
   

خطف اثنني من موظفي اأطباء بال حدود يف اليمن
�حلوثيون يو�فقون على �قرت�ح �أممي بتفريغ �صافر

•• اليمن-وكاالت:

اليمن  يف  م�سلحني  اإن  اآخ����ران  حمليان  وم�����س��دران  اأم��ن��ي  م�سدر  ق��ال   
ح��دود يف حمافظة  بال  اأطباء  ملنظمة  تابعني  اأجنبيني  خطفوا موظفني 
لرويرتز  اخل��ري��ة  الطبية  املنظمة  وق��ال��ت  ال��ي��م��ن.  ب�����س��رق  ح�����س��رم��وت 
تقدمي  ميكنها  ال  واإنها  اليمن  يف  موظفيها  ببع�ض  االت�سال  فقدت  اإنها 
تفا�سيل اأكرث يف الوقت احلايل خوفا على �سالمتهم. وقال امل�سدر االأمني 
اإن م�سلحني تعتقد قوات االأمن اأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة يف �سبه 
اجلزيرة العربية خطفوا املوظفني واأحدهما اأملاين واالآخر مك�سيكي من 

�سيارتهما.
من جهة اأخرى، قال م�سوؤول من جماعة احلوثي االإرهابية اإن اجلماعة 
وقعت اتفاقاً مع االأمم املتحدة لتفريغ ناقلة النفط املعطلة �سافر التي 
قبالة  اخل��ام  النفط  برميل من  1.1 مليون  ت�سريب  تنطوي على خطر 
ال�سوؤون  من�سق  غريفيث  مارتن  ق��ال  املا�سي  ال�سهر  ويف  اليمن.  �ساحل 
االإن�سانية واالإغاثة يف حاالت الطوارئ باالأمم املتحدة اإن هناك اتفاقا من 
اأخ��رى. ومل يحدد  اإىل ناقلة  الناقلة �سافر  حيث املبداأ لنقل النفط من 

موعدا لذلك.
والناقلة �سافر عالقة قبالة امليناء النفطي اليمني راأ�ض عي�سى على البحر 
اأن  املتحدة من  االأمم  �سنوات وحذر م�سوؤولو  �ست  اأكرث من  االأحمر منذ 
اأمثال النفط الذي ت�سرب يف كارثة  اأربعة  اأن يت�سرب منها  الناقلة ميكن 
اإك�سون فالديز قبالة اأال�سكا يف عام 1989. ومت يف ال�سابق التو�سل اإىل 
التي  ال�سفينة  املتحدة  االأمم  من  فني  فريق  يفح�ض  ب��اأن  يق�سي  اتفاق 
تتدهور حالتها وامل�سنوعة عام 1976 واإجراء االإ�سالحات التي ميكن اأن 
تكون جمدية فيها لكن مل يتم التو�سل اإىل اتفاق نهائي حول الرتتيبات 
املتحدة، دع��ا احلوثيني يف  ل��الأمم  التابع  االأم��ن  ال��الزم��ة. وك��ان جمل�ض 
نفط  ناقلة  بفح�ض  املتحدة  االأمم  خل��راء  ب�سرعة  ال�سماح  اإىل  اليمن 
�سواحل  را�سية قبالة  النفط اخلام  باأكرث من مليون برميل من  حمملة 

اليمن، وحذر من خطر انفجارها والت�سبب بكارثة بيئية واقت�سادية.

�سكان يفرون من بلدة اإيربني بالقرب من كييف، بعد ق�سف عنيف وتقدم للقوات الرو�سية نحو العا�سمة )رويرتز(

القيادة يف يد مايا �ساندو املوالية الأوروبا

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�س غانا باليوم �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة نانا اأكوفو اأدو رئي�ض جمهورية غانا، وذلك 

مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض نانا اأكوفو 

اأدو باملنا�سبة نف�سها.

نائب رئي�س �لدومينيكان: �لإمار�ت 
منوذج عاملي مبهر �قت�صاديