأول اأول اأم�س الأربعاء قال 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإن تلك ال�سواريخ مكَّنت اجلي�س الأوكراين من 

اإحداث فارق حقيقي �سد اجلي�س الرو�سي. واأ�ساف بايدن، اأن “بع�س الآباء 
للدبابات،  امل�ساد  ال�ساروخ  بهذا  تيمنا  اأطفالهم  بت�سمية  قاموا  الأوكرانين 
قائا: “ل اأمزح، هناك اأطفال ر�سع يحملون اأ�سماء مثل جافلن اأو جافلينا«. 
لكن اأع�ساء بالكونغر�س الأمريكي كال�سيناتور اجلمهوري روي بانت، اأعرب 
عن قلقه من اإر�سال وا�سنطن ما قدره نحو %25 من خمزونها من �سواريخ 
“جافلن” و”�ستينغر” امل�سادة للطائرات اإىل اأوكرانيا. وخ�س�ست وا�سنطن 
اأكرث من 5 مليارات دولر لتجديد خمزونها الع�سكري، لكن ا�ستعادته ب�سعته 
املحلل  ويقول  اأمريكين.  م�سوؤولن  بح�سب  �سنوات،  ي�ستغرق  قد  الكاملة 
تكون  رمب��ا  جافلن  �سواريخ  اإن  كان�سيان،  م��ارك  والع�سكري  ال�سرتاتيجي 
“ال�ساح الأكرث تطوراً والأقوى امل�ساد للدبابات وهي اإ�سافة قوية لرت�سانة 
اأوكرانيا«. وي�سيف: “من ال�سهل تدريب املقاتلن على ا�ستخدامه، كما ي�سمح 
للقوات الأوكرانية اإقامة الكمائن اأو نقاط الإطاق القوية؛ ل�ستهداف القوات 

الرو�سية«. ويلفت كان�سيان اإىل اأن الدبابات الرو�سية هي الأكرث تاأثرا بهذه 
وفقا ل�”فران�س  ممت لتكون “�سغرية جًدا وم�سغوطة”،  ال�سواريخ، لأنها �سُ
وزنه  ويبلغ  الكتف،  اأو  عن طريق من�سة  “جافلن”  بر�س«. ويطلق �ساروخ 
نحو 7 كيلوغرامات، وي�سل مداه اإىل نحو 2500 مرت. ويتميز عن غريه 
باأنه ي�سقط على الهدف من الأعلى ولي�س من اجلانب، كما بقية ال�سواريخ 
امل�سادة، ما يعطيه ميزة جتاوز العوائق والقدرة على �سرب الدبابات يف اأ�سعف 
مناطقها. ومت ت�سميته ب�”الرمح” لأن طريقة اإطاقه ت�سبه رمي الرمح الذي 
ي�سقط على الأر�س بزاوية �سديدة النحدار، كما يتميز بقوة تدمريية عالية 
فهو قادر على اخرتاق اأي دبابة، وفقا لتقارير ع�سكرية. كما ي�ستعن بنظام 
توجيه علوي، حيث يتقو�س لدى بلوغه الهدف وي�ستهدف النقطة الأ�سعف 
من الهدف من الأعلى. ولإطاق جافلن يتوجب على مطِلقه حتديد الهدف 
اإطاقه،  قبل  امل��راد  بالهدف  الكلي  للنظام  اإ�سارة  املوؤ�سر، لري�سل  من خال 

اأو  اإىل ا�ستخدام جافلن باأمان من داخل املباين  كما يتيح ت�سميم الإطاق 
املخابئ. وهناك طريقتان لل�ساروخ يف الق�ساء على الدبابة اأو الهدف: الأوىل 
والثانية  مبا�سرة،  باجتاهه  اأمامه فيطري  مك�سوفا  الهدف  يكون  عندما  هي 
عندما يكون الهدف وراء حاجز عندها يطري ال�ساروخ اإىل ارتفاع 160 مرتا 
لتجاوز احلاجز ثم ي�سقط عموديا على هدفه، مثل رماح اجليو�س الرومانية 
 ،1996 ع��ام  ل��ل��دروع، اخل��دم��ة يف  امل�ساد  ���س��اروخ جافلن  القدمية. ودخ��ل 

وي�سل اأق�سى مدى اإطاق له نحو 4،750 مرت.
وال�سيارات  الرئي�سية  القتال  دب��اب��ات  ي�ستهدف  الع�سكرية  للتقارير  ووف��ق��ا 
املدرعة واملخابئ والكهوف والتح�سينات واملروحيات منخف�سة التحليق وثبت 
ا�ستخدامه يف جميع  كما ميكن  املائة.  94 يف  اأك��ر من  له معدل موثوقية 
الإط��اق ل ي�ساحبها  اأن عملية  اأو ليا، ف�سا عن  ونهارا  الطق�س  ح��الت 

الكثري من احلطام اأو الدخان ما ي�سعب على العدو تتبع مكان الإطاق.

••  بريوت-اأ ف ب

الغرتاب   دول  يف  لبنانيون  ب���داأ 
باأ�سواتهم  الإدلء  اجلمعة  اأم�س 
املزمع  الرملانية  النتخابات  يف 
اإج���راوؤه�������������������ا داخ�������ل ال����ب����اد يف 
م��ن��ت�����س��ف ال�������س���ه���ر احل��������ايل، يف 
اأن  حمللون  يتوقع  ل  ا�ستحقاق 
العام  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  يغرّي 
يف ظ���ل ان���ه���ي���ار اق��ت�����س��ادي غري 

م�سبوق.
وهي املرة الثانية التي ُيتاح فيها 
الق����رتاع  امل��خ��ول��ن  للمغرتبن 
اأع�ساء  ان���ت���خ���اب  يف  امل�������س���ارك���ة 

الرملان ال�128. 
وجت����ري الن��ت��خ��اب��ات يف اخل���ارج 
ع��ل��ى دف��ع��ت��ن، اجل��م��ع��ة يف ت�سع 
بينما  اإي�������ران،  ويف  ع��رب��ي��ة  دول 
دولة   48 يف  امل��غ��رتب��ون  ينتخب 

اأخرى الأحد املقبل.
والنتخابات الرملانية هي الأوىل 
عارمة  ���س��ع��ب��ي��ة  ان��ت��ف��ا���س��ة  ب��ع��د 
���س��ه��ده��ا ل��ب��ن��ان خ��ري��ف 2019 
طالبت بتنحي الطبقة ال�سيا�سية 
التدهور  م�����س��وؤول��ي��ة  وح��ّم��ل��ت��ه��ا 
املايل والقت�سادي والف�ساد الذي 

ينخر موؤ�س�سات الدولة. 
النتخابات  اإىل  ك����رث  وي���ن���ظ���ر 
رغم  ال�سلطة،  لتحدي  كفر�سة 
املر�سحن  ح��ظ��وظ  اأن  اإدراك���ه���م 
لإحداث  وامل�ستقلن  املعار�سن 
���س��ي��ا���س��ي ���س��ئ��ي��ل��ة يف بلد  ت��غ��ي��ري 

بالقرب من  ميتا  عاما   40 العمر 
الوعي  ف���اق���د  اآخ�����ر  ورج�����ا  دوار، 
تعلن  اأن  قبل  جم���اورة  حديقة  يف 
وفاته يف وقت لح��ق، ورج��ا ثالثا 

بجانبه تويف متاأثرا بجروحه.
وق���ع ال��ه��ج��وم وه���و ال�����س��اد���س �سد 
اأه���������داف اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة م���ن���ذ 22 
التي  اإلعاد  مدينة  يف  اآذار-م��ار���س، 
ت��ق��ع و���س��ط اإ���س��رائ��ي��ل وت�����س��م نحو 
خ��م�����س��ن األ����ف ن�����س��م��ة ب��ي��ن��ه��م عدد 
كبري من اليهود املتزمتن، بالقرب 

من تل اأبيب.
وال��ق��ت��ل��ى ال��ث��اث��ة يف ال��ه��ج��وم هم 
يونتان حبقوق )44 عاما( وبوعاز 
�سكان  من  وهما  عاما(   49( غول 
اإلعاد واأورين بن يفتاح )35 عاما( 
ا،  اأي�سً الو�سط  يف  اللد  �سكان  م��ن 

ح�سب و�سائل اإعام اإ�سرائيلية.
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  ودان 
مدنين  “مقتل  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
اأن  م�������وؤك�������دا  اإ�سرائيلين”، 
الفل�سطينين  امل���دن���ي���ن  “قتل 
اإىل  اإل  ي����وؤدي  ل  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن 
املزيد من تدهور الأو�ساع يف الوقت 
الذي ن�سعى فيه جميعا اإىل حتقيق 

ال�ستقرار ومنع الت�سعيد«.
هذا  “ا�ستغال  م��ن  عبا�س  وح���ّذر 
باعتداءات  للقيام  امل���دان  احل���ادث 
وردات فعل على �سعبنا الفل�سطيني 
وغريهم”،  امل�ستوطنن  قبل  م��ن 
“العتداءات  ج��دي��د  م���ن  م��دي��ن��ا 
ومقد�ساته  �سعبنا  بحق  املتوا�سلة 
الإ�سامية وامل�سيحية والتي خلقت 

اأجواء التوتر وعدم ال�ستقرار«.

•• اإلعاد -اأ ف ب

منذ  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سرطة  ت�سن 
اجل��م��ع��ة عملية بحث  اأم�����س  ف��ج��ر 
ثاثة  ب��ح��ي��اة  اأودى  ه���ج���وم  ب��ع��د 
تل  من  بالقرب  اإلعاد  يف  اأ�سخا�س 
اإن�ساء  اإح��ي��اء ذك���رى  اأب��ي��ب يف ي��وم 

الدولة العرية.
اإىل  ال�������س���ك���ان  ال�������س���رط���ة  ودع�������ت 
تقدمي معلومات عن مكان اختباء 
املهاجمن، ون�سرت �سورتي وا�سمي 
فل�سطينين قالت اإنهما من جنن 
يف ال�سفة الغربية وت�ستبه يف اأنهما 
نفذا الهجوم الذي اأ�سفر اأي�سا عن 
بينهم ثاثة  اأ�سخا�س  اأربعة  جرح 
يف حالة اخلطر، كما ذكرت جمعية 

الإ�سعاف الإ�سرائيلية.
تقوم  اإنها  بيان  ال�سرطة يف  وقالت 
العام  الأم���ن  جهاز  م��ع  “بالتعاون 
بن�ساط  اأخ�����رى  خ��ا���س��ة  ووح�����دات 
منذ  اإل�����ع�����اد  م���ن���ط���ق���ة  يف  م���ك���ث���ف 
جميع  م�ستخدمة  املا�سية،  الليلة 
ال���و����س���ائ���ل امل���ت���اح���ة ل��ه��ا م���ن اأج���ل 
القاء القب�س على اثنن من �سكان 

منطقة جنن«.
هما  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن  اإن  وق����ال����ت 
اأ�سعد يو�سف الرفاعي )19 عاما( 
و���س��ب��ح��ي ع��م��اد اأب����و ���س��ق��ري )20 
ع��ام��ا(، م��ن �سكان ق��ري��ة رم��ان��ة يف 
ال�سفة  ب�����س��م��ال  ج��ن��ن  حم��اف��ظ��ة 

الغربية املحتلة.
وق�����ال امل�����س��ع��ف األ�����ون ري���زك���ان اإن 
معقدا’’،  ك����ان  ال��ه��ج��وم  “موقع 
اأنه �ساهد رجًا يبلغ من  مو�سحا 

ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية 
اللبنانية.

فاإن  اخلارجية،  بيانات  وبح�سب 
اأكرث من 225 األف ناخب �سجلوا 
اأ���س��م��اءه��م. وك����ان ن��ح��و خم�سن 
باأ�سواتهم  اأدل�����وا  م��غ��رتب  األ����ف 
من   ،2018 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
اإجمايل قرابة ت�سعن األفاً �سجلوا 

اأ�سماءهم.
ارت��ف��اع يف ع���دد املغرتبن  ورغ���م 

الطائفية  املحا�س�سة  على  يقوم 
واأنهكته اأزمات مرتاكمة.

وف��ت��ح��ت اأق������ام الق�������رتاع عند 
بريوت،  بتوقيت  �سباحاً  ال�سابعة 

وفق الوكالة الوطنية لاإعام.
واأعلن وزير اخلارجية واملغرتبن 
اخلمي�س  ح���ب���ي���ب  ب����و  ع����ب����داهلل 
اخلارج،  يف  للبنانين  ميكن  اأن���ه 
الق��رتاع يف 592 قلماً موزعن 
يف  معظمها  م��راك��ز   205 ع��ل��ى 

امل�سّجلن مقارنة مع النتخابات 
ُيعتر  ال���رق���م  اأن  اإل  امل��ا���س��ي��ة، 
وجود  م��ع  باملقارنة  ج��دا  �سئيًا 
يف  املنت�سرين  اللبنانين  ماين 

اأنحاء العامل.
القت�سادي  النهيار  وق��ع  وعلى 
وم����ع ت���ده���ور ن��وع��ي��ة احل���ي���اة يف 
ال��ب��اد، اخ��ت��ارت ع��ائ��ات كثرية 
وخريجون جامعيون جدد واأطباء 
الهجرة  وغ���ريه���م  ومم���ر����س���ون 

عن  بحثاً  املا�سين،  العامن  يف 
ب��ع��دم��ا فقدوا  ج���دي���دة  ب���داي���ات 
الأمل بالتغيري واملحا�سبة. ويعّلق 
املر�سحون امل�ستقلون واملعار�سون 

اآمالهم على اأ�سوات هوؤلء.
مبادرة  ن�سرته  تقرير  وبح�سب 
الإ���س��اح ال��ع��رب��ي، وه��ي منظمة 
مقراً  ب��اري�����س  م��ن  تتخذ  بحثية 
اختار  فقد  احل���ايل،  ال�سهر  لها، 
���س��ت��ة يف امل���ئ���ة م���ن ال��ن��اخ��ب��ن يف 

ع���ن جم���ري���ات ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ملف 
ه��ج��وم ال���ع���اد ح��ت��ى اخل��ام�����س من 

حزيران/يونيو القادم.
ال�سرائيلي  ال��دف��اع  وزي���ر  واأع��ل��ن 
ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س اإغ����اق ق��ط��اع غزة 
وال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة حتى 
ه���رب  “منع  اأج��������ل  م�����ن  الأح���������د 
الأرا�����س����ي  ه����ذه  اإىل  اإرهابين” 

الفل�سطينية.

وقال رئي�س الوزراء بينيت يف بيان 
“خرج اأعداوؤنا للقيام بحملة لقتل 
ي��ه��ود، اأي��ن��م��ا ك��ان��وا. اإن��ه��م ي�سعون 
�سيف�سلون.  ولكنهم  روح��ن��ا  لك�سر 
الإرهابين  على  القب�س  �سنلقي 
لهم  ال�����داع�����م�����ة  ال���ب���ي���ئ���ة  وع����ل����ى 

و�سيدفعون الثمن«.
بيتاح  يف  ال�سلح  حمكمة  واأ�سدرت 
اأي تفا�سيل  اأمًرا بحظر ن�سر  تيكا 

منذ   18 اإىل  ي���رت���ف���ع  وب�����ذل�����ك 
22 اآذار-م����ار�����س ع���دد ال��ق��ت��ل��ى يف 
ه��ج��م��ات مم��اث��ل��ة ن��ف��ذ ع����دد منها 
عرب اإ�سرائيليون بينما كان منفذو 

الهجمات الأخرى فل�سطينين.
ويف اأعقاب الهجمات، �سنت القوات 
يف  ع��م��ل��ي��ات  �سل�سلة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
وُقتل  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 
27 فل�سطينيا من بينهم عدد من 

منفذي الهجمات منذ ذلك احلن 
بر�سا�س اجلي�س الإ�سرائيلي.

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ودان 
املروع  “الهجوم  بلينكن  اأن���ت���وين 
الذي ا�ستهدف رجال ون�ساء اأبرياء 
بعيد  اإ���س��رائ��ي��ل  حتتفل  بينما   ...

ا�ستقالها«.
امل��ت��ح��دة تقف  ال���ولي���ات  اأن  واأك����د 
حلفائها  ج���ان���ب  اإىل  “بحزم” 

مر�سحن   2018 ع���ام  اخل����ارج 
ع��ل��ى ق���وائ���م امل��ع��ار���س��ة، يف حن 
94 يف املئة مر�سحن من  اختار 

الأحزاب ال�سيا�سية التقليدية.
من  �ساعة  وع�سرين  اأرب���ع  وق��ب��ل 
ب����دء الق��������رتاع، دخ����ل ل��ب��ن��ان يف 
ال���ذي  النتخابي”  “ال�سمت 
بحمات  ال���ق���ي���ام  ب���ع���ده  مُي����َن����ع 

اإعامية وت�سريحات انتخابية.
الت�سويت،  عمليات  انتهاء  وبعد 
ُت��ن��ق��ل ���س��ن��ادي��ق الق�������رتاع بعد 
اإق��ف��ال��ه��ا ب��ال�����س��م��ع الأح���م���ر عر 
لبنان  اىل  خ��ا���س��ة  �سحن  ���س��رك��ة 
لإيداعها يف البنك املركزي، على 
اأن يتم فرزها واحت�ساب الأ�سوات 
يف ختام النتخابات يف 15 اأيار/

مايو.
وبعدما كانت الآمال معلقة على 
يف  اللبنانين  نقمة  ُت��رتج��م  اأن 
لوائح  ل�سالح  الق��رتاع  �سناديق 
جديدة  وجم��م��وع��ات  امل��ع��ار���س��ة 
ال�سعبية،  الن��ت��ف��ا���س��ة  اأف��رزت��ه��ا 
يرى خراء اأن قّلة خرة خ�سوم 
املالية  قدراتهم  و�سعف  ال�سلطة 
ع���ل���ى خو�س  ت���واف���ق���ه���م  وت����ع����ذر 
يف  ي�سّب  موحدين،  النتخابات 

�سالح الأحزاب التقليدية.
غياب  يف  الن���ت���خ���اب���ات  وجت�����ري 
اأبرز مكون �سيا�سي �سني بزعامة 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال�����س��اب��ق �سعد 
احلريري الذي اأعلن عزوفه عن 

خو�س ال�ستحقاق.

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن. م���ن ج��ه��ت��ه، قال 
البيت  يف  القومي  الأم��ن  م�ست�سار 
الأبي�س جيك �ساليفان اإن الوليات 
املتحدة “رّوعها” الهجوم. واأ�ساف 
“كما ه��و احل���ال دائ���م���ا، ن��ق��ف مع 
التهديد  هذا  ا�سرائيل يف مواجهة 

الرهابي«.
املقاومة  حركة  با�سم  الناطق  ق��ال 
هذه  اإن  ق��ا���س��م  ح�����ازم  )ح���م���ا����س( 
�سعبنا  غ�سب  م��ن  ج��زء  “العملّية 
اع����ت����داءات الح����ت����ال بحّق  ع��ل��ى 
“اقتحام  اأّن  م��وؤك��دا  املقّد�سات”، 
ميّر  اأن  ميكن  ل  الأق�سى  امل�سجد 

دون عقاب«.
املكتب  ع�����س��و  راأى  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ال���������س����ي����ا�����س����ي حل������رك������ة اجل�����ه�����اد 
الإ�����س����ام����ي حم���م���د ح��م��ي��د )اب����و 
البطولية”  “العملية  اأن  احل�سن( 
للم�سجد  انت�ساراً  “جاءت  اإلعاد  يف 
“تدني�س  اأن  واأ���س��اف  الأق�سى”. 
ج���ي�������س الح�������ت�������ال وع���������س����اب����ات 
الأق�سى  للم�سجد  امل�����س��ت��وط��ن��ن 
ال�سعب  ع���ل���ى  ح�����رب  اإع�������ان  ه����و 
الفل�سطيني وجتاوز لكل احلدود”، 
�سيوا�سل  “�سعبنا  اأن  م����وؤك����دا 

مواجهة الحتال وعدوانه«.
�سهدت باحات امل�سجد الأق�سى منذ 
منت�سف ال�سهر املا�سي وبالتزامن 
م�����ع ����س���ه���ر رم���������س����ان �����س����دام����ات 
الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ب��ن  عنيفة 
وم��ت��ظ��اه��ري��ن ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن على 
خلفية زيارة الإ�سرائيلين وبينهم 
م�����س��ت��وط��ن��ن ل��ب��اح��ات امل�����س��ج��د اإذ 
هذه  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ي��ن��ظ��ر 

  االآالف يرف�سون اإخالء بيوتهم 
يف مواجهة حريق غابات باأمريكا 

•• وا�صنطن-رويرتز

الأ�سخا�س  اآلف  اإن  م�سوؤولون  قال 
الذين ُطلب منهم اإخاء بيوتهم مع 
اقرتاب اأكر حرائق غابات م�ستعلة 
البقاء  اختاروا  املتحدة،  الوليات  يف 
وال�����دف�����اع ع����ن امل����ن����ازل ال���ت���ي تعود 
لأجيال يف جبال �سمال نيو مك�سيكو، 
حتى م��ع ن��ف��اد ال��ط��ع��ام وامل��ي��اه لدى 
التي  م����ورا،  مقاطعة  ويف  ال��ب��ع�����س. 
ن�سمة،   4500 �سكانها  ع���دد  يبلغ 
ال�سكان  م��ن  باملئة   60 ح��وايل  بقي 
يف املناطق امل�سمولة باأوامر الإخاء 
يف جمتمعات زراعية تعود اإىل قرون، 
الكهربائية،  الطاقة  انقطعت  حيث 
بال�سرطة  امل�����س��وؤول  ذك����ره  مل��ا  وف��ًق��ا 
“هذا  باديا  وقال  باديا.  اأمرييك 
ه����و م�������س���در رزق�����ه�����م، ه�����ذا ك����ل ما 
يعرفونه، لذلك فاإن هوؤلء امل�سنن، 

والكثري من النا�س، لن يغادروا«.
تك�سوها  ال���ت���ي  اجل����ب����ال  وت�����س��ت��ه��ر 
ال���غ���اب���ات وال���واق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د 40 
ميًا �سمال �سرقي �سانتا يف بال�سكان 
والذين  ذات���ًي���ا،  امل��ك��ت��ف��ن  الأ�����س����داء 
اأن�سابهم  تتبع  منهم  للعديد  ميكن 
والقبائل  الإ�سبان  امل�ستوطنن  اإىل 
الأمريكية الأ�سلية يف القرن الثامن 
تدفع  اأن  من  باديا  ويخ�سى  ع�سر. 
امل��ت��وق��ع��ة يف نهاية  ال��ع��ات��ي��ة  ال���ري���اح 
الأ�سبوع بالنريان اإىل القرى وحتى 
مقاطعة تاو�س املجاورة بعد اأن دمرت 
ما ل يقل عن 166 منزًل، واأحرقت 
165276 فدانا يف مقاطعتي مورا 
الطعام  بتوزيع  وقام  و�سان ميجيل. 

ومولدات الكهرباء على املنازل.
وقال “ل ميكنني اإهمال الأ�سخا�س 

الذين قرروا البقاء«.

قتلى بينهم جنود يف 
كمينني ببوركينا فا�سو 

•• واغادوغو-اأ ف ب

قتل �سبعة جنود واأربعة من قوات 
رديفة للجي�س يف كمينن يف �سمال 
وو����س���ط ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و، ع��ل��ى ما 
اأعلن اجلي�س يف بيان تلقته وكالة 
اأم�س اجلمعة. وقع  فران�س بر�س  
�سوليه  ب��ل��دة  ق���رب  الأول  ال��ك��م��ن 
اخلمي�س واأدى اإىل مقتل جندين 
الذين  امل��ت��ط��وع��ن  م���ن  واأرب����ع����ة 
ي�������س���اع���دون اجل���ي�������س، ف��ي��م��ا قتل 
“وحدة تدخل  خم�سة من عنا�سر 
كمن  يف  للدرك”  ت��اب��ع��ة  خ��ا���س��ة 
اآخر يف نف�س اليوم يف اوانوبي، وفق 

بيان هيئة اأركان اجلي�س.
ن�سبهما  اللذان  الكمينان  وت�سبب 
التو�سيف  وه����و  “اإرهابيون”، 
لاإ�سارة  اجلي�س  ي�ستخدمه  الذي 
اإىل الإرهابين الن�سطن يف �سمال 
ت�سعة  ب��اإ���س��اب��ة  ف��ا���س��و،  ب��ورك��ي��ن��ا 
والعناية  اإج���اوؤه���م  “مت  ب��ج��روح 

بهم” لحًقا، بح�سب البيان.
جهة  “من  اأن  اجل���ي�������س  واأّك���������د 
ع�سرين  ن��ح��و  اأُح�����س��ي��ت  ال����ع����دو، 
العمليات  خ���ال  اإره���اب���ي���ن  ج��ث��ة 
“اأ�سلحة  اأن  م�سيًفا  الأمنية”، 
واأجهزة  وذخ��ائ��ر وع��رب��ات دارج���ة 

ات�سالت ُدّمرت وانُت�سلت«.
وتتعر�س بوركينا فا�سو وخ�سو�سا 
لهجمات  و�����س����رق����ه����ا  ����س���م���ال���ه���ا 
وينتمي   .2015 منذ  الإرهابين 
تنظيمي  اىل  خ�����س��و���س��ا  ه������وؤلء 
اأعمال  ال��ق��اع��دة وداع�����س وخ��ل��ف��ت 
األ����ف����ي قتيل  م����ن  اأك�������رث  ال���ع���ن���ف 
واأجرت نحو 1،8 مليون �سخ�س 

على النزوح.

حمللون: ل تغري متوقع يف امل�سهد ال�سيا�سي العام

املغرتبون اللبنانيون يبدوؤون االقرتاع يف االنتخابات الرملانية 

الزيارات على اأنها “اقتحامات«.عملية بحث اإ�سرائيلة وا�سعة بعد هجوم خلف 3 قتلى 
واأ�سيب يف �سدامات ني�سان-اأبريل 
التي تزامنت اأي�سا مع عيد الف�سح 
300 من  م���ن  اأك�����رث  ال���ي���ه���ودي، 
بينهم  الفل�سطينين  املتظاهرين 

م�سلمون اأجانب وعرب.
وبعد توقف دام ب�سعة اأيام مرتبط 
توجه  رم���������س����ان،  ����س���ه���ر  ب���ن���ه���اي���ة 
امل�سجد  ب��اح��ة  اإىل  ي��ه��ود  م�سلون 
الذكرى  ي���وم  الأق�����س��ى اخل��م��ي�����س 
الرابعة وال�سبعن لإن�ساء ا�سرائيل 
ح�����س��ب ال��ت��ق��ومي ال���ع���ري وال����ذي 
تزامن مع انتهاء احتفال امل�سلمن 

بعيد الفطر.
�سمنيا،  ال��ق��ائ��م  ال��و���س��ع  وح�����س��ب 
باحة  زي���ارة  امل�سلمن  لغري  ميكن 
القبلتن  اأوىل  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د 
وث���ال���ث احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن يف 
“جبل  اليهود  ي�سميه  الذي  املوقع 
يوؤدوا  اأن  دون  من  لكن  الهيكل”، 

ال�ساة فيه.
اليهود  م��ن  متزايد  ع��دد  ويتوجه 
بع�سهم  �ساة  وتثري  امل��وق��ع،  اإىل 
يف  الت�سكيك  م��ن  خم���اوف  خل�سة 

هذا الو�سع القائم.
يف الأ�����س����اب����ي����ع الأخ�����������رية، ع���رت 
عدة  م��رات  الإ�سرائيلية  احلكومة 
اأنها ل تريد تغيري الو�سع القائم.

ال��ت��ي ت�سيطر  اإ���س��رائ��ي��ل  ووا���س��ل��ت 
فتحه  امل���وق���ع  اإىل  ال���دخ���ول  ع��ل��ى 
من  ال��رغ��م  على  اخلمي�س  لليهود 
دعوات من م�سوؤولن فل�سطينين 
وق���وع  ت��خ�����س��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ودول 

ا�ستباكات جديدة.

اإ�سراب وطني يف �سريالنكا للمطالبة با�ستقالة احلكومة 
•• كولومبو-اأ ف ب

توقفت حركة النقل العام وخلت املكاتب من العاملن اأم�س اجلمعة يف 
التي  احلكومة  با�ستقالة  للمطالبة  بداأ  اإ�سراب وطني  �سريانكا جراء 

تواجه اأزمة اقت�سادية خطرية.
ولبى ماين العمال دعوة النقابات، مما منع كل القطارات تقريبا من 
التحرك. كما توقفت احلافات اخلا�سة وجتمع العمال اأمام م�سانعهم 
الغ�سب �سد  تعبريا عن  الباد  اأن��ح��اء  ���س��وداء يف جميع  اأع��ام  ورفعت 

احلكومة.
�سيا�سة  اأخطاء  حتديد  “ميكننا  كومودي�س  رايف  النقابي  الزعيم  وق��ال 

الرئي�س التي اأدت اإىل احلالة البائ�سة لقت�سادنا. ... عليه اأن يرحل«.
لعدة  والأدوي���ة  وال��وق��ود  الغذاء  ونق�س  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأدى 
للمطالبة  كبرية  تظاهرات  واإىل  اجل��زي��رة  يف  الفقر  تفاقم  اإىل  اأ�سهر 

با�ستقالة احلكومة.
واأك����د ال��رئ��ي�����س غ��وت��اب��اي��ا راج��اب��اك�����س��ا م���رات ع���دة اأن���ه ل��ن يتنحى على 

الرغم من ت�ساع���د الحتجاج���ات واعت�سام اأمام مقر اإقامته منذ �سهر 
تقريبا.

الطاب  اآلف  على  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  اخلمي�س  ال�سرطة  واأطلقت 
الذين حاولوا دخول الرملان الوطني بعد تاأجيل جل�سته.

اندلعت الأزمة القت�سادية وهي الأ�سواأ منذ ا�ستقال الباد يف 1948 
ال�سياحة  عائدات  كبري يف  انخفا�س  اإىل  كوفيد-19  وب��اء  اأدى  اأن  بعد 

والتحويات املالية من املغرتبن.
الإدارات  فر�ست  ال��وق��ود،  واردات  ثمن  ت�سديد  على  ق��ادرة  غري  ولأن��ه��ا 
احلكومية قطع التيار الكهربائي يوميا لتقنن الكهرباء بينما تت�سكل 
والكريو�سن.  البنزين  ل�سراء  ال��وق��ود  حمطات  خ��ارج  طويلة  ط��واب��ري 

وتعاين امل�ست�سفيات من نق�س الأدوية احليوية.
ووجهت احلكومة نداء اإىل مواطنيها الذين يعي�سون يف اخلارج لتقدمي 
ترعات. واأعلنت �سريانكا يف 12 ني�سان-ابريل اأنها �ستتخلف عن �سداد 
ديونها اخلارجية البالغة 51 مليار دولر. حذر وزير املالية علي �سري 

من اأن الباد قد تعاين من هذه الأزمة ملدة عامن اآخرين.
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املال والأعمال

وزير مالية جنوب ال�سودان: القرو�س املدعومة بالنفط تلتهم رواتب املوظفني 
و2018.

اإن ع��دة مناطق  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ال��ب��رتول  وق��ال��ت وزارة 
و�سلت بالفعل اإىل ذروة اإنتاجها وتاأتي باإنتاج اأقل.

متاأخرات غري مدفوعة لأكرث  وج��د  اإن��ه  اأ�سويل  وق��ال 
من اأربعة اأ�سهر عندما توىل من�سبه يف نوفمر ت�سرين 

الثاين من العام املا�سي.
�سدادنا  ع����دم  “�سبب  ل��وا���س��ن��ط��ن  زي�����ارة  ع��ق��ب  وق����ال 
القرو�س  ال��ن��ف��ط م��وج��ه )ن��ح��و(  اأن  ه��و  ل��ل��م��ت��اأخ��رات 
�ساأح�سل  اأين  التي مت احل�سول عليها من قبل... من 
عام  حتى  مقدما  بيع  ف��د  النفط  ك��ان  اإذا  امل����ال..  على 

2027؟«

•• جوبا -رويرتز:

اإن  اأ�سويل  اأج���اك  ال�����س��ودان  املالية يف جنوب  ق��ال وزي��ر 
ال�����س��ودان غ��ري ق���ادرة على دف��ع رواتب  حكومة ج��ن��وب 
املوظفن احلكومين منذ �سهور، اإذ يتم اإنفاق اإيرادات 
النفط يف الباد على خدمة القرو�س املدعومة بالنفط 

التي لن يتم �سدادها قبل 2027.
اإن��ت��اج ال��ب��اد م��ن النفط اخل���ام ق��د بلغ يف يوليو  ك��ان 
متوز من العام املا�سي 154 األف برميل يوميا، اأي اأقل 
يوميا  برميل  األ��ف  و400  األفا   350 بن  مما  بكثري 
 2013 اأهلية بن عامي  الباد يف ح��رب  ان��زلق  قبل 

وقع الرئي�س �سلفا كري ونائبه ريك م�سار اتفاق �سام 
يف 2018 اأنهى معارك �سر�سة، لكن التنفيذ كان بطيئا 
وا�ستبكت القوات املتناحرة مرارا ب�سبب خافات حول 

كيفية تقا�سم ال�سلطة.
واأ�سدر كري ال�سهر املا�سي مر�سوما بدمج �سباط جي�س 
ركيزة  وه��ي  للجي�س،  م��وح��دة  ق��ي��ادة  يف  مل�سار  م��وال��ن 

اأ�سا�سية لعملية ال�سام.
وعلى الرغم من النخفا�س الن�سبي للعنف يف الباد، 
ُيعتقد اأن حوايل ثلثي �سكان جنوب ال�سودان، اأي حوايل 
ت�سعة ماين �سخ�س، بحاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية، 

بح�سب البنك الدويل.

الدوالر يقرتب من اأعلى م�ستوياته يف 20 عاما و�سط ا�سطراب باالأ�سواق العاملية 

ت�ستمل على فعاليات عاملية كربى ت�ست�سيفها العا�سمة اأبوظبي لأول مرة 

»اأدنيك« تك�سف عن اأجندة حافلة بالفعاليات واملعار�س العاملية

نيكي يغري م�ساره ويغلق مرتفعا بف�سل توقعات قوية لل�سركاتالدينار التون�سي يهبط مل�ستوى قيا�سي جديد مقابل الدوالر 
 7.5 اإىل  تون�س  يف  ال�سنوي  الت�سخم  معدل  وارت��ف��ع 
باملئة يف اأبريل ني�سان مقارنة مع 7.2 باملئة يف مار�س 

اآذار.
اإن  لاإح�ساء  الوطني  املعهد  ق��ال  املا�سي،  ال�سهر  ويف 
العجز التجاري لتون�س تفاقم يف الربع الأول من هذا 

العام اإىل 4.3 مليار دينار
من  تون�س  احتياطيات  بتاآكل  ال��دي��ن��ار  ت��راج��ع  وي��ه��دد 
العمات الأجنبية، وميكن اأن يجعل خدمة الدين اأكرث 
اأن��ه يوؤدي  اإىل زي��ادة عجز امليزانية. كما  تكلفة وي��وؤدي 

لرتاجع اأكر للقوة ال�سرائية للمواطنن.

1915.91 نقطة. قال جون موريتا املدير العام لق�سم 
الأبحاث يف ت�سيباجن لإدارة الأ�سول “توقعات ال�سركات 
اليابانية التي �سدرت قبل عطلة الأ�سبوع الذهبي كانت 
اأف�����س��ل م���ن امل��ت��وق��ع واع���ت���ر امل�����س��ت��ث��م��رون ه���ذا عاما 
بعد  انخفا�س  على  اليابانية  الأ���س��واق  فتحت  اإيجابيا«. 
الأمريكية  الأ�سهم  متتبعة  اأي��ام،  ثاثة  ا�ستمرت  عطلة 
و�سط  املا�سية  الليلة  ح��اد  انخفا�س  على  اأغلقت  ال��ت��ي 
مواجهة  يف  املعنويات  ت��راج��ع��ت  اإذ  وا���س��ع��ة  بيع  عمليات 
يف  الأمريكية  الفائدة  �سعر  رف��ع  يكون  األ  م��ن  خم��اوف 

اليوم ال�سابق كافيا لكبح ارتفاع الت�سخم.

املبكرة  الأوروبية  التداول  �ساعات  باملئة يف   0.5 رئي�سية مناف�سة،  عمات 
لي�سجل اأعلى م�ستوى يف 20 عاما عند 104.07 نقطة. لكنه فقد قوته 
 .103.55 اأح��دث معامات عند  وا�ستقر يف  ت��داولت متقلبة،  لحقا يف 
التوايل،  على  لاأ�سبوع اخلام�س  �سيحقق مكا�سب  املوؤ�سر  اأن  وا�سحا  وبدا 
0.5 باملئة  اإىل  0.3 باملئة خال الأ�سبوع. وفقد اليورو ما ي�سل  بارتفاع 
مقابل الدولر يف �ساعات التداول الأوروبية املبكرة، قبل اأن يعك�س م�ساره. 

وكان مرتفعا يف اأحدث تداولت 0.2 باملئة اإىل 1.05555 دولر.
وا�ستقر اجلنيه الإ�سرتليني اإىل حد 
بعيد بعد انخفا�سه يف وقت �سابق اإىل 
الأوىل  للمرة  دولر   1.23 دون  م��ا 
م��ن��ذ م���ا ي��ق��رب م���ن ع���ام���ن، وذلك 
ب��ع��د ي���وم م��ن اإر����س���ال ب��ن��ك اإجنلرتا 
بريطانيا  اأن  م���ن  ���س��دي��دا  حت���ذي���را 
تخاطر ب�سربة مزدوجة من الركود 
وت�سخم يتجاوز ع�سرة باملئة. وان�سم 
بنك اإجنلرتا اإىل جمل�س الحتياطي 
اأ�سعار  ورف����ع  الأم���ري���ك���ي  الحت�����ادي 
مئوية  نقطة  رب���ع  ال��ف��ائ��دة مب��ق��دار 
اإىل واحد باملئة. وتراجع الن قليا 
 0.2 ان��خ��ف�����س  اإذ  ال������دولر،  م��ق��اب��ل 

باملئة اإىل 130.46 ين للدولر.

•• تون�س-رويرتز: 

اأم�س اجلمعة  اأظهرت بيانات البنك املركزي يف تون�س 
اأن الدينار التون�سي هبط اإىل م�ستويات قيا�سية جديدة 

مقابل الدولر.
الدولر  3.101 مقابل  ب�سعر  الدينار  ت��داول  وج��رى 
اأم�س الأول اخلمي�س. ويف ال�سهر املا�سي، جرى تداوله 
عند 3.074 للمرة الأوىل، مدفوعا للهبوط بارتفاع 
احلاد  وال��ت��اأث��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  وت��ف��اق��م  الت�سخم 

لاأزمة الأوكرانية على املالية العامة.

•• طوكيو-رويرتز:

غري املوؤ�سر نيكي الياباين م�ساره واأغلق على ارتفاع اأم�س 
اجلمعة اإذ اقتن�س امل�ستثمرون الأ�سهم على اأمل حتقيق 
يف  بيع  عمليات  من  الرغم  على  قوية،  اأرب��اح��ا  ال�سركات 
تعزيز  الأو���س��ع و�سط خم��اوف حيال  الآ�سيوية  الأ���س��واق 
كورونا.  ال�سارمة يف مواجهة فريو�س  �سيا�ستها  ال�سن 
 27003.56 عند  باملئة   0.69 مرتفعا  نيكي  واأغ��ل��ق 
اجلل�سة.  معظم  ال�سلبي  النطاق  يف  حتركه  بعد  نقطة 
اإىل  باملئة   0.93 نطاقا  الأو�سع  توبك�س  املوؤ�سر  وارتفع 

•• لندن-رويرتز:

20 ع��ام��ا مقابل  اأع��ل��ى م�ستوياته يف  ب��ال��ق��رب م��ن  ال����دولر  ح��وم م��وؤ���س��ر 
يف  البيع  عمليات  ع���ززت  اإذ  اجلمعة،  اأم�����س  الأخ���رى  الرئي�سية  العمات 

الأ�سواق يف مواجهة خماوف الركود العاملي عملة املاذ الآمن.
وفتحت الأ�سهم الأوروبية على انخفا�س وتتجه نحو ت�سجيل اأ�سواأ اأ�سبوع 
الأمريكية  العملة  بعد هبوط حاد يف وول �سرتيت. ظلت  �سهرين،  لها يف 

جمل�س  ب���اأن  توقعات  و���س��ط  مرتفعة 
الأمريكي  الحت�������ادي  الح���ت���ي���اط���ي 
بوترية  ال��ن��ق��دي��ة  ال�سيا�سة  �سي�سدد 
ل��وق��ف الت�سخم  اأق���ران���ه  اأ����س���رع م��ن 
تقرير  اإن  وق����ال حم��ل��ل��ون  اجل���ام���ح. 
املقرر  املرتقب  الأمريكية  الوظائف 
يعزز  ق����د  وق�����ت لح�����ق  �����س����دوره يف 

احلجة لت�سديد قوي.
 391 اإ���س��اف��ة  الق��ت�����س��ادي��ون  يتوقع 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  وظ��ي��ف��ة  األ�����ف 
ل�ستطاع  وف���ق���ا  امل���ا����س���ي،  ال�����س��ه��ر 

اأجرته رويرتز.
ال��ذي يقي�س  ال��دولر،  وارتفع موؤ�سر 
�ستة  م���ن  ���س��ل��ة  م��ق��اب��ل  ال��ع��م��ل��ة  اأداء 

وال�سناعات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لأم����ن 
وزارة  ا�ست�سافته  الذي  الدفاعية” 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  ال��دف��اع يف مركز 
 3 2 و  يومي  اأدنيك”  للمعار�س” 
مار�س 2022، مب�ساركة نخبة من 
و�سّناع  العاملي  ال��دف��اع  ق��ط��اع  ق���ادة 
واأكادميين  وب��اح��ث��ن  ال�سيا�سات، 
التكنولوجيا  جم�������ال  يف  رواد 
والف�ساء، اإ�سافة اإىل خراء دولين 

يف اأمن تقنيات الدفاع.
“معر�س  اأدنيك  مركز  وا�ست�ساف 
ال�سرق الأو�سط لاأفام والق�س�س 
التي  العا�سرة  يف ن�سخته  امل�سورة” 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  يف  ت��ق��ام 
خ����ال  “اأدنيك”  ل����ل����م����ع����ار�����س 
4 و6 م��ار���س؛ وجمع  ال��ف��رتة ب��ن 
العا�سمة  ت�ست�سيفه  الذي  املعر�س 
اأب��وظ��ب��ي لأول م���رة جم��م��وع��ة من 
و�سركات  م���ن  ال��ع��امل��ي��ن  امل�����س��اه��ري 
البث  وخ��دم��ات  التلفزيوين،  البث 
وغريها،  “نيتفلك�س”  املبا�سر مثل 
و�سهدت املركز اأي�ساً يف الفرتة بن 
“م�سابقة  ان��ط��اق  م��ار���س   9 7و 
نظمها  ال��ت��ي  المارات”  م���ه���ارات 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
باملواهب  لاحتفاء  واملهني  التقني 
املجالت  يف  امل��ت��م��ي��زة  الإم���ارات���ي���ة 

التقنية واملهنية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الوجهة  )اأدن������ي������ك(،  ل���ل���م���ع���ار����س 
اأب�������رز  ت���ن���ظ���ي���م  �������س���ة يف  امل���ت���خ�������سّ
امل������وؤمت������رات ال����دول����ي����ة وامل���ع���ار����س 
حافلة  اأج��ن��دة  عن  الكرى  العاملية 
واملوؤمترات  وامل��ع��ار���س  بالفعاليات 
اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي 
اأج����ن����دة  وت���ت���م���ا����س���ى  م��������رة.   لأول 
مع  ال���ع���ام  ه����ذا  خ����ال  “اأدنيك” 
يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي  توجهها 
كعا�سمة  ظبي  اأب���و  مكانة  تر�سيخ 
املنطقة  يف  الأعمال  �سياحة  لقطاع 
ال�سركة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  وال���ع���امل، 
ل�ست�سافة  مف�سلة  عاملية  كوجهة 
الفعاليات  واأك���ر  امل���وؤمت���رات،  اأه���م 
املتطورة،  مرافقها  م��ن  م�ستفيدة 
واإمكاناتها وجودة خدماتها وبنيتها 
عملها  وف��رق  ال�ستثنائية  التحتية 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، وال���ت���ي م��ك��ن��ت��ه��ا من 
ا�ست�سافة اأكر، واأول حدث عاملي يف 
مرحلة التعايف يف بيئة �سحية واآمنة 
امل�ساركن  و���س��ام��ة  اأم���ن  ل�سمان 
والزوار والكفاءات الب�سرية العاملة 

فيها. 
الرئي�س  ال��ق��ب��ي�����س��ي  خ��ل��ي��ف��ة  وق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف 

واأنظمة  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  �سبكة 
املوا�سات املختلفة، وعر�س اأحدث 

التكنولوجيا يف املجال.
ي�ست�سيف  اأي�ساً،  نف�سه  ال�سهر  ويف 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  “معر�س 
 23 ب�����ن  ال�����ف�����رتة  يف   ”2022
ولغاية 29 مايو، وهو يعتر منراً 
�سنوياً  فيه  يجتمع  وث��ق��اف��ي��اً  اأدب��ي��اً 
منطقة  يف  الن�سر  �سناعة  اأق��ط��اب 
اأفريقيا،  و�سمايل  الأو���س��ط  ال�سرق 
150 األف  وي����زوره م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 
الحتفالية  ه����ذه  ي����رت����ادون  زائ�����ر 

الثقافية والفكرية.
ي�ست�سيف  اأي�����س��اً  م��اي��و  ���س��ه��ر  ويف 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
الكهربائية  ال�سيارات  ابتكار  “قمة 
الفرتة  يف  م���رة  لأول   »)EVIS(
امل���ق���ب���ل،  م����اي����و   25 و   23 ب�����ن 
وي�ستقطب هذا احلدث التي يعتر 
�سنوي  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  مب��ث��اب��ة 
متخ�س�سن  الكهربائية  لل�سيارات 

ميثلون كرى ال�سركات الرائدة يف 
�سناعة ال�سيارات الكهربائية بهدف 
امل�سادر  وحت���دي���د  م���ع���اً،  ال��ت��وا���س��ل 

وعر�س اأحدث التقنيات. 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وي��خ��ت��ت��م 
الأول  للن�سف  اأج��ن��دت��ه  للمعار�س 
من العام اجلاري مبوؤمتر ومعر�س 
يونيو،   30 يف  ال��ع��امل��ي��ن  ال��ط��ه��اة 
ح��ي��ث ي��ج��م��ع جم��م��وع��ة ب�����ارزة من 
واملبدعن يف حت�سري  الطهاة  اب��رز 

اأ�سهى املاأكولت.
ا�ست�سافت  قد  اأدنيك  �سركة  وكانت 
يف منذ بداية العام اجلاري جمموعة 
من الفعاليات واملعار�س واملوؤمترات 
معر�سي  ف����ي����ه����ا  مب������ا  ال������ك������رى 
“يومك�س” و”�سيمتك�س” 2022 
امل�ساحب لهما، و”موؤمتر  واملوؤمتر 
التئام  ال��ع��امل��ي جل��م��ع��ي��ات  الحت�����اد 
وال��ذي عقد يف  اجل��روح 2022”، 
الفرتة بن 1 و5 مار�س، مب�ساركة 
نخبة من اأبرز الأطباء من خمتلف 
ال�����دويل  “املوؤمتر  ال����ع����امل،  دول 

للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
اأجندتنا  ت��ك��ت�����س��ب  “اأدنيك”:” 
الفعاليات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  احل��اف��ل��ة 
على  ت�ستمل  ف��ه��ي  خ��ا���س��ة،  اأه��م��ي��ة 
ت�سهدها  وم������وؤمت������رات  م���ع���ار����س 
م����رة،  لأول  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
التي  ال������رائ������دة  امل���ك���ان���ة  وت���ع���ك�������س 
كعا�سمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  حت��ت��ل��ه��ا 
لقطاعي �سياحة الأعمال وال�سياحة 
املنطقة  م�ستوى  على  الرتفيهية 
الكبري يف  التنوع  وي��دع��م  وال��ع��امل. 
ل�سركة  احل���ي���وي  ال�����دور  الأج���ن���دة 
قطاع  ت��ط��ور  ب��ت��ح��ف��ي��ز  “اأدنيك” 
ظل  يف  �سيما  ل  الع���م���ال،  �سياحة 
تتمتع  التي  ال�ستثنائية  ال��ق��درات 
واملجهزة  احل��دي��ث��ة  وامل���راف���ق  ب��ه��ا، 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���ت���ط���ورة، واخل���دم���ات 
عالية اجلودة التي تقدمها ملنظمي 
الفعاليات من خمتلف دول العامل.

دائماً  حري�سون  نحن  واأ�ساف:” 
ع���ل���ى ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات، 
تطلعات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي  وامل������راف������ق 

الوطني  اأبوظبي  مركز  ي�ست�سيف 
و11   9 ب��ن  ال��ف��رتة  يف  للمعار�س 
العاملي  “املوؤمتر  امل���ق���ب���ل  م����اي����و 
يوفر  ال�����ذي   ”2022 ل��ل��م��راف��ق 
ل�ستك�ساف  رائ�����دة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
اأح���������دث امل���ن���ت���ج���ات والب�����ت�����ك�����ارات 
وال����ت����ط����ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا عر 
واملرافق،  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ه��د 
ويتيح لكوكبة بارزة من اأهم القادة 
واخل����راء ت��ب��ادل الأف���ك���ار وال����روؤى 
اأع����م����ال مرنة  ب���ن���اء من������اذج  ح�����ول 
مرنة  اآلية  مع  الكربون  منخف�سة 

للعمليات الرقمية.
الوطني  اب��وظ��ب��ي  م���رك���ز  وي�����س��ه��د 
 11 ب��ن  ال��ف��رتة  للمعار�س خ��ال 
“املوؤمتر  ان����ط����اق  م����اي����و  و16 
ال�سنوي ال�ساد�س للجمعية الدولية 
املخدرة”،  امل��واد  ا�ستخدام  ملحرتيف 
بالتعاون  اجلمعية  تنظمه  وال���ذي 
يف  للمهنين  الدولية  اجلمعية  مع 
جمال تعاطي املواد املخدرة واملركز 
املوؤمتر  ويناق�س  للتاأهيل،  الوطني 

العامل،  امل�ساركن من خمتلف دول 
وي�سعدنا اأن نقدم للزوار وال�سركات 
والعار�سة من داخل دولة المارات 
مثالية  م��ن�����س��ات  خ���ارج���ه���ا  وم�����ن 
مت���ك���ن���ه���م م�����ن ع����ر�����س جت���ارب���ه���م 
تقنياتهم،  واأح������دث  وم��ن��ت��ج��ات��ه��م 
وتتيح لهم يف الوقت ذاته التوا�سل 
مع خراء وتبادل الأفكار القيمة يف 

بيئة تفاعلية متنوعة واآمنة.« 
الوطني  اأبوظبي  وي�ست�سيف مركز 
للمعار�س اأدنيك يومي 8 و9 مايو 
املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة، 
املتعلقة  التحديات  املوؤمتر  ويتناول 
الإ�سامي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ب��الن��ت��م��اء 
الريادي  ال��دور  يوؤكد  مما  املعا�سر، 
ق���ي���ادة  وامل����ف����ك����ري����ن يف  ل���ل���ع���ل���م���اء 
الأم����ة، وت��ق��دمي م��ق��رتح��ات فكرية 

و�سرعية.
وحتت رعاية �سمو ال�سيخ خالد بن 
ن��ه��ي��ان، ع�سو  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي،   اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 

العلماء والباحثن  الذي ي�ستقطب 
جمال  يف  واملتخ�س�سن  اخل����راء 
الإدم��������ان ال�����س��ل��وك��ي ال���ع���دي���د من 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  البحثية  الأوراق 

مو�سوع الإدمان.
مايو،  و18   17 ي���وم���ي  وخ�����ال 
الوطني  اأبوظبي  مركز  ي�ست�سيف 
“معر�س  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س 
لأول  يقام  ال��ذي  واملرور”  ال��ط��رق 
مرة يف العا�سمة اأبوظبي مب�ساركة 
من  م���ت���ح���دث    100 م����ن  اأك�������رث 
والنقل  املوا�سات  ال��رواد يف قطاع 
مل��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف 
فائقة  حتتية  بينة  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
امل�������س���ت���وى، وذل������ك ب���ال���ت���زام���ن مع 
الأو�سط  ال�سرق  وموؤمتر  “معر�س 
الذي   ”2022 لل�سكك احلديدية 
يقام يف امل��رك��ز، وذل��ك لأول م��رة يف 
العا�سمة اأبوظبي ، ويجمع املوؤمتر 
املعنية  واجل���ه���ات  اخل�����راء،  م��ئ��ات 
ملناق�سة  ال���ق���ط���اع  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
لإن�ساء  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 

احلرب يف اأوكرانيا تعيق التعايف القوي لالقت�ساد الكيني
•• نريوبي-وكاالت:

اأوكور  كينيا،  يف  اخل��زان��ة  وزي��ر  توقع 
اأبطاأ  من���واً  ب���اده  ت�سجل  اأن  ي��ات��اين، 
تداعيات  ب�سبب   ،2022 ع��ام  خ��ال 
ال���غ���زو ال��رو���س��ي لأوك���ران���ي���ا، ب��ع��د اأن 
���س��ه��دت اأ����س���رع من���و اق��ت�����س��ادي منذ 
ياتاين،  ق��ال  �سنوات.  ع�سر  م��ن  اأك��رث 
الأول  اأم�������س  ن���ريوب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
�سرق  يف  اق��ت�����س��اد  اأك���ر  اإن  اخلمي�س 
خال   7.5% بن�سبة  من��ا  اأف��ري��ق��ي��ا 
ال���ع���ام امل��ا���س��ي، وك����ان م���ن امل��م��ك��ن اأن 

لاقت�ساد«.  جيدة  اإدارة  يتطلب  هذا 
اأن  املتوقع  اأن���ه م��ن  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���س��ار 
 ،2022 الزراعة منواً يف عام  ت�سجل 
العام   0.2% بن�سبة  انكما�سها  بعد 
اأربع  يف  انكما�س  اأول  وه��و   - امل��ا���س��ي 
ال��ط��ق�����س اجليد،  – ب��ف�����س��ل  ���س��ن��وات 

ودعم الأ�سمدة. 
اأن م��و���س��م الأم���ط���ار احلايل  واأو����س���ح 
ت�سخم  تخفيف  يف  اأي�����س��اً  �سي�ساعد 
الأ�سعار  فاإن  ذلك  ومع  الغذاء،  اأ�سعار 
الربعن  يف  مرتفعة  �ستظل  ع��م��وم��اً 
الغذاء  اأ�سعار  ب�سبب  والثالث،  الثاين 

�سيوؤدي  املحلية،  العوامل  �سعيد  على 
العملة  وت�����داول  ا���س��ت��م��رار اجل���ف���اف، 
على  م�ستوياتها  اأدن����ى  ع��ن��د  امل��ح��ل��ي��ة 
النمو  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  اإىل  الإط������اق، 
وزي�����ادة ال��ت�����س��خ��م، م���ع الإ�����س����ارة اإىل 
يف   6.1% ب��ل��غ  الت�سخم  اأن   معدل 
الأع���ل���ى يف ثاث  وه���و   ،2021 ع���ام 
�سندوق  يتوقع  جهته،  م��ن  ���س��ن��وات. 
كينيا  يف  النمو  تباطوؤ  ال��دويل  النقد 
2022، يف حن  %5.7 يف عام  اإىل 
يتوقع البنك املركزي الكيني اأن يحقق 

.% القت�ساد معدل منو عند 5.9 

عام  يف   9% اإىل  ال���ن���م���و  ي���ت�������س���ارع 
التي فر�ست  التحديات  لول   2022
نف�سها، مثل الت�سخم، ل �سيما ت�سخم 
اأ�سعار الغذاء والوقود، وندرة احلبوب، 
العملة  و���س��ع��ف  ال���ق���م���ح،  خ�����س��و���س��اً 
ال����دولر.  م��ق��اب��ل  “ال�سلن”  امل��ح��ل��ي��ة 
اأو�سح ياتاين اأنه من املتوقع بدًل عن 
اأن ي�سجل القت�ساد معدل منو  ذلك، 
يبلغ نحو %6.7. وقال متحدثاً عن 
اآخر  “كانت   :2021 ع��ام  يف  ال��ن��اجت 
مرة �سجلنا فيها مثل هذا النمو منذ 
الثناء.  ن�ستحق  نحن  عديدة.  �سنوات 

احلكومة  اأن  ذك�����ر  ك���م���ا  وال������وق������ود. 
�سندوق  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف  �ست�ستمر 
من  الأف��������راد  “حلماية  ال����س���ت���ق���رار 
الوقود«.  اأ�سعار  يف  ال�سريع  الرت��ف��اع 
وب���خ���اف احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا، من 
العاملي  النمو  تباطوؤ  يوؤثر  اأن  املرجح 
ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الفائدة وعمليات 
الإغاق ب�سبب “كوفيد” يف ال�سن، 
على تدفقات راأ���س املال والطلب على 
الدولة  ه��ذه  ت��ع��ّد  اإذ  كينيا،  ���س��ادرات 
ر لل�ساي الأ�سود يف العامل،  اأكر ُم�سِدّ

واأكر ُمورِّد لأزهار الزينة لأوروبا.

هبوط حاد يف وول �سرتيت مع قلق
 امل�ستثمرين من املزيد ب�سبب رفع �سعر الفائدة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

تاأثرت  اإذ  كبري،  انخفا�س  على  اخلمي�س  الأول  اأم�س  الأمريكية   الأ�سهم  اأغلقت 
الحتادي  الحتياطي  جمل�س  رف��ع  اأن  م��ن  خم��اوف  و�سط  امل�ستثمرين  معنويات 
�سعر الفائدة لن يكون كافيا لتهدئة هياج الت�سخم. وحمت موؤ�سرات وول �سرتيت 
الرئي�سية الثاثة جميعها املكا�سب التي حققتها  اأول اأول اأم�س الأربعاء. وهوت اأ�سهم 
�سركات التكنولوجيا العماقة مبا فيها األفابت مالكة جوجل واأبل ومايكرو�سوفت 
الأربعاء  الأمريكي  امل��رك��زي  البنك  رف��ع  واأم���ازون.ك���وم.  وت�سا  باتفورمز  وميتا 
الحتياطي  رئي�س  وا�ستبعد  متوقعا،  كان  كما  مئوية  نقطة  ن�سف  الفائدة  اأ�سعار 
اأ�سا�س يف اجتماع قادم.  75 نقطة  ب��اول �سراحة زي��ادة مبقدار  الحت��ادي ج��ريوم 
 148.70 500 منخف�سا  اأولية، اأغلق املوؤ�سر �ستاندرد اند بورز  وبح�سب بيانات 
نقطة مبا يعادل 3.51 باملئة اإىل 4149.31 نقطة، ونزل املوؤ�سر نا�سداك املجمع 
635.21 نقطة اأو 4.90 باملئة اإىل 12329.65 نقطة، وهبط املوؤ�سر داو جونز 

ال�سناعي 1033.07 نقطة اأو 3.03 باملئة اإىل 33027.99 نقطة.

 الذهب يهبط مع ارتفاع الدوالر 
وعوائد �سندات اخلزانة االأمريكية 

•• عوا�صم-رويرتز:

خ�سارة  لثالث  م�ستعدة  اأنها  ويبدو  اجلمعة  اأم�س  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
اأ�سبوعية على التوايل اإذ ارتفع الدولر وعوائد �سندات اخلزانة بعد موقف 
بيانات  امل�ستثمرون  يرتقب  فيما  ال��ق��وي،  الحت���ادي  الحتياطي  جمل�س 

الوظائف الأمريكية املقرر �سدورها خال �ساعات.
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فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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 اإىل/ �سيدلية �سما العن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
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فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفاو: نحو 25 مليون طن من احلبوب عالقة يف اأوكرانيا 

املتجددة دوما، وقد اأ�سهم التعاون 
ال���ك���ب���ري ب����ن ال���غ���رف���ة واجل���ه���ات 
احلكومي  القطاعن  من  امل�ساركة 
اأرق����������ام  حت����ق����ي����ق  يف  واخل�������ا��������س 
اأو  املبيعات  حجم  يف  �سواء  مثالية 
الإق��ب��ال الكبري ل��ل��زوار ال��ذي فاق 

التوقعات..
كانت  ال���غ���رف���ة  اأن  اإىل  م�������س���ريا   
املراكز  اآراء  درا���س��ة  على  حري�سة 
وامل������ح������ال ال����ت����ج����اري����ة امل�������س���ارك���ة 
ب���احل���دث ق��ب��ل ان��ط��اق��ه وخال 
اآراء  ر����س���د  ع����ن  ف�����س��ا  اأي�����ام�����ه، 
بفعاليات  ل����ل����خ����روج  اجل����م����ه����ور 
وع����رو�����س ت��روي��ج��ي��ة ت�����س��اه��م يف 
جذب عدد كبري من ال��زوار وتعزز 
من قدرة ومكانة ال�سارقة لتنظيم 
اأك���ر الأح����داث ال��ع��امل��ي��ة، متوجها 
وال�س���ركاء  ال��رع��اة  لكافة  بال�سكر 
واجل����ه����ات امل�������س���ارك���ة يف ال������دورة 
دورهم  على  للمهرجان،  احلالية 
وحر�سهم على اإجن��اح ال��دورة من 
خال تنظيم العديد من احلمات 
باأن�سطتهم  اخل��ا���س��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
وخدماتهم والتي اأ�سهمت يف زيادة 
حجم املبيعات للعديد من املجالت 
والتجارية  ال�سياحية  والأن�سطة 

واملهنية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  رم�سان  مهرجان  اختتم 
املتميزة،  الفعاليات  م��ن  ي��وم   33
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ل��ت�����س��دل 
ال�32  ال�ستار على دورته  ال�سارقة 
ب��ن��ج��اح ك��ب��ري، وق���د ���س��ه��دت اأيامه 
ت����ق����دمي ال���ك���ث���ري م����ن ال���ع���رو����س 
والتخفي�سات  ال����رتوي����ج����ي����ة، 
الرتفيهية،  والأن�����س��ط��ة  ال��ك��رى، 
ال�سارقة  اإم��������ارة  ����س���ك���ان  م���ه���دي���اً 
وزواره����������ا ال���ك���ث���ري م����ن اجل���وائ���ز 
الفرح  اأج�������واء  واأ����س���ف���ى  ال��ق��ّي��م��ة 
رم�سان  �سهر  اأيام  وال�سعادة طيلة 
ال�����س��ع��ي��د. و�سهدت  ال��ف��ط��ر  وع��ي��د 
التي  “اأيام عيد الفطر”  فعاليات 
فعاليات  �سمن  ال��غ��رف��ة  اأطلقتها 
ال�سحوبات  ت��ن��ظ��ي��م  امل����ه����رج����ان، 
تلفزيون  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ك���رى 
�سنرت  �سحارى  مركز  يف  ال�سارقة 
ع��ل��ى خم�سة  م����ول  وال��رح��م��ان��ي��ة 
خم�سة  ن�سيب  م��ن  كانت  �سيارات 
باقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ت�����س��وق��ن، 
وفرية من الربح واجلوائز القّيمة 
وق�������س���ائ���م امل�������س���رتي���ات وال���ه���داي���ا 
يف  امل�ساركة  املراكز  ل��زوار  الفورية 
احل���دث. وح��ق��ق امل��ه��رج��ان جناحا 

العام  امل����دي����ر  م�����س��اع��د  ����س���ط���اف، 
لقطاع الت�سال والأعمال يف غرفة 
ال�سارقة، اإىل اأن مهرجان رم�سان 
اأن  انطاقه  منذ  اختار  ال�سارقة، 
ي��ج��م��ع ب��ن ال��رتف��ي��ه وامل��ت��ع��ة من 
القطاعات  خمتلف  وت��ع��زي��ز  جهة 
الق���ت�������س���ادي���ة امل���رت���ب���ط���ة ب����ه من 
جهة اأخ���رى، وه��و م��ا اأث��م��ر خال 
املهرجان  ي��ك��ون  ب���اأن  ع��ام��ا  ال�32 
اجتماعيا  وح��دث��ا  ف��ارق��ة  ع��ام��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب�����ارزا  واق��ت�����س��ادي��ا 
املنطقة، وحمطة �سنوية للرتويج 
مميزة،  �سياحية  كوجهة  ل��اإم��ارة 
واإبراز مكانة ال�سارقة القت�سادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ف�سا 
تنتظرها  ف���ع���ال���ي���ة  ك����ون����ه  ع�����ن 
العائات من �سكان وزوار ال�سارقة 
خلو�س جتربة عي�س فريدة خال 

�سهر رم�سان املبارك وعيد الفطر، 
اأج��واء من ال�سعادة والفرح،  و�سط 
م��ع��رب��ا ع���ن ح��ر���س ال��غ��رف��ة على 
موا�سلة تطوير فعاليات املهرجان 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املقبلة  موا�سمه  يف 
القطاعية  ال���ع���م���ل  جم���م���وع���ات 
على  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل  املخت�سة 
وتنظيم  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اإط��اق 
وم�ساعفة  اجل���اذب���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اجلوائز القيمة.

فعالية متجددة
اإب���راه���ي���م را�سد  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
اجل��روان من�سق عام املهرجان: اإن 
مهرجان رم�سان ال�سارقة يعد من 
حتر�س  التي  املتجددة  الفعاليات 
فعالياته  تكون  باأن  �سنويا  الغرفة 
تفوق توقعات �سكان وزوار ال�سارقة 

الرائدة،  مكانته  م��ن  ع���زز  ب��اه��را 
وانعك�س ذلك بحجم املبيعات التي 
درهم  م��ل��ي��ون   250 اإىل  و���س��ل��ت 
اأن  بعد   ،20% بلغت  منو  بن�سبة 
امل�ستهلكن  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  اأ���س��ه��م 
الفئات  خمتلف  م��ن  وامل��ت�����س��وق��ن 
وتخفي�سات  بعرو�س  واجلن�سيات 
ل��ب��ت اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإىل 
جانب تنظيم العديد من الفعاليات 
اإثراء  يف  �ساهمت  التي  الرتفيهية 
املهرجان وتنويع فعالياته، ما اأدى 
ب�سكل عام اإىل تعزيز الزخم الذي 
يتمتع به قطاع التجزئة بالإمارة.

و�����س����ارك يف امل���ه���رج���ان اأك�����رث من 
وخمتلف  جت����اري  حم���ل   2000
م���راك���ز ال��ت�����س��وق ب����الإم����ارة، التي 
ت�سكيلة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ح���ر����س���ت 
امل��ن��ت��ج��ات يف جميع  م���ن  وا����س���ع���ة 

والعمل،  وال��رتف��ي��ه  للعي�س  امل���دن 
يف  ال�32  ال�������دورة  جن��ح��ت  ح��ي��ث 
التي  الأه������������داف  ك����اف����ة  حت���ق���ي���ق 
حيث  من  ل�سيما  الغرفة  ر�سمتها 
ت��ع��زي��ز من��و امل��ب��ي��ع��ات ل���دى قطاع 
معدلت  اإىل  ال���ت���ج���زئ���ة  جت�������ارة 
زيادة  عن  ف�سا  التوقعات،  فاقت 
الداخلية  ال�سياحة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
واخلارجية واإعطاء الفر�سة لزوار 
وال�ستمتاع  ل�ستك�سافها  ال�سارقة 
املميزة”،  ال��ت��ج��ارب  م��ن  بالعديد 
مهرجان  دورة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
العام جاءت  ال�سارقة هذا  رم�سان 
الغرفة  حر�ست  حيث  ا�ستثنائية 
النه�سة  فعالياتها  جت�سد  اأن  على 
ال�����س��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا اإم�����ارة 
مناطقها  خم��ت��ل��ف  يف  ال�������س���ارق���ة 
م�سريتها  م���ع  وت��ت��واف��ق  وم��دن��ه��ا 

واأتاحت  ال�سارقة،  ومناطق  م��دن 
املراكز  قدمتها  التي  التخفي�سات 
اك���ت�������س���اف ال�������س���ف���ق���ات ال���ك���رى 
والأن�سطة  الرتويجية  والعرو�س 
ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا امل�����ه�����رج�����ان، مع 
 75% اإىل  و���س��ل��ت  ت��خ��ف��ي�����س��ات 
على اأ�سهر عامات الأزياء واأحدث 
واألعاب  احل��ي��اة  اأ���س��ل��وب  م��ن��ت��ج��ات 

الأطفال، وغريها الكثري.

حتقيق كافة الأهداف
وق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأمن 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�سي، 
“مي�سي  ال���������س����ارق����ة:  و�����س����ن����اع 
م��ه��رج��ان رم�����س��ان ال�����س��ارق��ة وفق 
روؤي�����ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة لإم����ارة 
ال�����س��ارق��ة ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا ي�سهم 
كاأف�سل  ال�سارقة  مكانة  تعزيز  يف 

�ساحب  يقودها  ال��ت��ي  احل�سارية 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة، وتتوائم مع 
تتحقق  ال��ت��ي  النوعية  الإجن����ازات 
كل يوم على درب التميز والريادة. 
اللجنة  ب�����دور  ال��ع��و���س��ي،  واأ�����س����اد 
املنظمة للمهرجان وما بذلته من 
اإجناحه، وتكري�س  اأجل  جهود من 
�سعادته  م�����س��ي��دا  ودوره،  ر���س��ال��ت��ه 
ال�سرتاتيجين  ال�����س��رك��اء  ب����دور 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  للغرفة 
العمل  وف��رق  القطاع اخلا�س  من 
التي عملت بجهد م�ساعف طوال 

فرتة املهرجان.

عالمة فارقة
العزيز  ع���ب���د  اأ�����س����ار  ج���ان���ب���ه  م����ن 

% 250 مليون درهم حجم مبيعات املهرجان بن�سبة منو بلغت 20 

»غرفة ال�سارقة« تختتم 33 يوما من الفعاليات املتميزة ملهرجان رم�سان ال�سارقة
اأكرث من 2000 حمل جتاري وخمتلف مراكز الت�سوق �ساركت يف املهرجان

اإن  وق���ال ماك�سيمو ت��وري��رو ك��ول��ن ك��ب��ري خ���راء الق��ت�����س��اد يف ال��ف��او 
“النخفا�س الطفيف يف املوؤ�سر يبعث على الرتياح، ول �سيما بالن�سبة 
املواد  اأ�سعار  لكن  تعاين عجزا غذائيا،  التي  الدخل  للبلدان منخف�سة 
الغذائية ل تزال قريبة من م�ستوياتها املرتفعة يف الآونة الأخرية، مما 
يعك�س اأزمة الأ�سواق امل�ستمرة وي�سكل هذا حتديا لاأمن الغذائي العاملي 

للفئات الأ�سعف«.
اأبريل  موؤ�سر  اأن  اإل  �سهري،  اأ�سا�س  على  انخفا�سه  من  الرغم  وعلى 
ني�سان كان اأعلى بن�سبة 29.8 باملئة عن العام ال�سابق، مدفوعا جزئيا 

باملخاوف من تاأثري الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
اجلمعة،  اأم�س  احلبوب  على  والطلب  للعر�س  منف�سلة  تقديرات  ويف 
 2022 العاملي يف  القمح  ب�سكل طفيف توقعاتها لإنتاج  الفاو  خف�ست 

اإىل 782 مليون طن من 784 مليونا ال�سهر املا�سي.
يف  باملئة   20 بن�سبة  متوقعا  انخفا�سا  احل�سبان  يف  التوقعات  وو�سعت 
املغرب  يف  الإن��ت��اج  يف  متوقعا  وانخفا�سا  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل�ساد  مناطق 

ب�سبب اجلفاف.

طن من احلبوب، لكن ل ميكن نقل ال�سحنات ملجرد الفتقار اإىل البنية 
التحتية، واحل�سار املفرو�س على املوانئ«.

وحذر �سميدهوبر من اأن امتاء ال�سوامع قد يوؤدي اإىل نق�س يف من�ساآت 
التخزين خال مو�سم احل�ساد املقبل يف يوليو متوز واأغ�سط�س اآب.

واأ�ساف “على الرغم من احلرب، فاإن ظروف احل�ساد ل تبدو مريعة. 
قد يعني ذلك حقا عدم وجود �سعة تخزين كافية يف اأوكرانيا، خا�سة اإذا 

مل يكن هناك ممر مفتوح لت�سدير القمح«.
األ وهو  اآخ��ر  اإىل وج��ود م�سدر قلق  واأ���س��ار، دون اخلو�س يف تفا�سيل، 
وج����ود ت��ق��اري��ر ع��ن ت��دم��ري ب��ع�����س خم����ازن احل��ب��وب خ���ال ال��ق��ت��ال يف 

اأوكرانيا.
اأواخر  يف  “عملية ع�سكرية خا�سة”  اأ�سمته  اأطلقت مو�سكو ما  اأن  منذ 
بالقطارات  احل��ب��وب  ت�سدير  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  ا�سطرت  �سباط،  ف��راي��ر 

الدانوب بدل  اأو من موانئها ال�سغرية على نهر  الغربية  عر احلدود 
قالت مديرة منظمة  الأ�سبوع،  �سابق هذا  البحر. ويف وقت  من طريق 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع  من  ب�سدة”  “قلقة  اإنها  لرويرتز  العاملية  التجارة 

الغذائية وتبحث عن حلول مع �سركاء اآخرين.
من جهة اأخرى قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لاأمم املتحدة 
اأ�سعار الغذاء العاملية تراجعت ب�سكل طفيف يف اأبريل  ام�س اجلمعة اإن 
ني�سان بعد اأن �سجلت م�ستوى قيا�سيا يف مار�س اآذار، وانخف�ست بف�سل 

الزيوت النباتية واحلبوب.
بلغ موؤ�سر اأ�سعار الغذاء ملنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(، الذي يقي�س 
ال�سلع الغذائية الأكرث تداول عامليا، يف املتو�سط 158.5 نقطة ال�سهر 

املا�سي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة يف �سهر مار�س اآذار.
وكان رقم مار�س اآذار قد مت حتديده �سابقا عند 159.3 نقطة.

•• عوا�صم-رويرتز: 

اأفاد م�سوؤول يف منظمة الأغذية والزراعة التابعة لاأمم املتحدة )الفاو( 
25 مليون طن من �سحنات احلبوب عالقة يف  اأم�س اجلمعة باأن نحو 
اأوكرانيا وغري قادرة على مغادرة الباد ب�سبب حتديات البنية التحتية 

واإغاق موانئ البحر الأ�سود مبا يف ذلك ماريوبول.
وقالت الفاو اأم�س اإن احل�سار ُينظر اإليه على اأنه عامل وراء ارتفاع اأ�سعار 
اأعقاب  يف  -اآذار  مار�س  يف  قيا�سيا  م�ستوى  �سجلت  التي  الغذائية  امل��واد 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا، قبل اأن ترتاجع قليا يف اأبريل ني�سان.
-2020 مو�سم  يف  العامل  يف  للذرة  م�سدر  اأك��ر  راب��ع  اأوكرانيا  كانت 
احلبوب  جمل�س  لبيانات  وفًقا  للقمح،  م�سدر  اأك��ر  و�ساد�س   2021

الدويل.
وقال جوزيف �سميدهوبر، نائب مدير ق�سم الأ�سواق والتجارة يف منظمة 
الفاو خال موؤمتر �سحفي يف جنيف عر زوم “اإنه و�سع غريب نراه يف 
الوقت احلايل يف اأوكرانيا حيث ميكن ت�سدير ما يقرب من 25 مليون 

االحتاد للطريان ت�سري 42 رحلة بيئية على مدى 5 اأيام

النفط يرتفع مع ا�ستمرار املخاوف حيال االإمداد 

افتتاح خط غاز جديد يربط دول البلطيق ب�سبكة الغاز االأوروبية 

الأوروبية اأكرث قدرة على منع رو�سيا من ال�سغط على دول بعينها.
وقال الرئي�س الليتواين غيتانا�س ناو�سيدا يف مرا�سم اأقيمت قرب العا�سمة 

فيلنيو�س “ند�ّسن اليوم ا�ستقالنا يف جمال الطاقة«.
وقال نظريه البولندي اأندريه دودا “هذا الرابط رّد على ابتزاز” رو�سيا.

لزم  اإذا  بالكامل  الرو�سي  الغاز  عن  للتخلي  ا�ستعدادها  بولندا  اأب��دت  وقد 
ال�سهر  نهاية  واإ�ستونيا،  ولتفيا  ليتوانيا  البلطيق،  دول  واأعلنت  الأم���ر، 

املا�سي اأنها �ستوقف وارداتها من الغاز الرو�سي وت�ستخدم احتياطياتها.
تعتمد كل تلك الدول ب�سكل كبري على واردات الغاز الرو�سي.

وم��ّول الحت��اد الأوروب���ي ج��زءا كبريا من تكلفة بناء خط رب��ط الغاز بن 
بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.

يعدل خطته اخلا�سة بالعقوبات يف حماولة لك�سب تاأييد الدول املعار�سة.
وق��ال �ستيفن برينوك املحلل يف ب��ي.يف.اإم “حظر الحت��اد الأوروب��ي الذي 
يلوح يف الأفق على النفط الرو�سي �سي�سبب نق�سا حادا يف الإم��دادات. ويف 
جميع الأحوال، فاإن اأوبك+ لي�ست يف حالة مزاجية تدفعها للم�ساعدة، حتى 

مع ارتفاع اأ�سعار الطاقة مبا ي�سفر عن م�ستويات �سارة من الت�سخم«.
يف جتاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت جمموعة اأوبك+، 
ومنتجن  ورو�سيا  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  ت�سم  التي 
متحالفن، بخطتها لزيادة الإنتاج امل�ستهدف يف يونيو حزيران 432 األف 
الفعلي  الإنتاج  ارتفاع  يكون  اأن  يتوقع حمللون  ذل��ك،  ومع  يوميا.  برميل 

للمجموعة اأقل بكثري نتيجة للقيود التي تفر�سها الطاقة الإنتاجية.
يتطلع امل�ستثمرون اأي�سا اإىل زيادة الطلب من الوليات املتحدة يف اخلريف 
النفط  من  برميل  مليون   60 ل�سراء  خطط  عن  وا�سنطن  ك�سفت  حيث 

اخلام ملخزونات الطوارئ.
اإزاء الطلب بفعل عامات �سعف القت�ساد العاملي اإىل كبح  واأدت خماوف 

ارتفاع الأ�سعار.

•• جونيوناي -اأ ف ب:

افتتحت بولندا ودول البلطيق  اأم�س 
الأول اخلمي�س خّطا جديدا لأنابيب 
ال���غ���از ي���رب���ط ���س��م��ال ����س���رق الحت����اد 
الأوروبي ببقية دول التكّتل، يف خطوة 
�سديدة الأهمية لتقليل العتماد على 

الغاز الرو�سي.
طوله  البالغ  الأنابيب  خط  �سُيمّكن 
يربط  وال������ذي  ك���ي���ل���وم���رتات   508
�سبكات الغاز يف بولندا وليتوانيا من 
ح��وايل ملياري مرت مكعب من  نقل 

الغاز �سنوًيا يف اأي من الجتاهن.
ب��ف�����س��ل ال����رتاب����ط����ات امل�����وج�����ودة يف 
واإ�ستونيا  لتفيا  �ستتمكن  املنطقة، 
وك���ذل���ك ف��ن��ل��ن��دا م���ن ال���و����س���ول اإىل 
�سبكة خطوط اأنابيب الغاز الأوروبية 

الأو�سع.
ل��ف��ر���س حظر  خ��ط��ط  ع��ن  الأرب���ع���اء  ك�سفت  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  وك��ان��ت 
تدريجي على واردات النفط الرو�سي يف اإطار حزمة عقوبات جديدة �سد 

مو�سكو على خلفية غزوها اأوكرانيا.
اأقوى حترك  اإذا وافقت الدول الأع�ساء على حظر النفط، ف�سيكون ذلك 
ي�ساعد  ال��ذي  ال��رو���س��ي  الطاقة  قطاع  �سد  الآن  حتى  الأوروب����ي  ل��احت��اد 

الكرملن على متويل حربه.
الغاز  ت�سليم  الرو�سية عمليات  �سركة غازبروم  اأوقفت  املا�سي،  الأ�سبوع  يف 

اإىل بولندا وبلغاريا يف اإطار �سعيها لزرع النق�سام بن الدول الأوروبية.
الدول  اأن  ال��غ��از يعني  �سبكات  ب��ن  ال��رتاب��ط��ات  م��ن  امل��ت��زاي��د  ال��ع��دد  ل��ك��ن 

•• لندن-رويرتز:

�سعدت اأ�سعار النفط للجل�سة الثالثة على التوايل اأم�س اجلمعة متجاهلة 
الأوروبي  اأدت عقوبات الحتاد  اإذ  العاملي  النمو القت�سادي  ب�ساأن  املخاوف 

الو�سيكة على النفط الرو�سي اإىل زيادة احتمال نق�س املعرو�س.
اإىل  باملئة،   1.88 اأو  دولر،   2.08 برنت  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وارتفعت 
يف  جرينت�س،  بتوقيت   0922 ال�ساعة  بحلول  للرميل  دولر   112.98
حن قفزت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي دولرين 

اأو 1.85 باملئة اإىل 110.26 دولر للرميل.
التوايل،  على  ال��ث��اين  لاأ�سبوع  ارت��ف��اع  لت�سجيل  طريقهما  يف  واخل��ام��ان 
اإم����دادات  م��ن  التخل�س تدريجيا  الأوروب����ي  ب��اق��رتاح الحت���اد  م��دع��وم��ن 
النفط اخلام الرو�سي يف غ�سون �ستة اأ�سهر واملنتجات املكررة بحلول نهاية 
بنقل  اخلا�سة  والتاأمن  ال�سحن  خدمات  جميع  يحظر  اأن��ه  كما   .2022

النفط الرو�سي.
قالت ثاثة م�سادر بالحتاد الأوروب��ي لرويرتز اأم�س اجلمعة اإن الحتاد 

•• اأبوظبي-وام:

اأمت������ت الحت�������اد ل���ل���ط���ريان اأك����ر 
برنامج لتجربة الرحات البيئية 
اأك���رث من  ت�سغيل  م��ع  ال��ع��امل،  يف 
اأي�����ام   5 م�����دى  ع���ل���ى  رح���ل���ة   42
والتقنيات  ال���ك���ف���اءات  ل��ت��ج��رب��ة 
املتعلقة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  وال���ت���داب���ري 
اأن  �ساأنها  من  والتي  بال�ستدامة 

حتد من النبعاثات الكربونية.
 ت�����س��م��ن ال����رن����ام����ج، ال������ذي مت 
املوافق  الأر���س  بالتزامن مع يوم 
لتفادي  رحلة   22 اأبريل،   22 يف 
م�������س���ارات ال���ت���ك���اث���ف ع���ل���ى مدى 
ت���وين دوغا�س،  اأي�����ام.  وق���ال   3
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
هذا  “اإن   : ل���ل���ط���ريان  الحت�������اد 
برنامج  اأك�������رث  ه�����و  ال����رن����ام����ج 
�سمولية،  ال����س���ت���دام���ة  جت������ارب 
خف�س  يف  ال���ن���ت���ائ���ج  و���س��ت�����س��اه��م 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م�����س��ت��وى 
بعد  البيئة  على  القطاع  وت��اأث��ري 
امل�ستخل�سة على  الدرو�س  تطبيق 
اليومية  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
“ميكن  وت����اب����ع:  القطاع.”   يف 
تطبيق بع�س التقنيات والكفاءات 
التي متت جتربتها يف  الت�سغيلية 
اأعمالنا اليوم، ونحن نعمل حالياً 
على تبنيها يف العمليات الت�سغيلية 

ال����ك����رب����ون����ي����ة من  الن����ب����ع����اث����ات 
ا�ستدامة50  ب��رن��اجم��ي  خ����ال 
بالحتاد  اخلا�سن  وغريناير 

للطريان«.
وت�����س��ري الحت������اد ل���ل���ط���ريان اإىل 
وق���ود ال��ط��ريان امل�����س��ت��دام كواحد 
م���ن ه���ذه احل���ل���ول، ال����ذي يعتر 
اأكرث كلفة ب�ست مرات من الوقود 
ال���ع���ادي امل�����س��ت��خ��دم ح��ال��ي��ا، ومن 
احل�سول  كبري  ح��د  اإىل  ال�سعب 
عليه، وتوؤكد ال�سركة على احلاجة 
الطريان  ووق��ود  امل�ستدام  للوقود 
امل��ن��خ��ف�����س الن��ب��ع��اث��ات لإح����داث 

التغيري يف قطاع الطريان.
 A350 اإيربا�س  طائرة  وكانت 
اأ�����س����ط����ول الحت�����اد  الأح���������دث يف 
جانب  اإىل  ا����س���ت���دام���ة،  والأك������رث 
طراز  م���ن  ا�ستدامة50  ط���ائ���رة 
طائرة  اأول   ،1000-A350
للرحات  ت�ستخدم  ط��رازه��ا  م��ن 

البيئية.
 وت��ع��اون��ت الحت����اد ل��ل��ط��ريان مع 
بوينغ، اإيربا�س، جرال الكرتيك 
ورول���ز روي�����س يف اإط���ار برناجمي 
ليكون  وا�ستدامة50  غريناير 
للتعاون  من�سة  مبثابة  الرنامج 
بن اأطراف القطاع ومواجهة اأكر 
النبعاثات،  خلف�س  ال��ت��ح��دي��ات 

والقيام بالتجارب املختلفة.

ب�����س��ي��ط ل��ك��ن��ه��ا حت��ت��اج اإىل اإع����ادة 
ه��ي��ك��ل��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ط��ري��ق��ة �سري 
الأعمال حاليا، فتمكن يف حتديث 
القطاع ومراقبي حركة الطريان 
الطريان  مل�������س���ارات  وامل�������س���ّرع���ن 
اإج��راءات الإقاع املتدرج  واعتماد 
والهبوط امل�ستمر. خال رحاتنا 
تقليل  م���ن  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، مت��ك��ّن��ا 
على  دق��ي��ق��ة  ب�40  ال��رح��ل��ة  م���دة 
النبعاثات  حجم  وخف�س  الأق��ل، 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ب���ح���وايل 6 اأط���ن���ان، 

وهذا اإجناز كبري«.
ت�سغيل  “اإن  دوغ����ا�����س  اأو�����س����ح 
طائرات  منت  على  بيئية  رح��ات 
خلطوة  ه���ي   1000-A350
ك�������رى وت���ع���ك�������س ت�����ع�����اون اأك�����ر 
���س��رك��ت��ن ل�����س��ن��اع��ة ال���ط���ائ���رات 
بخف�س  م�سرتك  ه��دف  لتحقيق 

امل��ع��ت��ادة، ع��ل��ى اأم����ل اع��ت��م��اده��ا يف 
كافة جمالت القطاع، فيما تبقى 
اأوىل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ب��ع�����س 
مع  التعاون  يف  ون�ستمر  مراحلها 
وتطويرها  لتجربتها  ���س��رك��ائ��ن��ا 
ل�ستخدامها يف امل�ستقبل القريب. 
كما اأن هناك بع�س احللول املوؤثرة 
بحاجة  لكنها  للتطبيق  اجل��اه��زة 
وت�سريعي  ع��م��ل��ي  جت������اوب  اإىل 
م���ن ال��ق��ط��اع وع��ل��ى ال�����س��رك��اء يف 
جدية  اأكرث  ب�سكل  العمل  القطاع 
لتطبيقها.”  وقال : “يحتاج هذا 
قانونية  ت��ع��دي��ات  اإىل  ال��ت��ح��دي 
ت��اأت��ي م��ن احل��ك��وم��ات، اإىل جانب 
والتطوير  الأب���ح���اث  م��ن  ال��ك��ث��ري 
التوريد  �سل�سلة  وتعزيز  امل�ستمر، 
اأما  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات.  وغ���ريه���ا م���ن 
امل�����س��األ��ة الأخ������رى ال��ت��ي ل��ه��ا حل 
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001661/ 

اإىل املحكوم عليه : طريق مومباي ملقاولت التك�سية والأر�سيات وال�سباغ 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سف�سري �سيماراكاراكتو بارامبيل �سام�سو ، اجلن�سية : هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 26750 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13536 بتاريخ 2022/5/7 
يف  الدعوى رقم 2022/807 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / الإحتاد ماربل اند جرانيت )�س م ح( 
بوكالة املحامي / اأمل خمي�س للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية 

املعلن اإليها / املدعي عليها / بيكون لان�ساءات )ذ م م( 
يف الدعوى رقم )2022/807( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاه فقد حددنا يوم الأربعاء 
املوافق 2022/5/11 يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا لعقد الإجتماع الأول للخرة عن بعد 

وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.com - تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستام امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن ال حممد 
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�صحة وتغذية
 ،Morehouse حتدثت جينيفر روك، الأ�ستاذة امل�ساعدة يف �سحة املجتمع والطب الوقائي بكلية الطب يف

عن حالة مري�سة كانت تعاين من ال�سمنة ومر�ص ال�سكري غري املن�سبط.
وك�سفت كيف وافقت املري�سة يف يونيو 2019، على تبني نظام غذائي نباتي يحتوي على طعام 
كامل.ومتحم�سة للتحدي، قامت بعمل رائع، وزادت من تناول الفاكهة واخل�سروات الطازجة، 
احليوانية.  امل�سادر  من  الأطعمة  من  وقللت  والكعك  والب�سكويت  احللوى  تناول  عن  وتوقفت 
يف  ال�سكر  ملتو�سط  مقيا�ص  وهو   -  HbA1c وانخف�ص  رطال   19 فقدت  اأ�سهر،  �ستة  مدار  وعلى 

الدم - من 11.5 اإىل 7.6%.

ي�ستمر  اأن  روك  ت��وق��ع��ت  ح��ي��ث  ج��ي��د،  ب�سكل  تعمل  وك��ان��ت 
النجاحات  من  واحدة  و�ستكون  النخفا�س  يف   HbA1c
املتابعة  واألغيت زيارة  ال�سكري.  التي عك�ست مر�س  النباتية 
التي ا�ستغرقت ثاثة اأ�سهر يف مار�س 2020، ب�سبب عمليات 
اأخرى  النهاية مرة  راأتها يف  "كوفيد19-". وعندما  اإغاق 
وارتفع  وزن��ه��ا  ا���س��ت��ع��ادت بع�س  ق��د  ك��ان��ت   ،2021 م��اي��و  يف 

.10.4% اإىل   HbA1c
واأو�سحت اأن طبيبها وممر�سة مر�س ال�سكري اأخراها اأنها 

تتناول الكثري من "ال�سكر" يف النظام الغذائي النباتي.
وُن�����س��ح��ت ب��احل��د م���ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ع���ن ط��ري��ق تقليل 
الأ�سماك  من  املزيد  وتناول  الن�سوية  واخل�سروات  الفواكه 
ال�سكر والكعك  ت��ن��اول احل��ل��وى اخلالية م��ن  م��ع  وال��دج��اج. 
الن�سائح  مواجهة  ويف  ال�سناعية.  واملحليات  والب�سكويت 
القائلة  التقليدية  احلكمة  عن  تراجعت  املت�ساربة،  الطبية 
باأن "ال�سكر" �سيء ويجب جتنبه كلما اأمكن ذلك، خا�سة اإذا 

كنت م�سابا مبر�س ال�سكري.
على  ح��ا���س��ل��ة  ك��ط��ب��ي��ب��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ه��ا  اأن  روك  واأو����س���ح���ت 
���س��ه��ادة يف ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي م��ع ع��ي��ادة ط��ب من��ط احل��ي��اة يف 
على  يركز  اأتانتا،  يف  ال�سحية  للرعاية   Morehouse
م�ساعدة املر�سى يف اإجراء تعديات على �سلوك منط احلياة 
ال�سحي. واملر�سى الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا كامل 
يرون  ما  وغالبا  الكربوهيدرات  تناول  من  يزيدون  الطعام 
ال�سكري  م��ر���س  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��زم��ن��ة  ل��اأم��را���س  انعكا�سا 
وارتفاع �سغط الدم. ويف جتربتها ال�سريرية، فاإن الأ�ساطري 
حول "ال�سكر" والكربوهيدرات �سائعة بن املر�سى واملهنين 

ال�سحين.

- الفاكهة مقابل ال�سكر
الذي  الب�سيط  ال�سكر  اإن��ه  اجللوكوز.  على  ج�سمك  يعمل 

ت�����س��ت��خ��دم��ه اخل���اي���ا ل��ل��ط��اق��ة. واجل���ل���وك���وز ه���و لبنة 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، واح���دة م��ن ثاثة  بناء جزيئية م��ن 
اأما الثنان الآخ��ران فهما الدهون  اأ�سا�سية،  مغذيات 
من  طويلة  �سا�سل  فهي  الن�سويات  اأم��ا  والروتن. 

اجللوكوز املتفرعة.
يف  الطبيعية  ال��ك��رب��وه��ي��درات  وت��ن��ت��ق��ل 

الغذائية  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر  غ��ن��ي��ة  ع���ب���وات 
مثل الفواكه واخل�سروات واحلبوب 

الكاملة واملك�سرات والبذور.
لي�ستهوا  ال��ب�����س��ر  وت����ط����ور 

املذاق احللو للح�سول 
العنا�سر  ع��ل��ى 

ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 
ال���������ازم���������ة 
على  للبقاء 

احلياة.  ق��ي��د 

اإم��دادات يومية من الفيتامينات واملعادن  وهناك حاجة اإىل 
اأف�سل  وك��ان  �سنعها.  ت�ستطيع  ل  اأج�سامنا  لأن  والأل��ي��اف 
احللوة  الفاكهة  ه��و  القدماء  لأ�سافنا  امل���واد  لهذه  م�سدر 
الفاكهة  اإىل ذلك، حتتوي  وبالإ�سافة  واللذيذة.  والنا�سجة 
على املغذيات النباتية وم�سادات الأك�سدة واملواد الكيميائية 
التي تنتجها النباتات فقط. ويوجد يف املغذيات النباتية مثل 
حم�س الإياجيك يف الفراولة، خ�سائ�س مقاومة لل�سرطان 

وتعزز �سحة القلب.
ب�سكل  امل��ك��ررة  ال�سكريات  معاجلة  تتم  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
با�ستثناء  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر  جميع  م��ن  وجت��ري��ده��ا  كبري 
الكربوهيدرات.  م��ن  م��رّك��ز  �سكل  اإن��ه��ا  احل��راري��ة.  ال�سعرات 
وتنتج ال�سناعات الغذائية ال�سكريات املكررة باأ�سكال عديدة. 
والأكرث �سيوعا هي بلورات ال�سكروز، والتي نعرفها على اأنها 
�سكر املائدة، و�سراب الذرة عايل الفركتوز، املوجود يف العديد 

من الأطعمة امل�سنعة وامل�سروبات املحاة.
التي  واإذا كنت تر�سى با�ستمرار ذوقك للحلويات بالأطعمة 
حتتوي على ال�سكر املكرر - بدل من الفواكه الغنية باملغذيات 
يف �سميم هذه الرغبة التي مير بها التطور - فقد ل حت�سل 

على جميع العنا�سر الغذائية التي حتتاجها.
اإن�����س��اء حلقة  اإىل  النق�س  ي����وؤدي ه���ذا  ق��د  ال��وق��ت،  ومب����رور 
ال�سمنة  اإىل  ت���وؤدي  الطعام  ت��ن��اول  يف  الإف����راط  م��ن  مفرغة 

وامل�ساكل ال�سحية املرتبطة بال�سمنة. 

- �سمية ال�سكر
مبا�سر،  ب�سكل  للخايا  �سامة  امل��ك��ررة  ال�سكريات  تعتر  ل 
الطعام  والدهون يف  الروتينات  تتحد مع  اأن  ولكنها ميكن 
النهائية  املنتجات  �سامة مثل  م��واد  لإنتاج  ال��دم  ويف جمرى 
ارتفاع  ع��ن  ينتج  وق��د   .)AGEs( املتقدمة  للغليكي�سن 
م�ستويات اجللوكوز يف الدم بروتينات دهنية منخف�سة 
من  العالية  امل�ستويات  وترتبط  �سكرية.  الكثافة 
امل���واد ال�سامة  امل���واد ال�سامة وغ��ريه��ا م��ن  ه��ذه 

املرتبطة باجللوكوز بزيادة خطر الإ�سابة مبجموعة وا�سعة 
القلب  اأمرا�س  ذلك  يف  مبا  املزمنة،  ال�سحية  امل�سكات  من 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وال�����س��ك��ري. وامل���ر����س الأك����رث ارتباطا 
النا�س،  م��ن  ع���دد  ويعتقد   .2 ال��ن��وع  ال�����س��ك��ري  ه��و  بال�سكر 
تناول  اأن  خطاأ  ال�سحة،  جم��ال  يف  املتخ�س�سون  فيهم  مبن 
هذه  وت���وؤدي  ال��ث��اين.  ال��ن��وع  ال�سكري  م��ر���س  ي�سبب  ال�سكر 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�س  على  الرتكيز  اإىل  الأ���س��ط��ورة 
احلقيقي:  ال�سبب  جت��اه��ل  م��ع  الكربوهيدرات"  و"ح�ساب 
وعند  البنكريا�س.  يف  بيتا  لوظيفة خايا  التدريجي  الفقد 
 60% اإىل   40 املري�س فقد ما بن  الت�سخي�س، قد يكون 
الأن�سولن، وهو هرمون  اإنتاج  امل�سوؤولة عن  بيتا  من خايا 
يتحكم يف كمية اجللوكوز يف جمرى الدم عن طريق منع اإنتاج 

اجللوكوز يف الكبد ودفعه اإىل اخلايا الدهنية والع�سلية.
ويعني فقدان وظيفة خايا بيتا عدم اإنتاج كمية كافية من 
ارتفاع م�ستويات  اإىل  ي��وؤدي  ما  الأن�سولن، 
ملر�س  امل���م���ي���زة  ال�����دم  اجل���ل���وك���وز يف 

ال�سكري من النوع 2.
بيتا على م�ستويات  وحتتوي خايا 
الأك�سدة  م�����س��ادات  م��ن  منخف�سة 
وه������ي ع���ر����س���ة ل���ل���ه���ج���وم م�����ن قبل 
والغذائية  امل��وؤك�����س��دة  احل���رة  اجل����ذور 
مل�سادات  ومي��ك��ن  اجل���وي���ة.  وال���ع���وام���ل 
حماية  الفاكهة  يف  امل��وج��ودة  الأك�����س��دة 
اأن  الباحثون  ووج��د  بيتا.  خايا 
يقلل  الكاملة  الفاكهة  ت��ن��اول 
الإ���س��اب��ة مبر�س  م��ن خطر 
واأولئك   ،2 النوع  ال�سكري 
ال��ذي��ن ي��اأك��ل��ون اأك��ر قدر 
من الفاكهة يكون لديهم 

اأقل خطر.

من  ال�سموم  من  التخل�ص   -
ال�سكر

غالبا ما ي�ساأل الأ�سخا�س املهتمون بفقدان الوزن وحت�سن 
ال�سحة عما اإذا كان ينبغي عليهم "التخل�س من ال�سموم 

من ال�سكر". 
ويف راأي روك، هذا م�سيعة للوقت، لأنه ل ميكن التخل�س 

تاأكل  كنت  اإذا  امل��ث��ال،  �سبيل  على  اجل�سم.  م��ن  ال�سكر  م��ن 
فقط �سدور الدجاج امل�سوية، فاإن الكبد يحول الروتن اإىل 

اجللوكوز يف عملية ت�سمى ا�ستحداث ال�سكر.
اإىل  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�سة  احل��م��ي��ات  ت�����وؤدي  وق���د 

ف��ق��دان ال����وزن ول��ك��ن ع��ل��ى ح�����س��اب ال�سحة. 
تقلل  التي  الغذائية  الأن��ظ��م��ة  وترتبط 

ك��ب��ري بنق�س  ب�����س��ك��ل  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
املغذيات وزيادة خطر الوفاة لأي �سبب. 

الكيتونية  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ويف 
يقوم  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  منخف�سة 
الع�سات وحتويل  اجل�سم بتفتيت 

وي�سبب  ج���ل���وك���وز.  اإىل  ال���روت���ن 
نق�س الألياف الإم�ساك.

املحاة  الأط��ع��م��ة  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س  اإن 
بال�سكر املكرر هدف حممود العواقب.

اأن����ه  ت���ف���ك���ر يف الأم��������ر ع���ل���ى   ول����ك����ن ل 
"التخل�س من ال�سموم" - يجب اأن يكون 

والطريقة  احل��ي��اة.  دائ��م��ا يف من��ط  تغيريا 
من  "التخل�س  يف  لا�ستمرار  اأم��ان��ا  الأك��رث 

تناولك  زي���ادة  ه��ي  امل��ك��رر  ال�سكر  ال�سموم" م��ن 
بالعنا�سر  ال��غ��ن��ي��ة  واخل���������س����روات  ل��ل��ف��واك��ه 

ال��ت��خ��ل�����س م���ن ال�سكر  ال��غ��ذائ��ي��ة. ومب���ج���رد 
براعم  اأن  الأرج�������ح  ع��ل��ى  ���س��ت��ج��د  امل����ك����رر، 
 - ح�سا�سية  اأك��رث  اأ�سبحت  لديك  ال��ت��ذوق 

اأثناء اتباع نظام غذائي منخف�ص الكربوهيدرات!

تبعا للعلم.. ملاذا ال ينبغي اأبدا التوقف عن تناول الفاكهة

حول  دليل  مثل  �سيء  يوجد  ول 
ك���ي���ف���ي���ة ال���ع���ي�������س ل���ف���رتة 

اأطول. 
هناك  ذل���������ك،  وم�������ع 
ب�����ع�����������س خ�������ي�������ارات 
التي  احل���ي���اة  من���ط 
ت�سهم  اأن  مي����ك����ن 
العمر.  اإط����ال����ة  يف 
نظام  ات����ب����اع  وم�����ن 
اإىل  �سحي  غ��ذائ��ي 
الريا�سة،  ممار�سة 
العناية  ف��اإن 

تعر�سك  خماطر  لتقليل  الطرق  اإح��دى  هي  بج�سمك 
القلب  اأم��را���س  ذل��ك  خ��ط��رية، مب��ا يف  مل�ساكل �سحية 

و�سغط الدم.
للتغذية  الأم��ري��ك��ي��ة  املجلة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  وك�سفت 

ال�سريرية،
 اأن ال�ساي الأ�سود يعد خيارا جيدا خلف�س �سغط الدم 

املرتفع.
لهذا  امل��ن��ت��ظ��م  ال���س��ت��ه��اك  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وت�����س��ري 
امل�سروب ال�ساخن ميكن اأن يخف�س ارتفاع �سغط الدم 

الفور". "على 
م��ن هذا  اأك���واب  ال��درا���س��ة ثاثة  امل�ساركون يف  و���س��رب 

امل�سروب الأ�سود يوميا، 
على  بناء  اأ�سهر  �ستة  ملدة  النتائج  متابعة  من  ومتكنوا 

م�ستويات �سغط الدم ومعدل �سربات القلب.
واأكدت درا�سة اأخرى،

 ُن�سرت يف جملة PLOS One، هذا الدعاء، 
ان��خ��ف��ا���س ���س��غ��ط الدم  اأن  ل��ك��ن��ه��ا حت����ذر م���ن 

"�سئيل".
وت�سيف الدرا�سة: "على الرغم من اأن التاأثري 
مهمة  تكون  ق��د  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  اأن  اإل  �سئيل، 
م�ستوى  على  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  ل�سحة 

ال�سكان".
باأمرا�س  الإ����س���اب���ة  ب��خ��ط��ر  الأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق  وع���ن���دم���ا 
للطب  الأمريكية  املجلة  تقدم  الأ�سود،  وال�ساي  القلب 

الإجابة.

ووجد بحثهم اأن تناول هذا ال�ساي بانتظام قد ي�ساعد 
يف تقليل عوامل اخلطر املختلفة لأمرا�س القلب، مثل 
م�ستويات  وارتفاع  الدم  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  ارتفاع 

الدهون الثاثية وال�سمنة.
للتغذية  الأوروب���ي���ة  املجلة  اأخ���رى يف  درا���س��ة  ووج���دت 

ال�سريرية، 
ال�ساي  م��ن  اأك����واب  ث��اث��ة  ي�سربون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن 
الأ�سود يوميا لديهم خطر اأقل بن�سبة %11 لاإ�سابة 

باأمرا�س القلب.
وي��ع��د ال�����س��اي الأ����س���ود غ��ن��ي مب�����س��ادات الأك�����س��دة التي 

ت�سمى الفافونويد.
مفيدة  خ�سائ�س  على  الفافونويد  مركبات  وحتتوي 
الأك�سدة.  م��ن  خ��اي��اك  وحت��م��ي  لالتهابات  م�����س��ادة 
اأي�����س��ا بتح�سن �سحة  ورب��ط��ت ه��ذه الأ���س��ي��اء اجل��ي��دة 

القلب، 
وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

واختلف عدد الأكواب يف جميع الدرا�سات ولكن الغالبية 
نظرت اإىل كميات اأكر من ثاثة اإىل خم�سة اأكواب يف 

اليوم.
وت�سري الدلئل اإىل اأن �سرب ال�ساي الأ�سود بانتظام قد 
يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب. وهناك اأي�سا 
الدم  �سغط  يخف�س  اأن  ميكن  اأن��ه  ُيظهر  مقنع  بحث 
ه�����ذا  اأن  الأبح������اث  بع�س  تو�س�������ح  ذلك،  اأي�سا.وم�����ع 
التخفي�س �سئيل وقد تكون هناك حاجة اإىل تدخات 

اأخرى.

ال�ساي االأ�سود يقي من ارتفاع �سغط الدم واأمرا�س القلب!
يعد مر�ص القلب اأحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة يف جميع اأنحاء العامل، ويندرج ارتفاع �سغط الدم �سمن عوامل اخلطر 

لالإ�سابة باأمرا�ص القلب.
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التي  الثالثة  اخلليجية  الريا�سية  الأل��ع��اب  ل���دورة  املنظمة  اللجنة  ك�سفت 
ت�ست�سيفها الكويت من 13 اإىل 31 مايو اجلاري برعاية �ساحب ال�سمو اأمري 
دولة الكويت ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح عن متيمة الدورة "احل�سني 

�ساملي". 
فاطمة  امل��راأة  ريا�سة  جلنة  ورئي�سة  الكويتية  الوملبية  اللجنة  ع�سو  وقالت 
الكويتية،  البيئة  ا�سمها و�سكلها م�ستوحى من  حيات: متيمة احل�سني �ساملي 
واحل�سني معروف عنه مقاومته لق�سوة ال�سحراء ومثابرته باملعي�سة يف البيئة 

ال�سحراوية. 
اجلاري  مايو   22 يف  اأرينا"  "ذا   360 جممع  يف  ال���دورة  افتتاح  حفل  يقام 
الأوملبية اخلليجية والحتادات ال�سيوية و�سخ�سيات  اللجان  روؤ�ساء  بح�سور 

ريا�سية. 

 1700 مب�ساركة  من�ساأة،   12 على  موزعة  ريا�سية  لعبة   16 ال��دورة  ت�سم 
لعب ولعبة، ويحق للدولة امل�ست�سيفة اإ�سافة 5 اإىل 6 األعاب ريا�سية، ومتت 
املوافقة على اإ�سافة األعاب البادل والدراجات الهوائية والألعاب الإلكرتونية. 
اإقامة  اإن الريا�سة الن�سائية هي امل�ستفيد الوحيد من تاأجيل  وتابعت حيات: 
ع��ن �سم  ر�سميا  الإع����ان  ليتم  ك��ورون��ا،  ب�سبب جائحة  م���رات،  ع��دة  ال����دورة 
م�ساركة املراأة للمناف�سات لأول مرة، بعدما غابت عن الن�سخة الأوىل والثانية، 
اللجنة  رئي�سة  خليفة  اآل  حياة  ال�سيخة  ب��ه  قامت  ال��ذي  الكبري  ال���دور  بعد 

الن�سائية البحرينية. 
والدراجات  ال�سالت  ك��رة  هي  األ��ع��اب   6 يف  امل���راأة  م�ساركة  �ستكون  واأ�سافت: 
الهوائية وكرة الطاولة وكرة ال�سلة )امل�سغرة( واللعاب اللكرتونية والعاب 

القوى. 

قدم  و�سع  يف  امل�سري  الأهلي  ياأمل 
دوري  يف  توالياً  الثالث  النهائي  يف 
عندما  القدم  لكرة  اإفريقيا  اأب��ط��ال 
�سطيف  وف����اق  ال�����س��ب��ت  ي�ست�سيف 
"ال�سام"  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  اجل���زائ���ري 
يف ال��ق��اه��رة يف ذه���اب ال����دور ن�سف 
ال���ن���ه���ائ���ي، ف��ي��م��ا ي���خ���و����س ال������وداد 
اىل  املو�سم  هذا  رحلة  ثالث  املغربي 
ملواجهة  لواندا  الأنغولية  العا�سمة 

برتو اأتلتيكو.
بلوغ  اىل  امل�����س��ري  ال��ف��ري��ق  وي�سعى 
تاريخه  يف  ع�سر  اخلام�س  النهائي 
وتعزيز رقمه القيا�سي بعد اللقاب 
اأنه  اإل   ،11 يف امل�سابقة ورفعها اىل 
يعي جيداً �سعوبة اللقاء �سد �سيفه 
اجلزائري ال�ساعي اىل لقبه الثالث 

بعد 1988 و2014.
و2021   2020 ب����ط����ل  ومي�������ر 
غياب  بعد  م�ستتبة،  غ��ري  مبرحلة 
الفوز عن مبارياته الثاث الأخرية 
البي�ساوي  الرجاء  مع  تعادل  حيث 
النهائي  رب��ع  اإي��اب  يف   1-1 املغربي 
تعادل  ث���م   ،1-2 ذه���اب���ا  ف����وزه  اث���ر 
مرتن متتاليتن يف الدوري املحلي 
مع طائع اجلي�س �سلبا و�سرياميكا 
بالتايل  ويتطلع   ،1-1 كليوباترا 
املقدرة  ج���م���اه���ريه  م�����س��احل��ة  اىل 
لها  �سي�سمح  ال��ت��ي  األ���ف���اً  ب��ع�����س��ري��ن 

مبوؤازرة الفريق.
و����س���ي�������س���ت���ع���ي���د امل�����������درب اجل����ن����وب 
ثاثة  مو�سيماين  بيت�سو  اإف��ري��ق��ي 
لع��ب��ن م��ه��م��ن ب��ع��د ���س��ف��ائ��ه��م من 

عبدالقادر  اأح��م��د  وه���م  الإ���س��اب��ات 
ديانغ  األيو  وامل��ايل  ال�سولية  وعمرو 
وانتظامهم يف التدريبات اجلماعية، 
اخليارات  م��ن  م��زي��داً  �سيمنحه  م��ا 

�سد فريق بدا اأنه �سعب املرا�س.
مباراة  ب��ع��د  م��و���س��ي��م��اين  واع�����رتف 
�سرياميكا باأن الفريق يواجه م�سكلة 
يف اإن����ه����اء ال��ه��ج��م��ات ب���رغ���م وج���ود 
حممد  طينة  م��ن  مميزين  لع��ب��ن 
�سريف واجلنوب افريقي بري�سي تاو 
"لدينا  وا���س��اف  ال�سحات،  وح�سن 
الأه��داف، هناك  ت�سجيل  م�سكلة يف 
ح��ق��ي��ق��ة اأن���ن���ا ل ن�����س��ج��ل ون���ري���د اأن 
"هناك  نحلل هذا املوقف"، ووا�سل 
فر�س اأتيحت لكن مل ن�سجل، نريد 

ت�سحيح هذه الأخطاء".
امل�سري  من  خ�سرنا  "عندما  وتابع 
البع�س كان قلًقا قبل مباراة الرجاء 
��ا و�سربة  ف��ر���سً واأه���درن���ا  امل��غ��رب��ي، 
جزاء ويف النهاية �سجلنا و�سعدنا".

وطالب مو�سيماين لعبيه بالرتكيز 
ل  �سطيف  وف��اق  �سد  اللقاء  "لأن 

يحتمل اأي هفوة".
وي��اأم��ل م���درب الأه��ل��ي يف ان يكون 
خ���ط دف���اع���ه يف ك��ام��ل ت���رك���ي���زه، اإذ 
التون�سي  الظهريين  على  �سيعتمد 
واأمين  ه��اين  وحم��م��د  معلول  علي 
وخلفهم  اب��راه��ي��م  وي��ا���س��ر  اأ����س���رف 

احلار�س الدويل حممد ال�سناوي.
للفريق  ال�����س��رب��ي  امل�����درب  وح�����س��د 
ن��وف��ي��ت�����س القوة  اجل���زائ���ري دارك�����و 
"نادي  ال�����س��ارب��ة ل��ل��ف��ري��ق مل��واج��ه��ة 

جمموعة  ع��ل��ى  ب��اع��ت��م��اده  القرن"، 
اأبرزهم  املخ�سرمن  الاعبن  من 
واأك����رم جحنيط  امل��وم��ن ج��اب��و  عبد 
اىل احلار�س املتاألق �سفيان خذايرية 
الذي كان بطل الو�سول اىل ن�سف 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ت�����س��دي��ات��ه امل��م��ي��زة �سد 
الدور  يف  التون�سي  ال��رتج��ي  لعبي 

ال�سابق.
فريقه  ج���اه���زي���ة  ن��وف��ي��ت�����س  واأك������د 
الأهلي  ���س��د  امل��رت��ق��ب��ة  ل��ل��م��واج��ه��ة 
�سطيف،  يف  جيدا  اأنف�سنا  رنا  "ح�سّ

لأن�����ه ل مي��ك��ن��ن��ا ف��ع��ل ك���ل ����س���يء يف 
ت�سريحات  يف  واأ����س���اف  القاهرة"، 
من  ب��ال��ع��دي��د  "قمنا  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الفنية  وال���ت���ح���ل���ي���ات  ال����ل����ق����اءات 
للتفا�سيل  وم��ن��اق�����س��ة  وال��ت��ح�����س��ري 

بن الطاقم الفني والاعبن".
ان  ف��رح��اين  ه����واري  امل���داف���ع  وراأى 
اىل  بالن�سبة  ث��اأري��ة  �ستكون  امل��ب��اراة 
ت�سريحات  يف  واأ������س�����اف  ف���ري���ق���ه، 
لن  "املباراة  الر�سمي  ال��ن��ادي  ملوقع 
تكون �سهلة اأمام فريق كبري بحجم 

الأهلي و�سنعمل على تقدمي اأف�سل 
بنتيجة  ل��ل��ع��ودة  م�سر  يف  لدينا  م��ا 
بكل  العودة  مباراة  ايجابية خلو�س 
يف  ت�سبب  "الأهلي  وتابع  اأريحية"، 
واأمتنى   ،2018 مو�سم  اإق�سائنا 
نتاأهل على ح�سابهم  اأن  املو�سم  هذا 

للدور النهائي".
والتقى الفريقان يف خم�س مواجهات 
�سابقة اأبرزها يف نهائي 1988 حن 
بفوزه  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال���وف���اق  ت���وج 
وعموماً   ،2-4 ال��رتج��ي��ح  ب��رك��ات 

م��رت��ن وخ�سر مثلهما  الأه��ل��ي  ف��از 
وتعادل يف مواجهة واحدة.

�سيكون  ان��ه  املغربي  ال���وداد  وي���درك 
م�سيفه  ����س���د  ���س��ع��ب  ن������زال  اأم�������ام 
دي   11" ملعب  على  اأتلتيكو  ب��رتو 
خ�سر  بعدما  ل��وان��دا،  نوفمرو" يف 
1-2 قبل  اأمامه يف دور املجموعات 
اإي��اب��ا ب��ف��وز ك��ا���س��ح 5-1 يف  اأن ي���رد 

الدار البي�ساء.
العودة  اىل  الأمة"  "وداد  ويتطلع 
ت�����س��ه��ل مهمته  اإي���ج���اب���ي���ة  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

"حممد اخلام�س"  اإيابا على ملعب 
امل��ق��اب��ل ي�سعى  امل��ق��ب��ل، يف  الأ���س��ب��وع 
الفريق الأنغويل اىل ال�ستفادة من 
لتحقيق  واجلمهور  الأر����س  عاملي 
ف���وز ي��ق��رب��ه م��ن ال��ن��ه��ائ��ي الأول يف 

تاريخه.
وي���ف���ت���ق���د م���������درب ال������������وداد ول���ي���د 
ال��رك��راك��ي خل��دم��ات لع��ب الو�سط 
جال الداودي ب�سبب الإيقاف واىل 
الثنائي امل�ساب اجلناح الليبي موؤيد 

الايف ور�سا اجلعدي.
لقيادة  ال���ط���ام���ح  امل�������درب  وك�������س���ف 
الفريق البي�ساوي اىل لقبه الثالث 
بعد 1992 و2017، عن جاهزية 
يف  �ستقام  ال��ت��ي  للمواجهة  كتيبته 
ظل ظ��روف مناخية ح��ارة، واأ�ساف 
دقيقة للو�سول اإىل   180 "اأمامنا 
ونقدم  ن��ق��ات��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
تت�سابه،  ل  فاملباريات  لدينا،  ما  كل 
ولعلكم تابعتم جمريات الإياب بن 
فياريال وليفربول، فمن كان يعتقد 
اأن يتقدم الفريق الإ�سباين بهدفن، 

ثم يخ�سر بثاثية".
واأكد الركراكي ان اخل�سم �سي�ستفيد 
عائقاً  �ست�سكل  وع��وام��ل  اأج���واء  م��ن 
"املباراة  وت���اب���ع  "الأحمر"،  اأم�����ام 
الرحلة  م��ع  خا�سة  �سعبة،  �ستكون 
وتوقيت املباراة الذي ينا�سب اأ�سحاب 
الأر�س، �سنعاين من احلرارة، علينا 
نتيجة  حت��ق��ي��ق  ك��ي��ف��ي��ة  ن���ع���رف  اأن 
للنهائي  التاأهل  اأج��ل  م��ن  اإيجابية 
ان  "ينبغي  واأردف  جمهورنا".  م��ع 

املجموعات،  دور  م���ب���ارات���ي  ن��ن�����س��ى 
اأنغول،  يف  اإيجابية  نتيجة  وحتقيق 
و�سباب  الزمالك  مع  حدث  ما  مثل 
بلوزداد، من اأجل الظفر بالأف�سلية 

يف الإياب".
ال����دوري  م��ت�����س��در  ت�سكيلة  وت�����س��م 
على  ق����ادرة  ج��ي��دة  عنا�سر  امل��غ��رب��ي 
ت��ع��وي�����س ال��غ��ي��اب��ات ح��ي��ث ي����رز يف 
الثنائي يحيى جران  الو�سط  خط 
املهاجمن  اىل  احل�����س��وين  واأمي�����ن 
وجوفيل  مبينزا  غ��ي  الكونغولين 
اأحمد  احلار�س  عن  ف�سًا  ت�سومو، 
الدويل  والظهري  التكناوتي  ر�سى 

يحيى عطية اهلل وا�سرف داري.
مفاجاأة  الأن���غ���ويل  ال��ف��ري��ق  وف��ج��ر 
ك�����ب�����رية ب�����اإط�����اح�����ت�����ه م����ام����ي����ل����ودي 
����س���ن���داون���ز اجل���ن���وب اإف���ري���ق���ي من 
على  تاأهل  كان  بعدما  الثمانية  دور 
ح�����س��اب ال��زم��ال��ك امل�����س��ري م��ن دور 

املجموعات.
يف  مميزين  لعبن  الفريق  وي�سم 
اأزولو  تياغو  ال��رازي��ل��ي  مقدمهم 
مت�سدر ترتيب هداف البطولة )7 
اأهداف( ومواطنه غلي�سون واملدافع 
واحلار�س  ب��ي��درو  بينتو  ال��رت��غ��ايل 
الرازيلي ولينغتون. ويقود الفريق 
املدرب الرتغايل األك�سندر �سانتو�س 
الذي اأكد على �سعوبة اللقاء، وقال 
يف ت�سريح للموقع الر�سمي للنادي 
"تف�سلنا نقاط قليلة لنتوج باللقب 
املحلي، لكننا نفكر الآن يف مواجهة 

الوداد".

الك�سف عن متيمة دورة االألعاب 
الريا�سية اخلليجية بالكويت 

االأهلي ووفاق �سطيف يف »ديربي عربي« والوداد يخ�سى مفاجاآت لواندا 

يونايتد  ه��ام  و�ست  من  لعبن  ع�سرة  على  فرانكفورت  اينرتاخت  ف��از 
القدم  لكرة  الأوروب����ي  ل��ل��دوري  النهائي  قبل  ال���دور  اإي���اب  يف  -1�سفر 
ليبلغ اأول نهائي اأوروبي له يف 42 عاما بعد النت�سار 3-1 يف جمموع 

املباراتن.
ال��ف��وز لأ�سحاب  ب���وري ه���دف  األ���ف م��ت��ف��رج �سجل رف��ائ��ي��ل   48 واأم�����ام 
ال�سيافة يف الدقيقة 26 ليتغلب على الفريق الإجنليزي للمرة الثانية 

بعد النت�سار 2-1 ذهابا الأ�سبوع املا�سي.
امل��ب��اراة بع�سرة لعبن بعد  ال��ذي لعب معظم ف��رتات  وظهر و�ست ه��ام، 
طرد الظهري الأي�سر اآرون كري�سويل يف الدقيقة 17 لعرقلته ين�س بيرت 

هوج، با اأنياب خال املباراة.
كما طرد احلكم مدربه ديفيد مويز يف الدقيقة 79 لركله الكرة غا�سبا 

يف اأحد �سبية املاعب يف نهاية خميبة مل�سوار و�ست هام الأوروبي.
اأن  بعد  متحم�سة  جماهري  و�سط  اي��ن��رتاخ��ت  رئي�س  في�سر  بيرت  وق��ال 
اجتاحت امللعب لاحتفال عقب �سفارة النهاية "حتول احللم اأخريا اإىل 

حقيقة.
واأهلها ي�ستحقون هذا الأمر.  املدينة  رائعة. هذه  مباراة  الفريق  "قدم 

هذه هي كرة القدم و�سنفوز باللقب".
ومل تكن البداية جيدة لفرانكفورت حيث خرج املدافع مارتن هينرتجر 

م�����س��اب��ا ب��ع��د ث��م��اين دق���ائ���ق ف��ق��ط ب�����س��ب��ب اإ���س��اب��ة يف ع�����س��ات الفخذ 
اخللفية.

كناوف  ا�ستغلها  الأمل���اين  للفريق  م�ساحات  ت��رك  كري�سويل  ط��رد  لكن 
اأنزاجر الذي انطلق ليقدم الكرة على طبق من ذهب اإىل بوري لي�سجل 

هدف الفوز.
وجاءت اأخطر فر�سة لو�ست هام قبل دقيقة واحدة من ال�سرتاحة حن 

�ستت فرانكفورت حماولة كريت زوما من على خط املرمى.
وغابت الفعالية اأي�سا عن و�ست هام يف ال�سوط الثاين وا�ست�ساط مويز 
يحاول  اأن��ه  اأعتقد  اأن  بعد  املاعب  �سبية  اأح��د  يف  الكرة  لريكل  غ�سبا 

الأمور  ت�سر  مل  كبرية.  اأم��ل  بخيبة  "اأ�سعر  مويز  وق��ال  الوقت.  اإ�ساعة 
يف �ساحلنا الليلة. اأنا فخور جدا بالاعبن والطريقة التي اأكملوا بها 
اأول  اآخر �سينهار ويخ�سر بهدفن  اأي فريق  املباراة بع�سرة لعبن. كان 

ثاثة.
اأف�سل من فرانكفورت. رمبا خ�سرنا  لعبنا  فر�سة.  بوجود  اأعتقد  "كنت 

املواجهة يف الثواين الأوىل يف ا�ستاد لندن".
و�سيلتقي الفريق الأملاين، الذي كانت اآخر مرة بلغ فيها نهائيا اأوروبيا يف 
1980، مع رينجرز يف 18 مايو بعد فوز الفريق ال�سكتلندي على رازن 

بال �سبورت ليبزيج.

التا�سعة  الآ�سيوية  الألعاب  دورة  تاأجيل  الآ�سيوي  الأوملبي  املجل�س  اأعلن 
 25 اإىل   10 م��ن  ال�سن  ���س��رق  هانغت�سو  م��ق��ررة يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ع�سرة 

�سبتمر املقبل اإىل موعد لحق مل يحدد بعد. 
الآ�سيوي  الأوملبي  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  اإجتماع  بعد  القرار  واإتخذ 

اليوم اجلمعة يف ط�سقند عا�سمة اأوزبك�ستان. 

وجاء يف بيان للمجل�ص الأوملبي الآ�سيوي: 
بعد نقا�س مف�سل مع اللجنة الأوملبية ال�سينية واللجنة املنظمة لدورة 

الأوملبي  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  قرر  هانغت�سو،  يف  ال�سيوية  اللعاب 
الآ�سيوي اليوم تاأجيل دورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�سرة التي كانت 

مقررة يف هانغت�سو بال�سن من 10 اإىل 25 �سبتمر 200. 
�سيتم التفاق على املوعد اجلديد للدورة بن املجل�س الأوملبي الآ�سيوي 
يف  عنه  و�سيعلن  لاألعاب،  املنظمة  واللجنة  ال�سينية  الأوملبية  واللجنة 

امل�ستقبل القريب. 
كانت اللجنة املنظمة للدورة على اإ�ستعداد تام لإقامة الألعاب يف الوقت 
اإتخذ من  القرار  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  العاملية.  التحديات  برغم  املحدد 

بعناية حالة اجلائحة وحجم  بالعتبار  الأخ��ذ  بعد  ال�سركاء  قبل جميع 
الألعاب. 

يتغريا،  ل��ن  و�سعارها  ع�سرة  التا�سعة  ال�سيوية  الأل��ع��اب  دورة  ا���س��م  اإن 
اأن الألعاب �ستحقق جناحا كاما من  واملجل�س الأوملبي الآ�سيوي يعتقد 

خال اجلهود امل�سرتكة جلميع الأطراف. 
دورة  و�سع  الآ�سيوي  الأوملبي  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  ناق�س  واأي�سا، 
 28 اإىل   20 من  مقررة  كانت  التي  لل�سباب،  الثالثة  الآ�سيوية  الألعاب 
اللجنة  م��ع  النقا�س  وب��ع��د  بال�سن.  �سانتو  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  دي�سمر 

التنفيذي  املكتب  ق��رر  ل��األ��ع��اب،  املنظمة  واللجنة  ال�سينية  الأومل��ب��ي��ة 
�سانتو  لل�سباب  الآ�سيوية  الألعاب  دورة  اإلغاء  الآ�سيوي  الأوملبي  للمجل�س 
تاأجيلها مرة. �ستقام دورة الألعاب الآ�سيوية املقبلة  �سبق  اأن  بعد   2021

لل�سباب عام 2025 يف ط�سقند، اأوزبك�ستان. 
اإن املجل�س الأوملبي الآ�سيوي ي�سكر اللجنة املنظمة يف �سانتو على عملها 
�سيعود  اجلهد  هذا  اأن  بقوة  نعتقد  نحن  الإع���داد.  مرحلة  خال  الرائع 
بالفائدة على تطور املدينة يف جوانب خمتلفة، خا�سة يف املجال الريا�سي، 

واأي�سا يف الرتويج للروح الأوملبية يف اآ�سيا. 

اينرتاخت يفوز على و�ست هام ويبلغ نهائي الدوري االأوروبي

املجل�س االأوملبي االآ�سيوي يعلن تاأجيل دورة االألعاب االآ�سيوية - هانغت�سو 2022 

مدرب نيوكا�سل ياأمل يف اال�ستفادة من خروج �سيتي من دوري االأبطال 
طالب مدرب نيوكا�سل يونايتد الإنكليزي اإدي هاو لعبيه اجلمعة الظهور باأف�سل �سورة 
املت�سدر من  �سيتي  مان�س�سرت  مل�سيفه  الدراماتيكي  اخلروج  ق�ساوة  لا�ستفادة من  ممكنة 
الأح��د �سمن  �سيفاً  عليه  يحّل  عندما  وذل��ك  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  نهائي  ن�سف 

مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة والثاثن من الدوري النكليزي لكرة القدم.
وكان �سيتي قاب قو�سن اأو اأدنى وعلى ُبعد دقائق من بلوغ نهائي امل�سابقة القارية الأم، قبل 
اأن ي�سّجل ريال مدريد ال�سباين هدفن ويفر�س �سوطن ا�سافين انتزع خالهما الفوز 

اإياباً على ملعبه "�سانتياغو برنابيو"، معو�ساً خ�سارته 3-4 ذهاباً.  1-3
ليفربول  عن  نقطة  بفارق  متقدماً  نقطة،   83 بر�سيد  الرميريليغ  مت�سدر  ميلك  ول 
قبل اأربع مراحل من النهاية، الكثري من الوقت لبل�سمة جراحه اذ ي�ستقبل نيوكا�سل هذا 

املرحلة. هذه  مباريات  قمة  يف  توتنهام  بيوم  ال�سبوع، فيما ي�ستقبل ال�"ريدز" قبله 
يعتقد هاو اأن �سيتي قد يكون �سعيفاً بعد اخل�سارة املدمرة يف مدريد، لكنه يف الوقت ذاته 

حّذر لعبيه من رد فعل عنيف حمتمل.
قال يف موؤمتر �سحايف قبل لقاء فريقه املنتظر "ميكن اأن ت�سري المور بالجتاهن، ميكن 

لذلك اأن يوؤثر عليهم عاطفياً من الناحية الإيجابية اأو ال�سلبية".

اأف�سل �سورة ممكنة  اأن نقدم  اأن ن�ستعّد لأف�سل مان�س�سرت �سيتي، لذا يجب  "علينا  وتابع 
عن نيوكا�سل".

وقف نيوكا�سل �ساحب املركز العا�سر بر�سيد 43 نقطة والذي تفادى الهبوط على اأر�سه 
نداً لليفربول يف املرحلة املا�سية، لكنه مل يكن قادراً على حتطيم اآمال رجال املدرب الملاين 

يورغن كلوب برباعية تاريخية بخ�سارته �سفر1-.
ويدرك هاو جيداً اأن على نيوكا�سل اأن يدخل مباراته اأمام �سيتي مع اأعلى م�ستويات الرتكيز 
اللقب واملت�سدر، وا�سفاً  �سيتيزن�س حامل  الع�سي على م�سار  اأراد و�سع  وال�سغط يف حال 

املباراة ب� "اأ�سعب اختبار".
"�سعرت بخيبة اأمل بع�س ال�سيء من الأداء الأ�سبوع  اأمام ليفربول  وتطرق اإىل ما ح�سل 
املا�سي" و"اعتقدت اأنه كان باإمكاننا اللعب ب�سكل اأف�سل لكننا ما زلنا قريبن. واآمل يف اأن 

نقرتب اأكرث هذه املرة".
واأردف هاو الذي قاد ال� "ماغبايز" لتحقيق اأربعة انت�سارات توالًيا قبل اخل�سارة يف املرحلة 
الأ�سهر  التي قدمناها يف  واحل��دة  القوة  اإىل  الفتقار  كان  ليفربول  اأم��ام  "�سعفنا  املا�سية 

الأخرية وكانت ال�سمة املميزة لنجاحنا".
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الفجر الريا�صي

ا�ستنكر الهولندي ماك�س فري�ستابن �سائق فريق ريد بول ل�سباقات 
�سيارات فورمول 1، ال�سكاوى والنتقادات التي وجهه الريطاين 
لوي�س هاميلتون ل�سيارة "مر�سيد�س دبليو 13" التي ي�ستخدمها 

يف فريقه مر�سيد�س هذا املو�سم.
زميل  را���س��ل  ج��ورج  حققها  التي  النجاحات  اإن  فري�ستابن  وق��ال 
احلايل  املو�سم  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  يف  مر�سيد�س  يف  هاميلتون 

تظهر اأن ال�سيارة "لي�ست مروعة على الإطاق".
رومانيا"  "اإمييليا  ج��ائ��زة  �سباق  بلقب  ال��ف��وز  فري�ستابن  وحقق 
ال���ك���رى ل��ي��ك��ون ال��ت��ت��وي��ج ال���ث���اين ل���ه ف��ق��ط يف ���س��ب��اق��ات املو�سم 

احلايل.

وحل زميله �سريخيو برييز يف املركز الثاين بال�سباق لتكون املرة 
الأوىل منذ ال�سباق املاليزي يف 2016 التي يتوج فيها �سائقا فريق 
ريد بول باملركزين الأول والثاين يف اأحد �سباقات البطولة العاملية. 
وعانى هاميلتون الفائز بلقب البطولة العاملية �سبع مرات �سابقة 
منذ خ�سارته فر�سة الفوز باللقب يف العام املا�سي خال الثواين 

الأخرية من ال�سباق اخلتامي الذي ا�ست�سافته اأبوظبي.
وحل هاميلتون يف املركز الثالث ع�سر على م�سمار اإميول ما دفعه 
اإياها  الفريق مقارناً  ل�سيارة  انتقاداته  تكرار  اإىل  اأم�س اخلمي�س، 

مبا عاناه يف مو�سم 2009 عندما حل خام�ساً.
"هناك  ري�����س:  م��وق��ع ذي  اإىل  ت�����س��ري��ح��ات  ه��ام��ي��ل��ت��ون يف  وق����ال 

اأ�سخا�س يتابعون ويقولون اإنني مل اأمتلك �سيارة �سيئة من قبل، 
اأوؤكد لكم اأن لدي �سيارة �سيئة، كانت �سيارة 2009  وميكنني اأن 
اأ�سواأ �سيارة امتلكتها، هذه ال�سيارة حالياً لي�ست  بعيدة جداً جداً، 

بعيدة عن تلك التجربة".
خارج  �سباق  اأي  ينه  مل  لهاميلتون  اجلديد  الزميل  را�سل  ولكن 

املراكز اخلم�سة الأوىل منذ ان�سمامه لفريق مر�سيد�س.
مر�سيد�س  فريق  �سيارة  اأن  على  دليًا  ذلك  يف  فري�ستابن  وي��رى 
لي�ست بال�سوء الذي يدعيه هاميلتون. ومع ذلك، نفى فري�ستابن 
اأنه ا�ستمتع باللتفاف على هاميلتون يف ال�سباق الأخري باإيطاليا، 

مدعياً اأنه كان يركز فقط على م�سريته يف ال�سباق.

فري�ستابن ي�ستنكر انتقادات هاميلتون ل�سيارة مر�سيد�س

�سيتي  م��ان�����س�����س��رت  اأم������ام  وق����ت  ل 
اخلروج  �سدمة  يف  غ��ارًق��ا  للبقاء 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  القا�سي 
ك��ي ل ينتهي ب��ه امل��ط��اف م��ن دون 
كان  اأن  بعد  املو�سم.  ه��ذا  لقب  اأي 
حملية-قارية،  ثنائية  عن  يبحث 
النكليزي  الدوري  مت�سدر  يدرك 
�سيفه  اأم��ام  ناق�سة  خطوة  اأي  اأن 
الحد   36 امل��رح��ل��ة  ن��ي��وك��ا���س��ل يف 
�ستمنح الف�سلية ملناف�سه املرتب�س 
توتنهام  ي�ستقبل  ال��ذي  ليفربول 

ال�سبت يف مباراة �سعبة.
ال�سباين  امل�����درب  رج����ال  ي���ح���اول 
ب��ي��ب غ����واردي����ول ا���س��ت��ي��ع��اب كيف 
اأه�����������دروا ت���ق���دم���ه���م ب���ه���دف���ن يف 
الدقيقة  حتى  امل��ب��ارات��ن  جم��م��وع 
الخ�����رية م���ن اإي�����اب ال�����دور ن�سف 
ال��ن��ه��ائ��ي ���س��د ري���ال م��دري��د، قبل 
اأن ي�سجل بطل اإ�سبانيا هدفن يف 
�سوطن  وي��ف��ر���س  دقيقة  غ�سون 
 1-3 املباراة  يح�سم  ثم  اإ�سافين 
من  �سيتي  حارًما   5-6 واملواجهة 
بلوغ النهائي الثاين توالًيا ويوؤجل 
للمرة  ال���ق���اري  ب��ال��ت��ت��وي��ج  ح��ل��م��ه 

الوىل يف تاريخه.
نقطة  بفارق  �سيتي  يتقدم  حملًيا، 
�سيجد  اأن������ه  اإل  ل���ي���ف���رب���ول،  ع����ن 
توالًيا  ال���ث���اين  ل��اأ���س��ب��وع  ن��ف�����س��ه 

حت��ت �سغط خ��و���س م��ب��ارات��ه بعد 
يف  جم��دًدا  به  واللحاق  "الريدز" 
ح���ال ف���وز ل��ي��ف��رب��ول ع��ل��ى �سيفه 
ي�ستقبل  اأن  قبل  ال�سبت  توتنهام 

�سيتي فريق نيوكا�سل الحد.
كان �سيتي يلهث وراء ثاثية قبل 
ن�سف  م��ن  ل��ي��ف��رب��ول  يق�سيه  اأن 
نهائي كاأ�س انكلرتا ال�سهر الفائت 
"وميبلي"، ليجد الآن  على ملعب 
لقب  حتقيق  اإمكانية  اأم���ام  نف�سه 

واحد.
و���س��ت��ك��ون ال��ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة اأم���ام 
فريق املدرب الملاين يورغن كلوب 
ل��و���س��ع امل��زي��د م��ن ال�����س��غ��ط على 
لن  مهمته  اأن  رغ���م  "�سيتيزنز" 
الذي  ت��وت��ن��ه��ام  اأم����ام  �سهلة  ت��ك��ون 
ن��ق��اط مهمة يف  يبحث ع��ن ث��اث 
�سراعه خلطف مراكز موؤهل اىل 
يتخلف  اإذ  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري 

بنقطتن عن اأر�سنال الرابع.
اأم����ام  -1�سفر  ن��ي��وك��ا���س��ل  ���س��ق��ط 
ل��ي��ف��رب��ول ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي ولكن 
اخل�����������س�����ارة ج���������اءت ب����ع����د اأرب�����ع�����ة 
لل�"ماغبايز"  ت��وال��ًي��ا  ان��ت�����س��ارات 
منت�سف  يف  الآن  ب�������ات  ال��������ذي 
الرتتيب، بعد بداية مو�سم كارثية 
قبل ال�ستحواذ ال�سعودي و�سفقات 

�سوق النتقالت ال�ستوية.

المور  ح�سابًيا  اأن  �سيتي  ي���درك 
ال��ف��وز يف  ي��دي��ه، يتحتم عليه  ب��ن 
دون  من  املتبقية  الرب��ع  مبارياته 
ليتوج  الخرى  النتائج  اىل  النظر 
يف  ال��راب��ع��ة  للمرة  لنكلرتا  بطا 

خم�سة موا�سم.

لعبيه  اأن  غ������واردي������ول  ي����وؤم����ن 
النهو�س  على  ق��ادري��ن  �سيكونون 
هام�س  ل��دي��ه  ل��ي�����س  واأن  جم�����دًدا 
ل����ل����خ����ط����اأ. ق�������ال ب����ع����د اخل���������س����ارة 
اىل  ب���ح���اج���ة  "نحن  م����دري����د  يف 
ي��وم��ان ولكن  اأو  ي��وم  ال��وق��ت الآن، 

�سننه�س".
يدخل  م���ن���اف�������س���ه،  ع���ك�������س  ع���ل���ى 
ال�سبت  م���ب���ارات���ه  اىل  ل��ي��ف��رب��ول 
منت�سًيا من تاأهله املثري اىل نهائي 
البطال بعد اأن اأحبط عودة ممكنة 
يف  -2�سفر  ت��اأخ��ره  اإث��ر  لفياريال 

اأن  قبل  اإ�سبانيا،  يف  الول  ال�سوط 
ثاثة  وي�سجل  الثاين  يف  ينتف�س 
5-2 يف جمموع  اأه���داف وي��ت��اأه��ل 

املباراتن.
امل�سري  اأم��ن��ي��ة  حتققت  اأن  وب��ع��د 
حممد �ساح برغبته يف مواجهة 

اإعادة  النهائي يف  م��دري��د يف  ري��ال 
التي   2018 يف  ال��ق��م��ة  ل��ل��م��ب��اراة 
تعر�س فيها لإ�سابة بكتفه عندما 
�سريخيو  ري�����ال  م���داف���ع  اأ���س��ق��ط��ه 
���ا، م��ا ح��رم��ه اإكمال  رام��و���س اأر����سً
ليفربول  خ�����س��ره��ا  ال��ت��ي  امل����ب����اراة 
1-3، �سياأمل يف البقاء على امل�سار 
الذهبي  ب��احل��ذاء  للفوز  ال�سحيح 

للمرة الثالثة يف ال�"برمريليغ".
الهدافن  ترتيب  ���س��اح  يت�سدر 
يتقدم  اأن��ه  اإل  هدًفا،   22 بر�سيد 
ب���ث���اث���ة اأه�����������داف ع�����ن ال����ك����وري 
لعب  هيونغ-من  �سون  اجلنوبي 
الرتغايل  ع���ن  واأرب�������ع  ت��وت��ن��ه��ام 
ك���ري�������س���ت���ي���ان���و رون��������ال��������دو جنم 

مان�س�سرت يونايتد.
اكتفى  وبعد بداية نارية للمو�سم، 
يف  ف��ق��ط  ب��ه��دف��ن  "الفرعون" 
الدوري منذ منت�سف اآذار-مار�س. 
يف الفرتة ذاتها، اأحرز �سون ثمانية 
اأه�����داف، مب��ا ف��ي��ه��ا ه��ات��ري��ك �سد 
لي�سرت  �سد  وهدفان  فيا  اأ�ستون 

�سيتي.
مو�سمه  اإن���ه���اء  رون����ال����دو  وي���اأم���ل 
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت  م���ع  امل��ح��ب��ط 
يف  م�ستقبله  ب�ساأن  غمو�س  و�سط 
ممكنة  طريقة  باأف�سل  ال�سيف، 
رغم اأن املهمة تبدو �سعبة بالن�سبة 

مبارتان،  ليونايتد  يتبقى  اإذ  ل��ه، 
اأولها �سد امل�سيف برايتون ال�سبت، 
مقابل اأربع لكل من �ساح و�سون 
لوجه  وج��ًه��ا  �سيتواجهان  اللذين 

ال�سبت.
وياأمل ت�سل�سي يف العودة اىل �سكة 
الن���ت�������س���ارات ب��ع��د خ�����س��ارت��ه �سد 
تلت  املا�سية  املرحلة  يف  اي��ف��رت��ون 
تعادله مع يونايتد، وتعزيز مركزه 
الثالث يف ظل ابتعاده فقط بثاث 
اأر���س��ن��ال، وذل��ك عندما  نقاط ع��ن 

ي�ستقبل ولفرهامبون ال�سبت.
ويف ����س���راع ت���ف���ادي ال��ه��ب��وط، ويف 
طريقه  يف  وات����ف����ورد  ي���ب���دو  ح���ن 
والعودة  نوريت�س  اىل  لان�سمام 
"ت�سامبيون�سيب"،  م�����س��اف  اىل 
يونايتد  ليدز  بن  املعركة  حتتدم 
اللحاق  لعدم  وبرينلي  وايفرتون 
املركز  "توفيز"  ي��ح��ت��ل  ب���ه���م���ا. 
بنقطتن  متخلًفا  ع�سر  ال��ث��ام��ن 
جعبته  يف  اأن  اإل  م��ن��اف�����َس��ي��ه،  ع��ن 
لي�سرت  على  ويحل  موؤجلة  مباراة 
ن�سوة  بعد  �سعبة  مباراة  يف  �سيتي 
الأ�سبوع  ت�سل�سي  ع��ل��ى  الن��ت�����س��ار 
فتبدو مهمته  ل��ي��دز  اأم���ا  امل��ا���س��ي. 
لندن  اإىل  ي�سافر  ع��ن��دم��ا  اأ���س��ع��ب 
ي�ست�سيف  فيما  اأر���س��ن��ال  ملواجهة 

برينلي فريق اأ�ستون فيا.

جتمع املباراة النهائية من م�سابقة 
كاأ�س فرن�سا لكرة القدم يف ن�سختها 
ال� 105 ال�سبت بن فريقي ني�س 
للت�سالح  �سعيهما  �سمن  ون��ان��ت 
جمدداً مع الألقاب الغائبة عنهما 

منذ اأكرث من 20 عاماً.
تقوده حكمة  الذي  النهائي  ويقام 
للمرة الوىل يف تاريخ امل�سابقة يف 
"�ستاد دو فران�س" يف �ساحية �سان 
مدرجات  اأم����ام  ال��ب��اري�����س��ي��ة  دوين 
القيود  م��ن  ال��ت��ح��رر  ب��ع��د  ممتلئة 
املتعلقة  ال�����س��ارم��ة  والج��������راءات 
ك���ورون���ا، وذل����ك للمرة  ب��ف��ريو���س 
حيث   ،2019 ع���ام  م��ن��ذ  الوىل 
من املتوقع اأن يواكب املباراة قرابة 

متفرج. األف   80
�سجل  يف  ال���ف���ري���ق���ان  وي����ت����ع����ادل 
الن��ت�����س��ارات اذ اح����رزا ال��ل��ق��ب 3 
م�����رات ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، ف���ت���ّوج ني�س 
اأعوام 1952 و1954 و1997، 
و1999   1979 يف  ون�����ان�����ت 

و2000.
اللقاء كمر�سح قوّي  ني�س  ويدخل 
نتائجه اجليدة هذا  للفوز بف�سل 
ال������دوري ح��ي��ث يحتل  امل��و���س��م يف 

�سباق  يف  زال  وم��ا  اخلام�س  املركز 
م�سابقة  يف  م��رك��ز  ع��ل��ى  ال�����س��راع 

دوري اأبطال اأوروبا.
ب��ل��غ ن��ي�����س ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��دم��ا جنح 
���س��ان جرمان،  ب��اري�����س  يف جت��ري��د 
امل����ت����وج م�����وؤخ�����راً ب���ط���ًا ل���ل���دوري 
ل��ل��م��رة ال��ع��ا���س��رة يف ت��اري��خ��ه، من 
بفوزه  النهائي  ثمن  دور  يف  لقبه 
عليه 6-5 بركات الرتجيح بعد 
النهائي،  ثمن  يف  �سلباً  تعادلهما 
ل��ي��ع��ود وي��ق�����س��ي م��ر���س��ي��ل��ي��ا 1-4 
يف رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي وف���ري����س���اي من 
الدرجة الثانية -2�سفر يف املربع 

الذهبي.
وفاز نادي العا�سمة بلقب امل�سابقة 
ال�سبعة  الأع����������وام  يف  م�������رات   6
ان����ه ب��ل��غ جميع  الأخ��������رية، ع��ل��م��اً 

النهائيات منذ عام 2014.
اأّول نهائي له منذ  ويخو�س ني�س 
الرابطة  كاأ�س  نهائي  يف  خ�سارته 
عام 2006 اأمام نان�سي 1-2، يف 
حن ابت�سمت له ركات الرتجيح 
ت��ك��ري�����س��ه الخ����ري يف كاأ�س  خ���ال 
فرن�سا 1997 بفوزه على غانغان 
يف   1-1 ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   3-4

الوقتن ال�سلي والإ�سايف.
قال قائد ني�س املخ�سرم الرازيلي 
اأن  "نريد  ع����ام����اً(   38( دان���ت���ي 
من��ن��ح��ه��م ه�����ذه ال�������س���ع���ادة وه����ذا 

الفخر" بالفوز بالكاأ�س.
وي��ع��ت��م��د ن��ي�����س ع��ل��ى ك��وك��ب��ه من 
اأمن  ب�����س��ورة  ال�سبان  املهاجمن 
جا�سنت  وال����ه����ول����ن����دي  غ����وي����ري 
لكل  ع������ام������اً   22( ك����ل����وي����ف����رت 
منهما(، اإ�سافة اإىل خرة املهاجم 
اجلزائري اأندي ديلور ابن ال� 30 

عاماً.
مدرب  غالتييه  ك��ري�����س��ت��وف  ���س��خ 
ال��ن��ادي يف  اإىل  ال���ذي و���س��ل  ني�س 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي عقب ق��ي��ادت��ه ليل 
للتتويج بلقب الدوري، يف �سراين 
الفريق احلم�س النووي الدفاعي 
ال����ذي م��ّي��ز جن��اح��ات��ه م���ع �سانت 

اإتيان وليل.
كما تبدلت هوية ني�س كثرياً منذ 
اأن احرز اجليل الخري مع برونو 
جوريا  وف��ري��دي��ري��ك  ف��ال��ن��ك��وين 
بعدما  ع����ام����اً،   25 ق��ب��ل  ال��ل��ق��ب 
الكيميائي  ال���ع���م���اق  ا����س���ت���ح���وذ 
اإي�����ن�����ي�����و������س مل����ال����ك����ه امل����ل����ي����اردي����ر 

ال��ري��ط��اين ج��ي��م رات��ك��ل��ي��ف على 
النادي يف عام 2019.

وياأمل راتكليف اأن يجعل من ني�س 
ف��ري��ق��اً ق����ادراً ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة على 
ال�ساحة الأوروبية، على الرغم من 
ت�سل�سي  ل�سراء  موؤخراً  عر�سه  اأن 
ال�سكوك  ب��ع�����س  اأث����ار  الن��ك��ل��ي��زي 
النادي  م��ع  انغما�سه  م���دى  ح���ول 

الفرن�سي.
املا�سي عن  الأ�سبوع  غالتييه  عّر 
ال��ن��ه��ائ��ي، قائًا  ب��خ��و���س  ف��خ��ره 
"اإنه لأمر مثري للغاية اأن األعب يف 
النهائي". من ناحيته، يلهث نانت 
م��ذ فوزه  اأّول  ل��ق��ب  ب����دوره خ��ل��ف 
بلقب الدوري يف عام 2001، علماً 
انه يخو�س النهائي الول له منذ 
الرابطة عام  خ�سارته نهائي كاأ�س 
2004 اأمام بوردو 4-5 بركات 
ال��رتج��ي��ح ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا 1-1. 
الناجحة يف  نانت  واأع��ادت م�سرية 
من  موناكو  اأق�سى  بعدما  الكاأ�س 
الرتجيح  بركات  النهائي  ن�سف 
اإىل   2-2 ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   2-4
املتوج  النادي  تاألق  الأذه��ان حقبة 
اآخرها  م����رات   8 ال������دوري  ب��ل��ق��ب 

ن�سف  اإىل  وو�سوله   ،2001 عام 
نهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
1996 وتكري�سه الأخري بالكاأ�س 
على ح�ساب نادي كاليه من الهواة 

.1-2
وي�سعى فريق ال�"كاناري" للت�سالح 
مع اأجماده املا�سية با�سراف لعبه 
اأنطوان  احل���ايل  وم��درب��ه  ال�سابق 

كومبواريه )1990-1983(.
وج���اء التعاقد م��ع ك��وم��ب��واري��ه يف 
تفادي  بهدف   2021 ع��ام  ب��داي��ة 
اإّل  الثانية،  ال��درج��ة  اإىل  الهبوط 

الروح  اع����ادة  يف  جن��ح  الأخ����ري  اأّن 
ال�سعبة  الأوق��ات  وتنا�سي  للفريق 
وال���ن���ت���ائ���ج ال���ه���زي���ل���ة والأج���������واء 
امل�سحونة بن اجلماهري والرئي�س 
فالدميار  ال��ب��ول��ن��دي  امل��ل��ي��اردي��ر 
حماولة  يف  كومبواريه  ق��ال  كيتا. 
منه لتخفيف ال�سغط عن فريقه 
مررنا  ما  حقيقة  ن��درك  "عندما 
)خا�س  امل���ا����س���ي  امل���و����س���م  يف  ب����ه 
امللحق(، علينا حقاً اأن نقي�س مدى 
اإىل  "نحتاج  م�سيفاً  حظنا..."، 
قدر  املنا�سبة  اأهمية  م��ن  التقليل 

الإمكان".
اإنها  نهائية،  م��ب��اراة  "هي  واأردف 
الذي  م��ا  ولكن  ا�ستثنائية  حلظة 
نخاطر به؟ نحن باأمان يف الدوري 
اأن  هو  �سيناريو  واأف�سل  الفرن�سي 
نفوز واأن نحتفل. واإل فاإننا نخ�سر 
ونتقدم". وعلى غرار ني�س، يعتمد 
ال�سباب  عن�سر  على  ك��وم��ب��واري��ه 
امل��ه��اج��م ران������دال كولو  ب�����س��خ�����س 
لانتقال  يتح�سر  ال���ذي  م���واين 
اإىل اإينرتاخت فرانكفورت الأملاين 
املرمى  وح��ار���س  احل���ايل  ال�سيف 

األبان لفونت.
وج��������ه لع��������ب ال�����و������س�����ط وي������ان 
زمائه،  اإىل  ر����س���ال���ة  ���س��ي��ري��ان 
مباراة  نخو�س  اأن  "علينا  ق��ائ��ًا 
داخل  حياتنا"  ن��ق��ّدم  اأن  ك��ب��رية، 

امل�ستطيل الأخ�سر.
لفريق  مي���ك���ن  ف�������وزه،  ح�����ال  ويف 
التا�سع  املركز  "الكاناري" �ساحب 
يف  للم�ساركة  يعود  اأن  ال���دوري  يف 
م�سابقة اأوروبية وحتديداً "يوروبا 
ليغ" وذلك للمرة الأوىل منذ عام 

.2004

اخلطاأ ممنوع يف الأمتار الأخرية على اللقب

مان �ستي ي�ست�سيف نيوكا�سل وليفربول ي�ستقبل توتنهام

ني�س ونانت يف نهائي ناري 
بكاأ�س فرن�سا  

ت�سيلي تقدم �سكوى اإىل فيفا ب�ساأن جن�سية العب اإكوادوري 
قّدم الحتاد الت�سيلي لكرة القدم عقب ف�سل منتخبه الوطني يف التاأهل اإىل 
نهائيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر �سكوى اإىل الإحتاد الدويل للعبة �سد 
الإكوادور، ال�سامنة تاأهلها، على خلفية مزاعم حول جن�سية مزورة لأحد 

لعبيها امل�ساركن يف ت�سفيات قارة اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة للمونديال.
اجلن�سية  يحمل  ل  كا�ستيو  ب��اي��رون  الظهري  ان  الت�سيلي  الحت���اد  واأف���اد 
الكوادورية، بل ولد يف كولومبيا، ليتقدم ب�سكوى اإىل فيفا ب�ساأن "ا�ستخدام 

�سهادة مياد مزورة واإعان كاذب عن العمر وجن�سية مزورة".
اأمام  الت�سفيات  يف  والإياب  الذهاب  مباراتي  عاماً(  وخا�س كا�ستيو )23 
�سبتمر  اأي��ل��ول   5 يف  كيتو  يف  ال�سلبي  بالتعادل  الوىل  فانتهت  ت�سيلي، 
والثانية بفوز الإك��وادور -2�سفر يف 17 ت�سرين الثاين نوفمر   2021

من العام ذاته.
اأمريكا  ت�سفيات  يف  امل�سرتكة  املجموعة  يف  ال�سابع  املركز  ت�سيلي  واحتلت 

عن  نقاط   7 بفارق  متاأخرة  قطر،  يف  ال��ك��روي  للعر�س  املوؤهلة  اجلنوبية 
الإك����وادور �ساحبة امل��رك��ز ال��راب��ع الأخ���ري امل��وؤه��ل اإىل امل��ون��دي��ال، لرتافق 

الرازيل املت�سدرة والأرجنتن والوروغواي.
يف املقابل، تخو�س البريو اخلام�سة ملحقاً دولياً مع الفائز بن الإمارات 
واأ�سرتاليا يف 13 حزيران يونيو املقبل على ا�ستاد اأحمد بن علي يف قطر.

الوطني  ت�سيلي واعلن فوز منتخبه  "الفيفا" �سكوى احتاد  ويف حال قبل 
اأن  علماً  للنهائيات،  موؤهل  له بحجز مركز  �سي�سمح  ذلك  فان  باملباراتن، 
قطر  جانب  اإىل  الأوىل  املجموعة  يف  الإك����وادور  منتخب  اأوق��ع��ت  القرعة 

امل�سيفة وال�سنغال وهولندا.
دي  "نا�سيونال  لقناة  كارليت�سو  اإدواردو  الت�سيلي  الحت���اد  حمامي  ق��ال 
اأن كا�ستيو يحمل �سهادة مياد  ت�سيلي" اإن نظريه الإك���وادوري كان يعلم 

كولومبية، وانه مت اإر�سال الدليل اإىل فيفا.

وكتب الحتاد الت�سيلي يف بيانه "ل ميكن لعامل كرة القدم اأن يغ�س الطرف 
اجل�سيمة  املخالفات  ممار�سة  قبول  ميكن  و"ل  الأدلة"  م��ن  الكثري  ع��ن 
واملتعمدة يف ت�سجيل الاعبن، خا�سة عندما يتعلق الأمر مب�سابقة عاملية. 

يجب اأن يكون اللعب النظيف داخل وخارج امللعب".
اأجريت يف الإك��وادور، ومنها  "التحقيقات التي  وبح�سب امل�سدر ذاته، فاإن 
تقرير للمكتب الوطني لاأحوال املدنية، اأعلى �سلطة يف هذا البلد، ك�سفت 

عن وجود تناق�سات يف �سهادة املياد التي قدمها الاعب".
واأ����س���اف "جلنة حت��ق��ي��ق م���ن الحت�����اد الإك��������وادوري ل��ك��رة ال���ق���دم تهدف 
هو  ال��اع��ب  اأن  اإىل  خل�ست  الاعبن  ملفات  يف  املخالفات  تو�سيح  اإىل 

كولومبي".
ح�سب  "م�سجل  كا�ستيو  اأن  على  بيان  يف  اأ���س��ّر  الإك����وادور  احت��اد  اأن  غ��ري 
الأ�سول مع ال�سلطة القانونية املخت�سة" ولديه "جميع الوثائق الوطنية 

ال�ساحلة".
دول���ة ل يحمل  اأن مي��ث��ل  ل��اع��ب  "الفيفا"، ل مي��ك��ن  ق��وان��ن  ومب��وج��ب 

جن�سيتها.
وتزعم �سكوى ت�سيلي اأن كا�ستيو ولد يف مدينة توماكو الكولومبية يف 25 
متوز يوليو 1995، ولي�س يف مدينة باليا�س الإكوادورية يف 10 ت�سرين 

الثاين نوفمر 1998.
17 عاماً و20 عاماً قبل  ارتدى كا�ستيو قمي�س منتخبي الإك��وادور دون 
اأن ين�سم اإىل املنتخب الأّول، ف�سارك لأول مرة يف اأيلول �سبتمر 2021 
ولعب يف 8 مباريات يف ت�سفيات مونديال قطر، و�ساهم يف اأربعة انت�سارات 

مقابل تعادلن ومثلهما هزمية.
بداأ كا�ستيو م�سريته مع نادي نورتي اأمريكا، قبل اأن ينتقل اإىل بر�سلونة 

غواياكيل اأحد اأبرز اأندية الباد.

يويفا ب�سدد ح�سم قراره ب�ساأن مكان 
اإقامة نهائي يورو 2024

ك�سف الحتاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اأن جلنته التنفيذية �ستح�سم قرارها الثاثاء املقبل، ب�ساأن 
امللعب الذي ي�ست�سيف املباراة النهائية لكاأ�س الأمم الأوروبية "يورو 2024".

جاء ح�سم جدول مباريات البطولة، �سمن جدول الأعمال الذي ن�سر اأم�س اخلمي�س، واخلا�س بالجتماع 
املقرر يف العا�سمة النم�ساوية فيينا، قبل يوم واحد من الجتماع ال�ساد�س والأربعن للجمعية العمومية 
لليويفا يف 11 مايو )اآيار( اجلاري. واأكد "يويفا" والحتاد الأملاين لكرة القدم، اأنه �سيجرى حتديد اأماكن 

اإقامة مباريات البطولة، التي �ست�سهد م�ساركة 24 منتخباً.
وكانت بطولة كاأ�س العامل 2006 باأملانيا، قد �سهدت اإقامة املباراة الفتتاحية يف ميونخ، واملباراة النهائية 
يف العا�سمة برلن. وت�سارك املدينتان يف ا�ست�سافة مناف�سات "يورو 2024" مع هامبورغ وفرانكفورت 

وكولون ودورمتوند وجيل�سنكري�سن ودو�سلدورف وليبزيغ و�ستوتغارت.
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اأوروب��ا املو�سم املقبل وذلك يف  اأبطال  اأدنى من �سمان مركز له يف م�سابقة دوري  اأو  بات بر�سلونة قاب قو�سن 
حال فوزه على م�سيفه ريال بيتي�س اخلام�س ال�سبت �سمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثاثن، التي ت�سهد 

مدريد بن اأتلتيكو وريال البطل. "ديربي" العا�سمة 
ريال  البطل  خلف  نقطة   66 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  بر�سلونة  يحتل 

مدريد )81(، متقدماً بفارق 8 نقاط عن بيتي�س، ويف حال متكن 
من جعل الفارق 11 نقطة قبل ثاث مراحل من النهاية، فانه 

�سيوؤمن مقعده يف امل�سابقة القارية الأم.
لفريق  اإ�سافية  ثقة  جرعة  الجن��از  ه��ذا  و�سي�سّكل 

اأن ينجح يف  ال��ف��رتة الأخ����رية م��ن دون  ع��ان��ى يف 
"الكا�سيكو" على  الكا�سح يف  الفوز  البناء على 
ال��غ��رمي الأب�����دي ري���ال م��دري��د 4-1، ق��ب��ل اأن 
ينهي بفوزه على ريال مايوركا 2-1 يف املرحلة 
املا�سية �سل�سلة من 3 هزائم توالياً يف عقر داره 

امل�سابقات. خمتلف  نو" يف  "كامب 

ت�سّلم لعب و�سط بر�سلونة ال�سابق ومدربه احلايل ت�سايف هرناندي�س املهام الفنّية خلفاً للهولندي رونالد كومان 
يف و�سع ل يح�سد عليه، حيث كان النادي الكاتالوين يحتل املركز التا�سع يف "ل ليغا" مع �سبح عدم التاأهل اإىل 
دوري الأبطال، اإ�سافة اإىل اأزمة مالية خانقة وديون و�سلت اإىل مليار يورو، لذا احتاج ب�سدة لاأموال التي متنح 

من جراء امل�ساركة على ال�ساحة الأوروبية.
قال هرناندي�س الأ�سبوع املا�سي "ن�سعى اإىل حتقيق هدفن"، م�سيفاً "التاأهل اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 

واحتال املركز الثاين".
وتابع مدرب ال�سد القطري ال�سابق "ولكن الهدف الأ�سا�س التاأهل اإىل دوري الأبطال".

يف املقابل، فّوت بيتي�س على نف�سه فر�سة الدخول بقوة يف �سباق التاأهل اثر تراجع نتائجه يف الفرتة الأخرية 
فلم يفز يف مبارياته الثاث الخرية، فخ�سر اأمام اإلت�سي �سفر1- يف املرحلة 33 و�سقط يف فخ التعادل ال�سلبي 

اأمام ريال �سو�سييداد )املرحلة 32( وخيتايف )34(.
ت�ستت تركيز رجال املدرب الت�سيلي مانويل بيليغريني بفعل خو�سهم مناف�سات كاأ�س امللك التي احرزوا لقبها 
على ح�ساب فالن�سيا بركات الرتجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، ولكن فر�سة دخول نادي الربعة الوائل ما 
ي�ستقبل غرناطة ليعود  اأن  على فالن�سيا قبل  �سيحّل �سيفاً  التالية، حيث  اللقاءات  زالت قائمة برغم �سعوبة 

وي�سافر اإىل مدريد ملواجهة البطل.
ويف حال فوز بر�سلونة على ملعب "بينيتو فيامارين" فانه �سي�سدي خدمة جليلة لنادي اأتلتيكو مدريد الذي 
تاأهله  املنت�سي من  ري��ال  اللدود  اجل��ار  الأح��د مع  "ديربي" العا�سمة  قبل  بيتي�س،  نقاط عن   3 بفارق  يتقدم 
اإىل نهائي امل�سابقة الأعرق اأوروبا على ح�ساب مان�س�سرت �سيتي النكليزي بعدما قلب تاأخره 3-4 ذهاباً 

و�سفر1- اإياباً قبل دقيقة من نهاية الوقت الأ�سلي اإىل فوز 3-1 بعد التمديد.
لتحية غرميه على  �سريف  ملمر  اقامة لعبي فريقه  ع��دم  �سابق على  وق��ت  اأك��د يف  اأتلتيكو  وك��ان 
ال��دوري كما داأبت العادة بعد كل مباراة يخو�سها الفريق املتوج، يف جدل �سيطر  الظفر بلقب 
على الجواء ال�سبانية يف اليام الأخرية، يف حن اعتر "كولت�سونريو�س" اأن هذه اللفتة هي 

الإذلل". اإىل  لل�سخرية" و"تهدف  "حماولة 
الاعبن  على  والتعب  القاري  النهائي  اإىل  اللدود  اجل��ار  تاأهل  يرخي  اأن  اأتلتيكو  وياأمل 
النقاط  اأجل ك�سب  "واندا ميرتوبوليتانو" من  املنتظرة على ملعبه  املوقعة  بظاله على 

الثاث وتعزيز حظوظه مبقعد يف دوري الأبطال.
ومن املتوقع، بعدما ح�سم اللقب ل�ساحله قبل اأربع مراحل من النهاية، اأن يعمد الإيطايل 
كارلو اأن�سيلوتي مدرب ال� "مرينغي" اإىل املداورة مع اإمكانية اراحة احلر�س القدمي على 
كرمي  الفرن�سي  املتاألق  واملهاجم  كرو�س  ت��وين  والمل��اين  مودريت�س  لوكا  الكرواتي  غ��رار 
الأبطال )15( وال�ساب الرازيلي  الدوري )26( ودوري  بنزمية مت�سدر ترتيب هدايف 

فيني�سيو�س جونيور.
دييغو  الأرجنتيني  وم��درب��ه  اأتلتيكو  ل�سالح  الأف�سلية  ف�ستميل  ذل��ك،  حتقق  ح��ال  ويف 
من  يتيمة  م��ب��اراة  يف  �سوى  يفز  مل  اذ  الن��ت�����س��ارات،  �سكة  اإىل  للعودة  ال�ساعي  �سيميوين 
املرحلة  يف  �سفر2-  بلباو  اأتلتيك  اأم��ام  موجعة  خل�سارة  وتعر�س  الخ��رية  ال�ست  مبارياته 

املا�سية.
و�سيمنح الفوز يف "الديربي" دفعة قوية لأتلتيكو قبل ختام املناف�سات حيث يخو�س مباراة �سهلة 
ن�سبياً اأمام اإلت�سي، قبل مباراتن �سعبتن، في�ست�سيف اإ�سبيلية الثالث ليعود ويحّل �سيفاً على ريال 

�سو�سييداد يف املرحلة الثامنة والثاثن الأخرية.
قال �سيميوين عقب اخل�سارة اأمام اأتلتيك "اأ�سعر بقلق كما اأردد دائماً".

اأن تعرف كيفية التعامل مع اللحظات ال�سعبة التي كانت نادرة يف ال�سنوات القليلة املا�سية"  "عليك  واأ�ساف 
و"امل�سوؤولية تقع على عاتقي ويعتمد علّي ما اإذا كان الاعبون �سيبقون هادئن اأم ل".

وبدوره، مل يح�سم اإ�سبيلية الثالث بفارق نقطتن عن بر�سلونة )66 مقابل 64( م�سريه يف دوري الأبطال، 
غري ان ابتعاده بفارق 6 نقاط عن جاره بيتي�س ميكن اأن يكون ورقة مهمة يف تقرير م�سريه املو�سم املقبل، يف 

حن تنتظره مواجه �سعبة اأمام م�سيفه فياريال الأحد.
اأن يداوي حملياً جراحه الوروبية وخروجه  اأوناي اإميري  "الغوا�سات ال�سفراء" بقيادة املدرب  وياأمل فريق 
املخيب لاآمال من ن�سف نهائي دوري البطال اثر خ�سارته اإياباً اأمام ليفربول النكليزي 2-3 برغم تقدمه يف 

ال�سوط الّول -2�سفر، ليعادل الكفة بعد خ�سارته ذهاباً بالنتيجة ذاتها.
الثامن ع�سر  32 نقطة غرناطة  ال�ساد�س ع�سر مع  ال�سبت ريال مايوركا  الهبوط، ي�ستقبل  ويف �سراع تفادي 

والذي يتاأخر عنه بنقطة، يف حن يلعب قاد�س ال�سابع ع�سر على اأر�سه مع اإلت�سي الثالث ع�سر.

 اأتلتيكو لالقرتاب من بوابة »ديربي« العا�سمة 

بر�سلونة حل�سم �سراع دوري االأبطال بلقاء بيتي�س 

بلغت التون�سية اأن�س جابر، امل�سنفة 
الأك���ر يف  النهائي  ع��امل��ًي��ا،  ع��ا���س��رة 
بتاأهلها  الح���رتاف���ي���ة  م�����س��ريت��ه��ا 
مدريد  دورة  يف  القمة  امل��ب��اراة  اإىل 
الرتابية،  امل���اع���ب  ع��ل��ى  ل���األ���ف 
اإيكاتريينا  الرو�سية  على  بفوزها 
 2-6 بنتيجة   )43( األك�سندروفا 
و6-3 بينما عر الإ�سباين رافايل 
النهائي  رب���ع  اإىل  ب�سعوبة  ن����ادال 
كارلو�س  ال�����س��اب  م��واط��ن��ه  لياقي 

األكارا�س.
و�ستكون الفر�سة �سانحة اأمام جابر 
الثاين يف م�سريتها  لتحقيق لقبها 
بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام 

املا�سي على املاعب الع�سبية.
وتلعب ابنة ال�27 عاًما يف النهائي 
الثاين لها هذا العام مع الأمريكية 
ع�سرة  ال��ث��ان��ي��ة  ب��ي��غ��ول  ج��ي�����س��ي��ك��ا 
وال��ف��ائ��زة ع��ل��ى ال�����س��وي�����س��ري��ة جيل 

تايخمان 6-3 و4-6.
ثامنة  امل�سنفة  التون�سية  وجنحت 
يف الدورة يف حت�سن �سجلها ال�سيئ 
فوزها  حمققة  األ��ك�����س��ن��دروف��ا  ���س��د 

ث��ام��ن م��واج��ه��ة بينهما،  ال��ث��اين يف 
عام  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ج���وه���اي  دورة  ب��ع��د 
الرو�سية  حتقق  اأن  قبل   ،2017

اأربعة انت�سارات توالًيا.
تدخل  ع��رب��ي��ة  اأول  ج���اب���ر،  وك���ان���ت 
العامل،  يف  الأول��ي��ات  الع�سر  لئحة 
الرومانية  النهائي  رب��ع  يف  اأق�ست 
�سيمونا هاليب الأوىل عاملًيا �سابًقا 
مدريد  يف  م��رت��ن  اللقب  وح��ام��ل��ة 

عامي 2016 و2017.
م�����ب�����اراة  "كانت  ج�����اب�����ر  وق�����ال�����ت 
كنت  يعرف  ملن ل  للغاية.  عاطفية 
املواجهات  يف  �سدها  متاأخرة 6-1 
املبا�سرة. لذا كانت مواجهة �سعبة 
زالت  وم��ا  الذهنية".  الناحية  من 
متبقية  م�سنفة  اأع��ل��ى  التون�سية، 
لقبها  ع�����ن  ت���ب���ح���ث  ال������������دورة،  يف 
برمنغهام  يف  تتويجها  بعد  الثاين 
عربية  لعبة  اأول  اأ�سبحت  عندما 
رابطة  دورات  ���س��م��ن  ل��ق��ًب��ا  حت��ق��ق 

املحرتفات.
وهذا النهائي ال�ساد�س الذي تبلغه 
خ�سرت  اإذ  م�����س��ريت��ه��ا،  يف  ج���اب���ر 

المريكية  ت�������س���ارل�������س���ت���ون  دورة 
يف وق���ت ���س��اب��ق ال���ع���ام احل����ايل ويف 
المريكية  �سيكاغو  الفائت،  العام 

.2018 ومو�سكو   2021
اإحدى  تعتر  ال��رج��ال، حيث  ل��دى 
املا�سرتز، تاأهل نادال العائد  دورات 
اإىل  ال��غ��ي��اب  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  �ستة  بعد 
البلجيكي  على  بفوزه  النهائي  ربع 

و6-7   ،7-5  ،3-6 غوفان  دافيد 
)9/11(. وقال نادال اإن قلب ريال 
م���دري���د الإ����س���ب���اين خ�����س��ارت��ه اأم���ام 
مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي يف اإياب 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�سف 
يف ك���رة ال��ق��دم األ��ه��م��ه، وذل���ك قبل 
الاعب  مواجهته  من  �ساعة   24
املركز  من  تراجع  ال��ذي  البلجيكي 

"اأم�س  ال�ستن  اإىل  ع��امل��ي��اً  ال�سابع 
ريال  روح��ي��ة  تن�سى.  ل  ليلة  كانت 

مدريد الرائعة األهمتني".
الباحث  ن��ادال )35 عاماً(  ويلتقي 
عن تعزيز رقمه القيا�سي يف مدريد 
����س���اد����س���ة، يف ربع  م����رة  وال���ت���ت���وي���ج 
كارلو�س  ال�ساعد  مواطنه  النهائي 
الريطاين  على  ال��ف��ائ��ز  األ��ك��ارا���س 

كامريون نوري احلادي ع�سر عاملياً 
و3-6.  )7-4( و7-6   4-6

وكان نادال، حامل لقب 21 بطولة 
كرى )رقم قيا�سي(، يخو�س ثاين 
اأ�سابيع  �ستة  غياب  بعد  ل��ه  م��ب��اراة 
وعزز  اأ�سلعه،  اأح��د  يف  ك�سر  ب�سبب 
النهائي  رب��ع  ببلوغ  القيا�سي  رقمه 
لاألف  امل��ا���س��رتز  دورات  يف  ال�99 

نقطة وال�ساد�س ع�سر يف مدريد.
باملواجهات  -2�سفر  نادال  ويتقدم 
األكارا�س  ال���ي���اف���ع  ع��ل��ى  امل���ب���ا����س���رة 
متتالية  ان���ت�������س���ارات   7 ����س���اح���ب 
ولقب اأخري يف بر�سلونة، بعد فوزه 
عليه يف م��دري��د ال��ع��ام امل��ا���س��ي ويف 
انديان ويلز يف اآذار/مار�س املا�سي، 
قائا  الثالثة  مواجهته  على  وعلق 
اليوم،  م��ن��ي  اف�����س��ل  ان����ه  "اأعتقد 
ولديه دينامية جيدة وزخم جيد.. 
جاهزا  لك��ون  اجلهد  ���س��اأب��ذل  لكن 

للتحدي".
بن  املناف�سة  تتجدد  لن  املقابل  يف 
ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س الأول 
عاملًيا واأندي موراي للمرة ال�سابعة 

والأوىل  م�سريتيهما  يف  والثاثن 
ان�سحاب  ب��ع��د  اأع�����وام،  خم�سة  م��ن��ذ 
ثمن  مباراتهما يف  الريطاين من 

النهائي ب�سبب املر�س.
وغّرد احل�ساب الر�سمي للدورة على 
اأندي  يتمكن  لن  "لاأ�سف،  تويرت 

موراي من اللعب ب�سبب املر�س".
وتواجه الاعبان 36 مرة، اآخرها 
كانون  يف  ال��دوح��ة  دورة  ن��ه��ائ��ي  يف 
عزز  عندما   2017 الثاين/يناير 
امل�سنف  �سد  �سجله  ديوكوفيت�س 
 ،11-25 اىل  ���س��اب��ًق��ا  ع��امل��ًي��ا  اأول 

بينها 5-1 على املاعب الرتابية.
راهًنا(  ع��امل��ًي��ا   78( م����وراي  وك���ان 
الذي يلعب بقطع معدنية يف وركه 
جراحتن  اإث����ر   2019 ع���ام  م��ن��ذ 
املناف�سات،  ع���ن  ل���ف���رتة  اأب���ع���دت���اه 
ب��ب��ط��اق��ة دع����وة يف مدريد  ي�����س��ارك 
وفاز يف اأول مباراتن على املاعب 
�سنوات  خ���م�������س  م���ن���ذ  ال����رتاب����ي����ة 
غ���ارو����س  رولن  م���ن���ذ  وحت�����دي�����ًدا 
الآخر  العائد  على  اأولها   ،2017
ال��ن��م�����س��وي دوم���ي���ن���ي���ك ت���ي���م ومن 

�سابوفالوف  دي��ن��ي�����س  ال��ك��ن��دي  ث��م 
امل�سنف 16 عاملًيا.

و�سيواجه ديوكوفيت�س، حامل لقب 
ب��ط��ول��ة ك���رى وامل��ت��وج ثاث   20
النهائي  رب��ع  م��دري��د، يف  م���رات يف 
 )14( هوركا�س  هوبرت  البولندي 
ال���ف���ائ���ز ع���ل���ى ال�������س���رب���ي دو�����س����ان 

.3-6 ليوفيت�س )77( 5-7، 
كما تاأهل الأملاين األك�سندر زفرييف 
الثاين بعد 40 دقيقة من مباراته 
موزيتي  لورنت�سو  الإي��ط��ايل  اأم���ام 
املجموعة  يف  الأخ������ري  لن�����س��ح��اب 
ال���ث���ان���ي���ة ب�����س��ب��ب الإ�����س����اب����ة، بعد 
الأمل����اين  ح�����س��م��ه��ا  اأوىل  جم��م��وع��ة 
متقدماً  وك������ان   3-6 ل�����س��احل��ه 

ب�سوط نظيف يف الثانية.
�ستيفانو�س  ال�����ي�����ون�����اين  وف���������از 
البلغاري  على  الرابع  ت�سيت�سيبا�س 
و4-6،   3-6 دمي��ي��رتوف  غريغور 
اأن����دري روبليف  ال��رو���س��ي  ل��ي��اق��ي 
ال��ث��ام��ن ع��امل��ي��ا وال����ذي ت��غ��ل��ب على 
ال��ري��ط��اين دان���ي���ال اي��ف��ان��ز 6-7 

)7/9(، و5-7.

نادال يوا�سل م�سواره 

اأن�س جابر على موعد مع التاريخ يف نهائي مدريد

اإن اجلناح  �ستيفن ج���ريارد،  اأ���س��ت��ون فيا  م��درب  ق��ال 
ملعبه  على  برينلي  مواجهة  ع��ن  �سيغيب  بيلي  ليون 
ب�ساأن  ���س��ك  ي��وج��د  بينما  ال��ك��اح��ل،  يف  اإ���س��اب��ة  ب�سبب 
يف  الفخذ  يف  اإ�سابته  عقب  رام�سي  جيكوب  م�ساركة 

التدريب.
ال�سوطن  بن  امللعب  بيلي  اجلاميكي  ال��دويل  وغ��ادر 
خال الفوز 2-0 على نوريت�س �سيتي الذي هبط من 
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ال�سبت املا�سي، 
البالغ عمره  الاعب  اأن  يتوقع  اإن��ه  لكن ج��ريارد قال 

املو�سم. نهاية  قبل  �سيعود  عاماً   24
لن  بيلي  "ليون  �سحايف:  م��وؤمت��ر  يف  امل���درب  واأ���س��اف 
اأن��ن��ا نتعامل م��ع حالة  اأع��ت��ق��د  امل���ب���اراة، ل  ي�����س��ارك يف 
خطرية لكنه لن يكون معنا يف برينلي، يعاين جيكوب 
موقفه  نحلل  نحن  لذلك  اأي�ساً،  م�سكلة  من  رام�سي 

ولن ي�سارك يف املباراة ب�سكل كبري".
ويحتل فيا املركز 13 يف ترتيب الدوري بر�سيد 40 
نقطة قبل خم�س جولت على النهاية حيث يلتقي مع 
برينلي �ساحب املركز 16، وال�ساعي لنت�ساره الرابع 

جاك�سون،  مايك  امل��وؤق��ت  م��درب��ه  بقيادة  ال��ت��وايل  على 
مرتن.

و�سخ�سيته  اأ�سلوبه  "برينلي ميتلك  واأ�ساف جريارد: 
اإذا  ال��دوري املمتاز،  املميزة، ويقاتل من اأجل البقاء يف 
اأندية اأعرق منهم،  جنحوا يف حتقيق ذلك �سيتجاوزن 
لكن هذا لي�س من �ساأين، ما يهمني هو اقتنا�س اأكر 

عدد من النقاط من برينلي غداً".
اإذا  اأن يدفع الفوز فيا للمركز العا�سر  ومن املحتمل 

�سارت النتائج الأخرى يف �ساحله.

بيلي يغيب ورام�سي قد ي�سارك مع اأ�ستون فيال اأمام برينلي

يخو�س العداء الإيطايل لمونت مار�سيل جاكوب�س �سباق 100 م للمرة الأوىل 
منذ تتويجه بلقبه الأوملبي ال�سيف املا�سي وذلك عندما ي�سارك ال�سبت يف لقاء 

كيب كينو الكيني الدويل لألعاب القوى يف نريوبي.
و�سيواجه جاكوب�س الذي فاجاأ اجلميع يف طوكيو العام املا�سي بنيله لقب اأ�سرع 
عداء يف العامل، مناف�سة قوية من و�سيفه يف الأوملبياد الأمريكي فريد كرييل 

يف اأول مواجهة بينهما منذ األعاب طوكيو.
العاملي  باللقب  جاكوب�س  تتويج  من  اأ�سابيع  �ستة  بعد  بينهما  املواجهة  وتاأتي 
ل�سباق 60 م داخل قاعة يف بلغراد عندما تفوق على الأمريكي الآخر كري�ستيان 

كوملان بطل العامل يف �سباق 100 م يف الدور النهائي.
وي�ستعد ملعب "كا�ساراين" يف نريوبي لأكر مواجهة يف اأم الألعاب على مدار 
اأتلتيك�س  "وورلد  العام حتى الآن، املرحلة الثالثة من اجلولة القارية العاملية 
يعترها  حيث  املا�سي(،  ال���دوري  ل��ق��اءات  بعد  الثانية  )ال��درج��ة  كونتيننتال" 
العامل  بطولة  من  �سهرين  قبل  اإع��دادي��ة  حمطة  العامل  يف  العدائن  اأف�سل 

املقررة يف يوجن بالوليات املتحدة الأمريكية.
وقرر جاكوب�س )27 عاما( البتعاد عن خو�س املناف�سات منذ تتويجه باللقب 
الأوملبي ال�سيف املا�سي عندما ظفر اي�سا بذهبية التتابع 4 مرات 100 م مع 
منتخب باده، قبل اأن يعود مطلع العام احلايل ويفر�س نف�سه يف �سباقات 60 

م داخل قاعة وتوجها باللقب العاملي يف �سربيا.
و�سيكون اللقاء الثاأري بن جاكوب�س وكرييل يف نريوبي على امللعب الذي حقق 
يف  م�سريته  يف  �سخ�سي  رقمي  اأف�سل  املا�سي  �سبتمر  اأيلول  يف  الأخ��ري  عليه 

�سباق 200 م عندما قطع امل�سافة بزمن 19.76 ثانية.
بهذا  ال��ف��وز  يل  بالن�سبة  امل��ه��م  م��ن  "�سيكون  �سريع  بتوقيت  الإي��ط��ايل  ووع���د 

ال�سباق، واآمل اأن اأرك�س اأ�سرع من اأي وقت م�سى".
و�سيجد جاكوب�س وكرييل مناف�سة قوية من البطل الكيني فرديناند اأومانيال 
املا�سي،  �سبتمر  اأيلول  يف  ذات��ه  امللعب  على  الإفريقي  القيا�سي  الرقم  حامل 
والإيطايل الآخر فيليبو تورتو. ويتطلع كرييل اىل حتقيق نتيجة اأف�سل على 
حلبة يعرفها جيًدا، وقال الأمريكي متعدد املواهب الذي يحتفل بعيد مياده 
ال�سابع والع�سرين ال�سبت "اأنا �سعيد واأتطلع اإىل الرك�س ب�سرعة يف كا�ساراين 
على  اأوم��ان��ي��ال  وح��ق��ق  �سبتمر".  )اي��ل��ول(  يف  م   200 م�سافة  رك�ست  حيث 
اأر�سه رقما قيا�سيا اإفريقيا )9.77 ثوان( ليحتل املركز الثاين بعد الأمريكي 
�سيكون  العام  "هذا  اأومانيال  وق��ال  هنا.  الأخ��ري  اللقاء  يف  بروميل  ترايفون 
اأف�سل من العام املا�سي. اأنا ل اأنظر اإىل اأي من خ�سومي لكنني على ا�ستعداد 
لإيقاف ال�ساعة عند 9.90". ولن تختلف املناف�سة كثريا لدى ال�سيدات حيث 
فرايزر-براي�س  �سيلي-اآن  املخ�سرمة  اجلامايكية  جيلن  وبن  ثنائية  �ستكون 
البالغة من العمر 35 عاما والفائزة بالذهب الأوملبي ثاث مرات، والنجمة 
اأوملبياد  ف�سية  �ساحبة  ع��ام��ا(،   18( مبوما  كري�ستن  ال�ساعدة  الناميبية 
 35 العمر  من  البالغة  فرايزر-براي�س  وافتتحت  م.   200 �سباق  يف  طوكيو 
 200 �سباق  يف  الثاين  املركز  على  بح�سولها  الطلق  الهواء  يف  مو�سمها  عاًما 
العداءات  �سعادتها بجودة  واأعربت عن  املا�سي.  اأبريل  ني�سان  م يف جامايكا يف 
لاأمريكية  مواجهتها  تاأجيل  من  الرغم  على  م   100 م�سافة  يف  امل�ساركات 

�ساكاري ريت�سارد�سون ب�سبب ان�سحاب الأخرية من لقاء كيب كينو.
"بالن�سبة  ن��ريوب��ي:  اإىل  و�سولها  ل��دى  لل�سحافين  براي�س  ف��راي��زر-  وقالت 
اأمر بالغ الأهمية لأن الطريقة الوحيدة  املتاألقات  يل، فاإن م�ساركة العداءات 

ملمار�سة ما كنت تفعله يف التدريبات هي عندما تكون لديك مناف�سة جيدة".
فقط  نف�سي  على  وال��رتك��ي��ز  جيدة  مناف�سة  خلو�س  فقط  "اأتطلع  وا���س��اف��ت 
كعداءة وعلى ما اأريد حتقيقه هذا املو�سم 2022". يف املقابل، تخو�س مبوما 
كينو منت�سية  لقاء كيب  املا�سي،  العام  الرائعة  بنتائجها  فاجاأت اجلميع  التي 
مبوما  رك�ست  املا�سي.  الأ�سبوع  ال��دويل  بوت�سوانا  لقاء  رائعتن يف  بنتيجتن 
للمرة  ال��ذي تخو�س غماره  م   100 �سباق  ثانية )10.97 ث( يف   11 حتت 
العام،  امل�سافة حتى الن هذا  2022، وهو التوقيت الأ�سرع يف  الأوىل يف عام 
ال�سباقن يف نريوبي  200 م. و�ست�سارك مبوما يف  و21.87 ثانية يف �سباق 
ب�سبب  ما�سيلينجي  بياتري�س  التدريبات  يف  و�سريكتها  مواطنتها  تغيب  حيث 

الإ�سابة.
وي�سهد اللقاء عودة البطل الأوملبي الكيني ال�سابق يف �سباقات 3 الف م موانع 
كون�سي�سل�س كيروتو بعد غياب طويل ب�سبب ال�سابة التي حرمته من الدفاع 
عن لقبه يف طوكيو والذي كان من ن�سيب املغربي �سفيان البقايل حيث و�سع 

حدا لهيمنة كينية على ال�سباق منذ ا�ستمرت 40 عاما.
يذكر اأن كيروتو مل يكمل اأي �سباق منذ عام 2019.

جاكوب�س يخو�س اأول �سباق 
االأوملبي  لقبه  منذ  مرت   100

بلغ ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�سّنف اأول عاملياً ن�سف 
نهائي دورة مدريد للما�سرتز ذات الألف نقطة بفوزه على 
6-3 و4-6  ال��راب��ع ع�سر  ه��ورك��ا���س  ه��وب��رت  ال��ب��ول��ن��دي 
اجلمعة يف ربع النهائي، بانتظار الفائز يف القمة الإ�سبانية 
بن رافايل نادال الرابع وكارلو�س األكارا�س التا�سع لحقا.

واحتاج ديوكوفيت�س اىل �ساعة و21 دقيقة للتخل�س من 
عقبة هوركا�س الثاين ع�سر يف الدورة، ك�سر خالها اإر�ساله 
اأربع  مرة واح��دة يف كل جمموعة، حمققا فوزه الرابع يف 

مواجهات اأمام البولندي.
الأول يف  بعد  ال��دورة  لديوكوفيت�س يف  الثاين  الفوز  وه��و 
6-3 و2-6  الفرن�سي غايل مونفي�س  الثاين على  ال��دور 
اإىل ربع  تاأهل  ال��دور الأول، فيما  اأعفي من خو�س  بعدما 

النهائي دون اأن يلعب ب�سبب ان�سحاب مناف�سه الريطاين 
الثالثة ي�سارك  ال��دورة  املر�س. وهي  ب�سبب  اأن��دي م��وراي 
ترحيله  بعد  امل��اع��ب  اىل  ع��ودت��ه  منذ  ديوكوفيت�س  فيها 
البطولت  اأوىل  يف  امل�ساركة  من  وحرمانه  ا�سرتاليا  من 
تلقيه لقاحا م�سادا لفريو�س  ب�سبب عدم  الكرى  الأرب��ع 
لدورة  الول  ال��دور  من  "دجوكو"  خ��رج  "كوفيد19-". 
دافيدوفي�س،  األيخاندرو  ال�سباين  يد  على  كارلو  مونتي 
اأندري  اأمام الرو�سي  وخ�سر املباراة النهائية لدورة بلغراد 
روبليف الثامن. ويلعب لحقا اأي�سا روبليف الثامن عامليا 
والأملاين  اخلام�س،  ت�سيت�سيبا�س  �ستيفانو�س  اليوناين  مع 
اأوج��ي��ه- فيليك�س  الكندي  م��ع  الثالث  زف��ريي��ف  األك�سندر 

األيا�سيم العا�سر.

ديوكوفيت�س يبلغ ن�سف نهائي مدريد
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الفجر الريا�صي

•• اأبوظبي-وام:

، ترتفع معدلت  الكروي من نهايته  املو�سم  اق��رتاب  مع 
الرتقب و تتزايد ال�ستف�سارات حول هوية الفائز بجائزة 
2022 يف  لعام  العامل  لأف�سل لعب يف  الذهبية  الكرة 

ظل تاألق العديد من النجوم خال املو�سم احلايل.
ومع اخلروج املبكر ملان�س�سرت يونايتد من دائرة املناف�سة 
ع��ل��ى ال��ب��ط��ولت ه���ذا امل��و���س��م ل ي��ب��دو لع��ب��ه الرتغايل 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ���س��م��ن امل��ر���س��ح��ن ل��ل��ج��ائ��زة هذا 
ابتعد الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم باري�س  العام، كما 
الرت�سيح لهذه  دائرة  الفرن�سي كثريا عن  �سان جريمان 
بدوري  لفريقه  املبكر  ال�سقوط  ظ��ل  يف  املهمة  اجل��ائ��زة 
الأبطال، وعدم تقدمي امل�ستوى الائق باإمكانياته يف اأول 

مو�سم له مع الفريق الباري�سي.
وحتى   2008 منذ  اجل��ائ��زة  ورون��ال��دو  مي�سي  واحتكر 
ال��ت��ي ذهبت   2018 ن�����س��خ��ة  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
للكرواتي لوكا مودريت�س حيث توج مي�سي باجلائزة �سبع 

مرات "رقم قيا�سي" 

مقابل خم�س مرات لرونالدو.
ومن املنتظر اأن جتد اجلائزة طريقها هذه املرة اإىل جنم 
اآخر ممن جنحوا يف ترك ب�سمة قوية يف املو�سم احلايل.

ومع و�سول ليفربول الإجنليزي وريال مدريد الإ�سباين 
املباراة  ، يرتقب كثريون  اأوروب��ا  اأبطال  اإىل نهائي دوري 
احلايل  مايو   28 يف  الأذن��ن  ذات  الكاأ�س  على  احلا�سمة 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�س، كونها �ستلعب دورا بارزا يف 

حتديد هوية الفائز بالكرة الذهبية يف املو�سم احلايل.
ب��ارزا يف حتديد  اأوروب��ا دورا  اأبطال  ولعبت بطولة دوري 
املا�سية.  ال�سنوات  خ��ال  الذهبية  بالكرة  الفائز  هوية 
وعلى �سبيل املثال ، كانت اجلائزة من ن�سيب اأحد لعبي 
الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال يف ت�سع من اآخر 14 
متتالية من  ن�سخ  منها خم�س  وك��ان  اجلائزة  ن�سخة من 

.  2018 اإىل   2014
وليفربول  الريال  فريقي  من  لعبن  ثاثة  وي�ستحوذ 
وقد   ، املو�سم  هذا  باجلائزة  للفوز  قوية  تر�سيحات  على 
اجلائزة  �سراع  يف  حا�سما  دورا  الأوروب���ي  النهائي  يلعب 

جمددا.
وبعدما انح�سرت الرت�سيحات ب�سكل كبري خال الأ�سابيع 
وال�سنغايل  �ساح،  حممد  امل�سري  بن  املا�سية  القليلة 
كرمي  والفرن�سي  ليفربول،  هجوم  قائدي  ماين  �ساديو 
بنزمية هداف ريال مدريد الإ�سباين، والبولندي روبرت 
ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ الأملاين، والرويجي 
اإي��رل��ن��ج ه��الن��د مهاجم ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د الأمل���اين، 
والبلجيكي كيفن دي بروين لعب مان�س�سرت �سيتي 
الإجن��ل��ي��زي ، ت��زاي��دت ف��ر���س ���س��اح وبنزمية 

وماين عن باقي املناف�سن.
بنزمية وماين  اأه���داف  وع���ززت 
الأخ���������رية  الآون������������ة  يف 

فر�س كليهما يف املناف�سة فيما يحتاج �ساح اإىل تقدمي 
مبختلف  املقبلة  القليلة  الأ�سابيع  يف  اأف�سل  م�ستويات 
النهائي الأوروب��ي حتديدا لتعزيز فر�سه  امل�سابقات، ويف 
والعودة اإىل الرت�سيحات القوية التي رافقته قبل ال�سفر 
اإىل اإفريقيا للم�ساركة يف الدور النهائي لت�سفيات اأفريقيا 

املوؤهلة لكاأ�س العامل.
وكان فوز ماين مع املنتخب ال�سنغايل ببطاقة التاأهل اإىل 
2022 على ح�ساب �ساح ورفاقه يف املنتخب  مونديال 
من  العودة  بعد  ن�سبيا  �ساح  م�ستوى  وتراجع  امل�سري 
لفوز  امل��وؤي��دة  الرت�سيحات  تراجع  يف  �سببا  الرحلة  ه��ذه 

�ساح بالكرة الذهبية.
وكان ليفاندوف�سكي قد فاز يف كل من العامن املا�سين 
بجائزة "الأف�سل" التي يقدمها الحتاد الدويل للعبة /
تقف على قدم  والتي  العامل  اأف�سل لع��ب يف  اإىل  فيفا/ 

امل�ساواة ب�سكل كبري مع الكرة الذهبية.
الفوز  ي�ستطع  مل  اخل��ط��ري  ال��ب��ول��ن��دي  امل��ه��اج��م  ول��ك��ن 
العام  يف  اجلائزة  ذهبت  حيث  الآن  حتى  الذهبية  بالكرة 

�سي  ملا "فران�س ا ت��ق��دم  مل  ف��ي��م��ا  مي�سي  اإىل 
اجلائزة  فوتبول" 
 2020 يف 
ظروف  ب�����س��ب��ب 
تف�سي الإ�سابات 
ب�����������ف�����������ريو������������س 
 " نا و ر كو "
امل�����������س�����ت�����ج�����د يف 

اأنحاء العامل.
وم�������ع اخل�������روج 
لكل  امل�����ب�����ك�����ر 

 ، الأوروبية  البطولة  ودورمتوند من  بايرن ميونيخ  من 
لكل من  املميزة  والإح�سائيات  الأرق��ام  الرغم من  وعلى 
يف  الرتتيب  على  الفريقن  مع  وه��الن��د  ليفاندوف�سكي 
الدوري الأملاين /بوند�سليجا/ ، ت�ساءلت فر�س الاعبن 
كثريا وكذلك دي بروين بعد خروج مان�س�سرت �سيتي من 

املربع الذهبي لدوري الأبطال.
ويتم الت�سويت يف ال�ستفتاء على الكرة الذهبية مب�ساركة 
ك��ل م��ن ق���ادة امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف ك��ل اأن��ح��اء العامل 
ملجموعة  اإ���س��اف��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ل��ه��ذه  الفنين  وامل��دي��ري��ن 
منتقاة من النقاد الريا�سين من مناطق عدة يف العامل.

التكهن  اإىل �سعوبة  واأرق��ام الاعبن  اإح�سائيات  وت�سري 
ب��ه��وي��ة ال��ف��ائ��ز ب��ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة م��ن ب��ن ���س��اح وماين 
وبنزمية بانتظار ما �ست�سفر عنه الأ�سابيع القليلة املقبلة. 
ولعب �ساح دورا بارزا يف ا�ستمرار ليفربول حتى الآن يف 
املو�سم  املناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي هذا  دائرة 
البطولة  ج���دول  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ال��ف��ري��ق  يحتل  حيث 

بفارق نقطة واحدة فقط خلف مان�س�سرت �سيتي.
ويت�سدر �ساح قائمة هدايف الدوري الإجنليزي بر�سيد 
حتى الآن بفارق 7 اأهداف عن زميله ديوجو  هدفا   22
ياأتي  فيما  القائمة،  يف  الرابع  املركز  يحتل  ال��ذي  جوتا 

م���اين خ��ام�����س��ا يف ال��ق��ائ��م��ة ب��ر���س��ي��د 14 ه��دف��ا. كما 
ي��ت�����س��در ���س��اح ق��ائ��م��ة ه����دايف ل��ي��ف��رب��ول يف دوري 

الأبطال الأوروبي بر�سيد ثمانية اأهداف.
وح���ق���ق ����س���اح يف امل���و����س���م احل�����ايل اأك�����رث م���ن رقم 
ق��ي��ا���س��ي وت����رك ب�����س��م��ات مم��ي��زة وم��ن��ه��ا ع����دد من 

اإىل  الرائعة، وو�سل مع ليفربول  الأه��داف 
اإجنلرتا ونهائي دوري  كاأ�س  نهائي 

الأبطال الأوروب��ي وف��از بلقب 
املحرتفن  راب���ط���ة  ك���اأ����س 

بلغ  ك���م���ا  الإجن���ل���ي���زي���ة 
امل�سري  املنتخب  مع 

نهائي كاأ�س الأمم الأفريقية يف الكامريون خال فراير 
املا�سي.

45 م���ب���اراة خ��ا���س��ه��ا م��ع ل��ي��ف��رب��ول يف خمتلف  وخ����ال 
 30 امل�سري  الاعب  �سجل   ، باملو�سم احلايل  البطولت 
هدفا و�سنع 14 هدفا لزمائه. ويف املقابل ، يبدو ماين 
اأكرث جناحا مع منتخب باده حيث قاد اأ�سود داكار للفوز 
بلقب كاأ�س اأمم اأفريقيا قبل ثاثة اأ�سهر ثم قاد الفريق 

اإىل مونديال 2022 .
الأ�سابيع  يف  ليفربول  م��ع  ملحوظ  ب�سكل  م��اين  وت��األ��ق 
القليلة املا�سية لي�سل بر�سيده مع الفريق يف 45 مباراة 
مبختلف البطولت هذا املو�سم اإىل 20 هدفا مع �سناعة 
ثاثة اأهداف لزمائه. وقدم بنزمية "34 عاما" مو�سما 
ا�ستثنائيا مع ريال مدريد حيث قاد الفريق للقب الدوري 
الإ�سباين واإىل نهائي دوري الأبطال الأوروبي كما �سجل 
مباراة خا�سها مع   43 يف  هدفا   14 و�سنع  هدفا   43
الفريق مبختلف امل�سابقات هذا املو�سم. ويت�سدر بنزمية 
املو�سم بر�سيد  الأبطال هذا  بجدارة قائمة هدايف دوري 
اأم�����ام  وب�����ف�����ارق ه���دف���ن  ه���دف���ا   15
بنزمية  و���س��ج��ل   ، ليفاندوف�سكي 
"هاتريك" يف  اأه����داف  ث��اث��ة 
���س��ب��اك ك��ل م��ن ب��اري�����س �سان 
ع�سر  ال�ستة  ب���دور  ج��ريم��ان 
الثمانية  ب�����دور  وت�����س��ي��ل�����س��ي 
بخطوة  خطوة  فريقه  ليقود 
حتى  الأوروب���ي���ة  البطولة  يف 

بلوغ النهائي.

دان��ي��ي��ل مدفيديف،  ال��رو���س��ي  ي��ع��ود 
ماعب  اإىل  ع��امل��ي��اً،  ث��ان��ي��اً  امل�سنف 
ك����رة امل�������س���رب ع��ق��ب غ��ي��اب��ه ج���راء 
اأبريل  ن��ي�����س��ان  اأوائ�����ل  يف  خ�����س��وع��ه 
ل��ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ل���ع���اج ف���ت���ق، يف 
يف  املقررة  ال�سوي�سرية  جنيف  دورة 
منت�سف ال�سهر احلايل، قبل اأ�سبوع 
غارو�س  رولن  بطولة  انطاق  من 
الأربع  البطولت  ثانية  الفرن�سية، 

الكرى.
اجلمعة  جنيف  دورة  منظمو  واأف���اد 
خلو�س  "�سيعود  م��دف��ي��دي��ف  اأن 
خ�سوعه  ب��ع��د  ج��ن��ي��ف  م��ن��اف�����س��ات 
املا�سي  ال�����س��ه��ر  ج��راح��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ة 

لعاج فتق".
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ك��ت��ب ال��اع��ب البالغ 

26 عاماً عر �سفحته على تويرت 
قائًا "على طريق العودة".

اأعلن بداية ني�سان  وكان مدفيديف 
اأ�سهر  ع��دة  "منذ  يلعب  ان��ه  اأب��ري��ل 
م�ساباً بفتق �سغري" واأنه �سيخ�سع 
التعايف  اأج��ل  "من  جراحية  لعملية 
من هذه امل�سكلة"، معتراً اأن غيابه 
�سهرين"،  اأو  "�سهر  لفرتة  �سيدوم 
اأث���ار ت�����س��اوؤلت ح��ول م�ساركته  مم��ا 
املقررة  غ���ارو����س  رولن  ب��ط��ول��ة  يف 
من 22 اأي��ار مايو حّتى 5 حزيران 

يونيو املقبل.
الفائز  ن�سر  اأبريل،  ني�سان  نهاية  يف 
 2021 املفتوحة  اأم��ريك��ا  ببطولة 
مقطع فيديو على مواقع التوا�سل 
الجتماعي يعلن خاله عن عودته 

اإىل التمارين ال�ساقة. ثم قبل ثاثة 
لتمارينه  �سارك حمبيه �سوراً  اأيام، 

على ماعب ترابية.
وتربع مدفيديف لفرتة ق�سرية على 
�سدارة ت�سنيف الاعبن املحرتفن 
يف نهاية �سباط فراير على ح�ساب 
قبل  ديوكوفيت�س،  نوفاك  ال�سربي 
الرتتيب،  قمة  الأخ���ري  ي�ستعيد  اأن 
املاعب  عن  غاب  الرو�سي  اأن  علماً 
يف  خ�سر  حن  مار�س  اآذار   31 منذ 
للما�سرتز  ميامي  دورة  نهائي  رب��ع 
هوبرت  البولندي  اأم��ام  نقطة  األ��ف 

هوركا�س 6-7 و6-3.
وو�سل مدفيديف اإىل نهائي بطولة 
العام  م��ط��ل��ع  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���س��رتال��ي��ا 
ال�سباين  اأم������ام  ل��ي��خ�����س��ر  احل�����ايل 

تاأخره  ق��ل��ب  ال����ذي  ن�����ادال  راف���اي���ل 
قاده  تاريخي  اإىل فوز  مبجموعتن 

بطولت  يف   21 ال����  ل��ق��ب��ه  لح�����راز 
غ���ران���د ����س���ام وف����ك ارت���ب���اط���ه مع 

روجيه  وال�سوي�سري  ديوكوفيت�س 
فيدرر.

دورة جنيف متهد لعودة مدفيديف 
اإىل املالعب الرتابية 

بنزميه وماين و�سالح.. هل يلعب النهائي االأوروبي دوره يف ح�سم الكرة الذهبية ؟

راجننيك،  رال���ف  يونايتد  ملان�س�سرت  امل��وؤق��ت  امل���درب  ق��ال 
اجل��م��ع��ة، اإن ال��ق��ائ��د ه���اري م��غ��واي��ر ق��د ي��ع��ود للفريق يف 
مواجهة برايتون يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم 
ي�سارك  لن  را�سفورد  ماركو�س  املهاجم  لكن  ال�سبت،  غ��داً 

ب�سبب التهاب يف ال�سعب الهوائية.
وغاب مغواير )29 عاماً( عن تعادل يونايتد مع ت�سيل�سي 
والفوز على برنتفورد ب�سبب م�سكلة يف الركبة لكنه �سيكون 

�سمن الت�سكيلة التي �ستنتقل اإىل ال�ساحل اجلنوبي.
للتدريبات،  ع��اد  "هاري  لل�سحافين:  راجن��ن��ي��ك  وق���ال 

برنتفورد  ملباراة  التايل  اليوم  منذ  الأ�سبوع  ط��وال  ت��درب 
ولذلك �سيكون جاهزاً ملباراة الغد و�سيدخل الت�سكيلة".

عقب  �ساأتخذه  الت�سكيلة(  يف  )م�ساركته  "قرار  وت��اب��ع: 
بالت�سكيلة  مناف�سينا  اأخ���ر  اأن  اأري����د  ل  ال��ي��وم،  ت��دري��ب 
يعاين  املباراة،  عن  �سيغيب  را�سفورد  ماركو�س  الأ�سا�سية، 
لذلك  مرتفعة  وحرارته  الهوائية  ال�سعب  يف  التهاب  من 

لن يتمكن من الن�سمام للفريق".
واأ�ساف املدرب الأملاين اأن قلب الدفاع اإيريك بايي قد ل 
يونايتد  و�سيكون  الظهر،  يف  م�سكلة  ب�سبب  جاهزاً  يكون 

�سو يف  ول���وك  وب���ول بوغبا  اأي�����س��اً  �سان�سو  ب���دون ج��ي��دون 
الرحلة اإىل اإ�ستاد اأميك�س.

ويحتل يونايتد املركز ال�ساد�س يف ترتيب الدوري بر�سيد 
58 نقطة ويتقدم بفارق �ست نقاط عن و�ست هام يونايتد 

�ساحب املركز ال�سابع.
ول��ن يخو�س ف��ري��ق امل���درب راجن��ن��ي��ك اآخ���ر م��ب��اري��ات��ه يف 
املو�سم حتى 22 مايو )اأيار( احلايل ليظل 15 يوماً دون 
الرتتيب  تا�سع  برايتون  مواجهة  بعد  م��ب��اراة  اأي  خو�س 

بر�سيد 44 نقطة.

راجننيك: مغواير قد ي�سارك اأمام برايتون

جّدد املدرب الإ�سباين ميكيل اأرتيتا عقده مع اأر�سنال حتى العام 2025، وفق 
كرة  يف  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  اإىل  للتاأهل  الطامح  الإنكليزي  النادي  اأعلن  ما 

القدم اجلمعة.
الأول  كانون  يف  اللندين  الفريق  على  الإ���س��راف  عاًما  ال�40  �ساحب  وت��وىل 
دي�سمر 2019، خلًفا ملواطنه اأوناي اإميري الذي اأقيل ب�سبب تردي النتائج.
غياب  بعد  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  مناف�سات  اىل  اأر�سنال  لإع��ادة  اأرتيتا  ويطمح 
نهاية  من  مباريات  اأرب��ع  قبل  الرابع  املركز  الفريق  يحتل  اإذ  موا�سم،  خم�سة 

املو�سم.
"اأنا  ون��ق��ل امل��وق��ع الر�سمي ل��ل��ن��ادي ع��ن الإ���س��ب��اين ق��ول��ه بعد جت��دي��د ع��ق��ده 
اإىل  بالنادي  نرتقي  اأن  "نريد  اليوم"، م�سيًفا  و�سعيد جًدا  متحم�س وممنت 
م�ستوى اأعلى والتناف�س حًقا مع الفرق الكرى. من اأجل القيام بذلك يجب 

اأن نلعب يف دوري الأبطال".
اأن نكون قادرين على تطوير الفريق،  "يجب  وتابع لعب املدفعجية ال�سابق 
حت�سن لعبينا، حت�سن جميع الأق�سام، التوا�سل اأكرث مع جماهرينا، حت�سن 
الأ�سخا�س  واأف�سل  امل��واه��ب  اأف�سل  ن�سم  اأن  الإم���ارات،  )ملعب(  يف  الأج���واء 

لقيادة هذا امل�سروع اإىل هذا امل�ستوى".
ويبتعد اأر�سنال بفارق نقطتن عن توتنهام اخلام�س ولديهما مباراة موؤجلة 
بينهما اخلمي�س املقبل، وي�ستقبل الحد فريق ليدز يونايتد الذي يكافح من 
اأجل البقاء يف الدوري املمتاز، قبل اأن يحل على نيوكا�سل ويختتم مو�سمه على 

اأر�سه �سد ايفرتون الذي دافع عن األوانه اأرتيتا عندما كان لعًبا.

اأرتيتا يجدد عقده مع 
اأر�سنال حتى 2025 



�سرقة متجر جموهرات فاخر و�سط باري�س 
الأق�����ل، متجرا  ع��ل��ى  واح����د  ل�����س��و���س م�سلحون مب�����س��د���س  ���س��رق 
لل�ساعات واملجوهرات تابعا ل�"�سانيل" و�سط باري�س، اخلمي�س، ثم 

لذوا بالفرار على منت دراجتن ناريتن.
النهار  و�سح  يف  وقعت  ال�سطو  عملية  اإن  باري�س  �سرطة  وق��ال��ت 
مبنطقة با�س فاندوم و�سط العا�سمة، التي �سهدت عملية �سرقة 

اأخرى ل�سرقة مقتنيات باهظة الثمن العام املا�سي.
واأظهرت لقطات فيديو على موقع "تويرت"، حتققت ال�سرطة من 
�سحتها، ل�سا كان يحمل ما بدا اأنه �ساح اآيل خارج متجر "�سانيل" 
يف �سارع رو دي ل باي. وبعد ثوان، خرج 3 ل�سو�س اآخرون يرتدون 
حقائب،  حاملن  املتجر،  م��ن  خ���وذات،  وي�سعون  ���س��وداء  ماب�س 
"�سانيل" اإن  وانطلق الأربعة على منت دراجتن ناريتن. وقالت 
ال�سرطة، فيما مل يك�سف  واإنها تتعاون مع  ب��اأذى  اأح��دا مل ي�سب 
م�سوؤولو املتجر عن قيمة الب�سائع امل�سروقة. واأعلنت ال�سرطة اأنها 

مل ت�سل بعد اإىل معلومات عن هويات الل�سو�س.

ا�ستعادة ال�سمع بف�سل الرجمة اجلينية
متكن باحثون يف جامعة نورث و�سرتن من ا�ستخدام جن لإعادة 
ال�سمع  اإىل خايا ح�سية، ل�ستعادة  لتتطور  الأذن  برجمة خايا 
الأدوي���ة  وبع�س  وال�����س��و���س��اء،  ال�سيخوخة،  ب�سبب  ف��ق��دان��ه  بعد 
هذه  يف  ال�سمع  فقدان  وكان  احليوية.  وامل�سادات  ال�سرطان،  �سد 

احلالت نهائياً، ب�سبب موت اخلايا احل�سية ال�سرورية لل�سمع.
هذا  يتغلب  "نيت�سر"،  جملة  الأول  اأم�س  ن�سرته  تقرير  وح�سب 
الكت�ساف بعد اإعادة برجمة اجلن على عقبة رئي�سية حالت دون 

تطور هذه اخلايا ل�ستعادة ال�سمع.
ا�سطناعية،  اأذن  �سعر  خلية  اإنتاج  من  ال�سابق  يف  العلماء  ومتكن 
لكنها ل تتحل اإىل خلية داخلية اأو خارجية، توفر وظائف اأ�سا�سية 
خمتلفة لل�سمع. وميثل هذا الكت�ساف خطوة رئي�سية نحو تطوير 

هذه اخلايا ل�ستعادة حا�سة ال�سمع.
ال��ت��ي ت�سنعها  ي��ك��ون م���وت خ��اي��ا ال�سعر اخل��ارج��ي��ة  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
القوقعة �سبباً لل�سمم وفقدان ال�سمع. وتتطور هذه اخلايا لدى 

اجلنن ولكنها ل تتكاثر بعد ذلك. 
ويعاين حوايل %8.5 من الذين ترتاوح اأعمارهم بن 55 و 64 

عاماً يف الوليات املتحدة من �سعف ال�سمع املعوق.

ج�سم غام�س مير قرب ال�سم�س
اأث��ار ظهور ج�سم غام�س على مقربة من ال�سم�س، خال فيديو 
املوقع  اأن  �سيما  ل  م��وؤخ��را،  ال��ع��ارم،  الف�سول  م��ن  ح��ال��ة  مبا�سر، 
ب�سكل  يعمل  مل  "نا�سا"  الأمريكية  الف�ساء  لوكالة  الإل��ك��رتوين 
عادي بعد ذلك، وهذا الأمر �سكل مادة د�سمة ملن يوؤمنون بنظرية 
اأ�سبه  غام�س  م��ت��داول، ج�سم  فيديو  وي��ب��دو يف مقطع  امل��وؤام��رة. 
ال�سم�س،  اأط��راف  �سفلي من  اأ�سود وهو يتحرك يف طرف  مبكعب 

ملدة تقارب ثانيتن، و�سط ت�ساوؤلت حول ماهية ذلك ال�سيء.
يقدم  ال��ذي  وارن��ي��غ،  �سكوت  ف��اإن  �ستار"،  "ديلي  وبح�سب �سحيفة 
الوكالة  اأن  ذكر  اخلارجي،  الف�ساء  �سوؤون  نف�سه مبثابة خبري يف 
الأمريكية هي التي اختارت وقف املوقع الإلكرتوين "حتت ذريعة 
ال�سيانة" عندما ظهر املكعب الأ�سود. وقال وارنيغ الذي يقيم يف 
مايو اجلاري  الثاين من  ر�سده يف  ه��ذا اجل�سم ج��رى  اإن  تايوان 
على ال�ساحة الواحدة و�ست دقائق ظهرا، ثم اتهم وكالة الف�ساء 
الأمريكية مبحاولة اإخفاء ال�سيء. ومت ر�سد هذه ال�سور من قبل 
"مر�سد ال�سم�س وغافها"؛ وهو عبارة عن م�سروع تعاون دويل 

بن وكالة الف�ساء الدولية ووكالة الف�ساء الأوروبية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سكل الوجه يحدد �سخ�سيتك؟
تقول درا�سة جديدة اإن اأ�سحاب الوجه مربع ُينظر اإليهم على اأنهم اأكرث عدوانية من اأ�سحاب الوجوه البي�ساوية.
�سفر لرجال  17607 �سور ج��واز  الطول يف  اإىل  الوجه  ن�سبة عر�س  ويلز،  �ساوث  نيو  باحثون من جامعة  وقا�س 

ون�ساء، قبل اأن يطلبوا تقييم عدوانيتها.
وك�سفت النتائج اأن الوجوه املربعة �سنفت اأكرث عدوانية من �سور الوجوه البي�ساوية، خا�سًة اإذا كانت ل�سباب.

النا�س  ال�سلة اجتماعياً، من وجوه  املعلومات ذات  الب�سر قدراً كبرياً من  "ي�ستخرج  الباحثون يف درا�ستهم:  وقال 
ويخرجون با�ستنتاجات عن اأ�سخا�س غري ماألوفن بعد ملحة واحدة. ون�سبة عر�س الوجه اإىل الطول، هو تلميح 

ُربط مبجموعة متنوعة من ال�ستدللت الجتماعية".
وميكن ح�ساب ن�سبة عر�س الوجه اإىل الطول على اأنه عر�س الوجه مق�سوماً على امل�سافة الراأ�سية بن اأعلى نقطة 

يف ال�سفة العليا، واأعلى نقطة يف اجلفون.
ويف الدرا�سة، قا�س الباحثون هذه الن�سبة يف 17607 �سور يف جوازات �سفر ذكور واإناث، ترتاوح اأعمارهم بن 6 و 

93 عاما.
العك�س  واأن  27 و40 عاماً،  الإن��اث بن  اأعلى ب�سكل ملحوظ من  اأن ن�سبة وجوه الرجال كانت  القيا�سات  وك�سفت 

�سحيح بعد ال�40، حيث وجد اأن وجوه الإناث اأعلى ب�سكل ملحوظ من الذكور.
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وا�سنطن تقيد ا�ستخدام لقاح جون�سون اآند جون�سون
لقاح  تلقي  ميكنه  م��ن  على  �سارمة  ق��ي��ودا  الأم��ريك��ي��ون،  املنظمون  و�سع 
الإ�سابة  خطر  ب�سبب  جون�سون  اآن���د  جون�سون  �سركة  م��ن   19 ك��وف��ي��د- 

مبتازمة تخرث الدم النادرة، وهي اأحدث انتكا�سة للحقنة.
وقالت اإدارة الغذاء والدواء اإنه يجب اإعطاء حقنة جون�سون اآند جون�سون 
للبالغن، التي ح�سلت على ت�سريح من الوليات املتحدة يف فراير 2021، 
فقط للذين ل ي�ستطيعون تلقي لقاح خمتلف اأو ل ميكنهم الو�سول اإىل 
لقاحات كوفيد19- امل�سرح بها اأو املعتمدة، اأو لأولئك الذين يطلبون لقاح 

جون�سون اأند جون�سون على وجه التحديد.
الذين  الأم��ريك��ي��ون،  ي�ستخدم  ب��اأن  لأ�سهر  الأمريكية  ال�سلطات  واأو���س��ت 
اأو موديرنا  يرغبون باحل�سول على لقاح م�ساد لكوفيد19-، لقاح فايزر 

بدل من ذلك، بح�سب ما ذكرت �سحيفة الغارديان الريطانية.
وقال م�سوؤولو اإدارة الغذاء والدواء يف بيان اإنهم قرروا تقييد لقاح �سركة 
اآند جون�سون بعد اإجراء مراجعات اأخرى على البيانات املتعلقة  جون�سون 
من  اأ�سبوعن  غ�سون  يف  للحياة  مهددة  دموية  بجلطات  الإ�سابة  بخطر 
ال��واح��دة من  لقاح اجلرعة  على  قيود  اأح��دث  هو  ال��ق��رار  ويعد  التطعيم. 
اأكرث فعالية من فايزر  اآند جون�سون، الذي طغت عليه لقاحات  جون�سون 

وموديرنا منذ فرتة طويلة.

لقاح جديد �سد الت�سلب املتعدد واحلمى الغدية
من  ال��وق��اي��ة  على  بار" ق��درة  "اإب�ستاين  ف��ريو���س  �سد  جديد  لقاح  اأظ��ه��ر 
اأي�ساً.  ال�سرطان  اأن��واع  وبع�س  الغدية  واحلمى  املتعدد  الع�سبي  الت�سلب 
جهاز  وي��درب  الفريو�س  ي�ستخدمهما  لروتينن  اجل�سم  اللقاح  ويعر�س 

املناعة على التعرف على العامل امل�سبب للمر�س فيهما.
ومن  اللقاح،  �سركة موديك�س ثريابيوتيك  نابل من  غ��اري  الباحث  وط��ور 
املتوقع جتربته على الب�سر يف العام املقبل، بعدما �سجل ن�سبة جناح عالية 

على احليوانات، وفق موقع "نيو �ساينت�ست".
وقال نابل: "اأظهر اللقاح نتيجة واعدة جداً، لأننا متكنا من منع العدوى 
منخف�سة  كانت  ولو  اإ�سابة  يف  الت�سبب  ومن  تقريباً،  بالكامل  بالفريو�س 
بالأورام  اإ�سابة  اأي  احليوانات  على  اللقاح  جت��ارب  ت�سجل  ومل  امل�ستوى". 
متزايد  ب�سكل  ترتبط  التي  اللمفاوي  اجلهاز  �سرطانات  وهي  اللمفاوية، 
املعدة،  ب�سرطان  ب��ال��ف��ريو���س  ال��ع��دوى  وت��رت��ب��ط  ب���ار.  اإب�ستاين  ب��ف��ريو���س 
اجلهاز  ي�سيب  ال��ذي  املتعدد،  الع�سبي  الت�سلب  ومر�س  الغدية،  واحلمى 

الع�سبي املركزي، ويحد من قدرة املخ على اإر�سال وا�ستقبال ال�سارات.
قبل  التطويرهمن  قيد  لقاح  مع  اجلديد  موديك�س  �سركة  لقاح  ويتناف�س 
تقنية  على  تعتمد  والتي  كورونا  �سد  اللقاح  اآلية  نف�س  ي�ستخدم  مودرنا 
ب�سكل  بار"  فريو�س"اإب�ستاين  موديك�س  لقاح  ي�ستخدم  بينما   .mRNA

طبيعي لتدريب املناعة على التعامل معه.

كب�سولة �سبي�س اإك�س تعيد 
االأر�س  اإىل  4 رواد ف�ساء 
اإىل  ال��ف�����س��اء  رواد  م���ن  ف��ري��ق  ع����اد 
الأر�س يف وقت مبكر من �سباح اأم�س 
�سركة  اأطلقتها  رح��ل��ة  بعد  اجلمعة 
الف�ساء  حم��ط��ة  اإىل  اإك�����س  �سبي�س 
الدولية، حيث هبط الفريق يف خليج 
املك�سيك قبالة فلوريدا منهيا �سهورا 
التي  املتنوعة  املدارية  الأبحاث  من 
احلار  الفلفل  زراع����ة  م��ن  ت��راوح��ت 
يف الف�ساء اإىل الروبوتات. والفريق 
هو ثالث اأطول الفرق التي اأر�سلتها 
الطريان  اإدارة  ل�سالح  اإك�س  �سبي�س 
بقاء يف  )نا�سا(  الأمريكية  والف�ساء 
وهبطت  ال��دول��ي��ة.  الف�ساء  حمطة 
دراج���������ون، وعلى  ك�����رو  ال��ك��ب�����س��ول��ة 
اأمريكين  ف�ساء  رواد  ثاثة  متنها 
الف�ساء  وكالة  من  وزميل  نا�سا  من 
الأوروب���ي���ة م��ن اأمل��ان��ي��ا، ب��امل��ظ��ات يف 
ال���ظ���ام يف ختام  ال��ه��ادئ��ة يف  امل���ي���اه 
23 �ساعة  اأكرث من  رحلة ا�ستغرقت 
ونقل  الدولية.  الف�ساء  من حمطة 
نا�سا  ب����ن  م�������س���رتك  م���ب���ا����س���ر  ب����ث 
و�سبي�س اإك�س عر الإنرتنت هبوط 
الكب�سولة يف حوايل ال�ساعة 12:45 
���س��ب��اح��ا ب��ت��وق��ي��ت ����س���رق ال���ولي���ات 
املتحدة )0445 بتوقيت جرينت�س(. 
كان طاقم املركبة التي يطلق عليها 
اإىل حمطة  )اإن��دوران�����س( قد و�سل 
ت�سرين  ن��وف��م��ر   11 يف  ال��ف�����س��اء 
اإيلون  امل��ل��ي��اردي��ر  واأ���س�����س  ال���ث���اين. 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مو�سك، 
�سركة  الكهربائية،  لل�سيارات  ت�سا 
وتوفر   .2002 ع��ام  يف  اإك�س  �سبي�س 
 9 ف��ال��ك��ون  ���س��واري��خ  اإك�������س  �سبي�س 
تنقل  التي  دراج��ون  كرو  وكب�سولت 
حاليا رواد ف�ساء نا�سا اإىل املدار من 

الأرا�سي الأمريكية.

»كان«  مينح ويتيكر 
�سعفة ذهبية فخرية 

�سيح�سل املمثل الأمريكي فور�ست 
اأو�سكار  ج���ائ���زة  احل���ائ���ز  وي��ت��ي��ك��ر 
خال  فخرية  ذهبية  �سعفة  على 
بن�سخته  ال�سينمائي  كان  مهرجان 
�ستقام  التي  وال�سبعن  اخلام�سة 
اأي���ار-م���اي���و و28 م��ن��ه يف   17 ب��ن 
على  الفرن�سية،  ال�ساحلية  املدينة 

ما اأعلن املنظمون اخلمي�س.
على  ح�سل  ال���ذي  املمثل  ويخلف 
مهرجان  يف  اأداء  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة 
يف  دوره  بف�سل   1988 �سنة  ك���ان 
ت�ساريل  اجل����از  ع����ازف  ���س��خ�����س��ي��ة 
لكلينت  "بريد"  ف��ي��ل��م  يف  ب���ارك���ر 
اإي�ستوود، مواطنته جودي فو�سرت 
العام  عينه  ال��ت��ك��رمي  ح���ازت  ال��ت��ي 

املا�سي.
للمهرجان  ال���ع���ام  امل���ن���دوب  وق����ال 
"من خال  تياري فرميو يف بيان 
كان،  يف  ويتيكر  فور�ست  ا�ستقبال 
ا�ستطعت اأن األتقي واأبدي اإعجابي 
هائلة  ك���اري���زم���ا  ���س��اح��ب  ب��ف��ن��ان 

وح�سور لمع".
ول����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، ���س��ُي��ع��ر���س يف 
ال���ث���ام���ن ع�����س��ر م����ن اأي����ار-م����اي����و 
اجلاري فيلم "فور ذي �سايك اأوف 
كري�ستوف  اأخ��رج��ه  ال���ذي  بي�س" 
كا�ستان وتوما�س �ساميتن واأنتجه 

فور�ست ويتاكر.
وع������ل������ق ف�����ور������س�����ت وي����ت����ي����ك����ر يف 
قائا  ال��ب��ي��ان  اأورده����ا  ت�سريحات 
اإىل  جميئي  غ��رّي  �سنة،   34 "قبل 
العودة  حياتي  الأوىل  للمرة  ك��ان 
اإىل هذا املهرجان اجلميل امتياز، 
لعر�س عملي واأي�سا لأ�ستلهم من 

كبار فناين هذا العامل".

زعيم كوريا ال�سمالية 
يحظر ال�سراويل ال�سيقة 

بداأت �سرطة الأزياء  يف كوريا ال�سمالية تنق�س على 
طراز  على  �سيقة  �سراويل  يرتدون  الذين  ال�سباب 
يف  بال�سباب  يت�سبهون  الذين  "الهيب�سرت" واأولئك 
الزعيم  اأن�ساأ  الغربية. وبح�سب ما ورد فقد  ال��دول 
ملكافحة  خا�سة  اأزياء"  "�سرطة  ال�سمايل  ال��ك��وري 
الأع������داد امل���ت���زاي���دة م���ن ال�����س��ب��اب ال���ذي���ن يرتدون 
انت�سرت �سيحة اجلينز  اأن  بعد  ال�سيقة  ال�سراويل 
منه  وخ�سية  ال�سمالية.  ك��وري��ا  يف  م��وؤخ��را  ال�سيق 
اأعداد ال�سباب الذين يرتدون املاب�س  جراء ازدياد 
غري املحت�سمة اأو الذين يقلدون الجتاهات الغربية، 
منغ  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  ال�سمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  ق���رر 
واأ�سدر  ال�سيقة.  ال�سراويل  ارت��داء  من  املواطنن 
املو�سة"  "مر�سوم  اأ�سدر  ال�سمايل  الكوري  الزعيم 
بعد اأن �سوهدت اأعداد متزايدة من ال�سباب يرتدون 
ال�سراويل  ه��ذه  �سعبية  وازدادت  ال�سيق،  اجلينز 
ال�سيقة م��وؤخ��را، وذل��ك بعد ع��دة �سنوات من ذروة 

توجه "الهيب�سرت" يف الغرب.

ال�سجن 16 عاما ملغني راب قتل م�سردا 
اأ�سدرت حمكمة اأمريكية، حكما بال�سجن 16 عاما بحق 

مغني راب بعد اأن قتل م�سردا يف نيويورك عام 2017.
ووف��ق��ا ل��اأن��ب��اء، ف��ق��د ح��ك��م��ت حم��ك��م��ة ولي����ة نيويورك 
الأع�ساء  اأحد  "ذي كيد كريول"، وهو  ال��راب  على مغني 
فا�س  "غراندما�سرت  ال�سهرية  ال��راب  لفرقة  املوؤ�س�سن 
قتل  لأن��ه  ع��ام��اً   16 بال�سجن  ف��وري��و���س فايف"،  اأن��د ذي 
ال�ساد�س  يف  دان��ت  املحكمة  وك��ان��ت  طعنا.  امل�سرد  ال��رج��ل 
وا�سمه  ك��روي��ل،  ال��راب ذي كيد  املا�سي مغني  اأب��ري��ل  من 
احلقيقي ن��اث��ان��ي��ال غ��ل��وف��ر، ب��ارت��ك��اب ج��رمي��ة ق��ت��ل غري 
متعمد من الدرجة الأوىل، لكنها تاأخذ بوجود نية للقتل 
اأفادت فران�س بر�س. واُتهم  د، بح�سب ما  عن �سابق تر�سّ
جون  امل�سّرد  بطعن  ع��ام��ا،   62 العمر  م��ن  البالغ  املغني، 
جويل، وعمره 55 عاما، مرتن بخنجر و�سط اأحد �سوارع 
حي ميدتاون يف مانهاتن، بعد �سجار لفظي وقع بينهما. 
فوريو�س  ذي  اأن���د  ف��ا���س  غراندما�سرت  ف��رق��ة  وت�سكلت 
فايف يف حي برونك�س يف �سبعينات القرن الع�سرين عندما 

كانت مو�سيقى الهيب هوب ل تزال يف مراحلها الأوىل.

العثور على قر�س نادر من زمن الدينا�سورات
قال عدد من بحارة �سفن ال�سيد يف الرتغال، اإنهم �سادفوا 
قر�سا نادرا يعود اإىل 80 مليون �سنة وميتاز بعدد هائل من 

الأ�سنان، قبالة �سواحل البلد الأوروبي.
الذي  القر�س  ه��ذا  ف��اإن  �ستار"،  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
ب�"الأحفورة  1.5 مرت ُيو�سف يف الغالب  ي�سل طوله اإىل 
م���دى ع�سرات  ع��ل��ى  ط��ف��ي��ف  ب�����س��ك��ل  ت��غ��ري  لأن����ه  احلية"، 
النادر  القر�س  �سمك  �سحب  ال�سنن. وجرى  املاين من 
2000 مرت  ب�"الأهدب" من عمق يزيد عن  الذي ي�سمى 
حتت �سطح املاء. يف غ�سون ذلك، قال باحثون برتغاليون 
يف ت�سريحات لل�سحافة، اإنهم يعملون بتن�سيق مع الحتاد 
الأوروبي من اأجل �سمان تفادي �سيد اأنواع غري مرغوب 
القر�س يعي�س  اأخ��رى حتتاج احلماية. وك��ان هذا  اأو  فيها 
على  الدينا�سورات  كانت  بينما  عميقة،  مياه  يف  �سابحا 
قويا  فكا  يكت�سب  "الأهدب" اأن  وا�ستطاع  الأر���س،  �سطح 
اأخ��رى. واأو�سح املعهد  بفعل �سيده ل�سمك احلبار واأن��واع 
الرتغايل للبحر والغاف اجلوي، يف بيان، اأن هذا القر�س 

له ج�سم طويل ونحيل، كما اأنه ذو راأ�س �سبيه بالثعبان.

�سبط 500 كيلوغرام من الكوكايني يف م�سنع
اأعلنت ال�سرطة ال�سوي�سرية اأّنها �سبطت اأكرث من 500 
كيلوغرام من مادة الكوكاين داخل �سحنة من حبوب النب 
و�سلت اإىل م�سنع تابع ل�"ن�سري�سو". واأ�سارت ال�سرطة 
اإىل اأّن عماًل تابعن للم�سنع الواقع يف رومون يف كانتون 
فريبورغ غرب �سوي�سرا اأعلموا ال�سلطات الثنن بعثورهم 
النب.  حبوب  اأكيا�س  داخل  غام�س  اأبي�س  م�سحوق  على 
واأو�سحت �سرطة فريبورغ اأّن املوظفن يف امل�سنع اململوك 
ل�سركة "ن�ستله" ال�سوي�سرية العماقة لاأغذية "عرثوا 
على مادة بي�ساء غري حمدد نوعها عندما كانوا يفرغون 
اأكيا�ساً حتوي حبوب بن طازجة". وبّن التحليل اأّن املادة 

التي ُعرث عليها هي الكوكاين. 
وقالت ال�سرطة اإّن عملية تفتي�س خم�س �سحنات "ُنقلت 
اإىل امل�سنع عر القطار يف اليوم نف�سه اأ�سفرت عن �سبط 

اأكرث من 500 كيلوغرام من هذا املخدر.

الراتب العايل ال يجعلك اأكرث �سعادة يف العمل
احل�سول  اأن  جديدة  بريطانية  درا�سة  ك�سفت 
ع��ل��ى امل��زي��د م��ن امل���ال ل ي�����س��رتي ال�����س��ع��ادة يف 

الواقع فيما يتعلق بالعمل.
�سركة  اأج������رت������ه  ال��������ذي  ال����ب����ح����ث،  ق��������ارن  و 
الأجور  متو�سط  حول  البيانات   Instaprint
رئي�سية يف  وب��ل��دة  م��دي��ن��ة   32 الأ���س��ب��وع��ي��ة يف 
اململكة املتحدة مع م�ستويات الر�سا الوظيفي.
اململكة املتحدة  اأماكن يف   10 اأف�سل  ومن بن 
الر�سا  م����ن ح���ي���ث  الأع����ل����ى  امل���رت���ب���ة  اح���ت���ل���ت 
الوظيفي ، ح�سلت ثمانية منها على متو�سط 
اأرباح اأ�سبوعية اأقل من املتو�سط الوطني للباد 
اإ�سرتليني  جنيًها  دولر(   760(  611 البالغ 

للموظفن بدوام كامل.
و يف ال��واق��ع، يف املكان ال��ذي يزعم فيه معظم 
وظائفهم،  ع��ن  جًدا"  "را�سون  اأن��ه��م  العمال 
نورثهامبتون،  يف  م��ي��دلن��دز  اإي�����س��ت  م��دي��ن��ة 
جنيه   574 الأ�سبوعي  ال��رات��ب  متو�سط  يبلغ 

اإ�سرتليني )717 دولر( فقط.
اأقل  دخ���ل  ع��ل��ى  م��ن ح�سولهم  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

% من املعدل الوطني، قال ما يقرب  بن�سبة 6 
نورثامبتون  يف  العاملن   "48%" ن�سف  من 
دوره����م  م���ن  ال�سديد"  "بالر�سا  ي�����س��ع��رون 

الوظيفي احلايل.
الأعلى دخ��ًا، حيث  الرغم من كونهم  و على 
يح�سلون على 820 جنيه اإ�سرتليني )1000 
ربع  اأن  اإل  امل��ت��و���س��ط،  يف  الأ���س��ب��وع  يف  دولر( 
%( فقط يف و�سط لندن ي�سعرون  العمال )26 

بالر�سا يف وظائفهم.
 2000 ���س��م��ل  ال������ذي  واأظ�����ه�����ر ال����س���ت���ط���اع 
م��وظ��ف ب��ري��ط��اين اأن ال��ف��ري��ق امل��ت��ن��اغ��م "36 
 21" العمل واحلياة  والتوازن اجليد بن   "%
بن  وم��ن  العمل.  يف  لل�سعادة  املفتاح  هما   "%
العوامل الرئي�سية الأخ��رى التي من املحتمل 
اأداء  على  ال��ق��درة  الوظيفي  الر�سا  حت�سن  اأن 
�ساعات  وتوفري   ،  "%  31" ع��ام  ب�سكل  املهام 
ث��ق��اف��ة مكان  ، وت��ع��زي��ز   "%  25" ع��م��ل م��رن��ة 
موقع  بح�سب   ،"%  23" الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل 

ميرتو الريطاين.

كيم كاردا�سيان ت�سل على ال�سجادة احلمراء حل�سور الع�ساء ال�سنوي جلمعية مرا�سلي البيت الأبي�ص يف وا�سنطن. رويرتز

ماذا تقول �سيلينا غوميز عن و�سعها كعازبة؟
يف مقطع فيديو قامت بن�سره على و�سائل التوا�سل الجتماعي بدت النجمة 
"اأنا كعزباء بخري  العاملية  �سيلينا غوميز  ت�سحك على و�سعها كعزباء قائلة 
انف�سالها عن �سديقها  باأي �سخ�س منذ  متاماً". مل ترتبط النجمة ر�سمياً 

القدمي النجم الكندي  جا�ستن بير  عام 2018.
�سخرت النجمة يف مقطع الفيديو من و�سعها كعزباء حيث ظهرت مبفردها 
اإىل جانب اثنن من الأزواج، قالت غوميز ممازحة: "ل، اأنا بخري. اأنا بخري 
متاًما لكوين عزباء، اإنه �سيء حقيقي، ل باأ�س"، قبل نقل الكامريا لت�سوير 
الأزواج املحبوبن. بعد انف�سالها عن بير عام 2018 عانت النجمة لل�سفاء 
من هذا النف�سال، لكن بعد ال�سفاء بداأت ت�سعر اإنها ن�سخة اأف�سل من نف�سها. 
مع  الت�سالح  عن  غوميز  تغني   ،" Look at her now " يف اأغنيتها املنفردة

النف�سال والواقع غري الراق للعاقة، وتقرر امل�سي قدًما.


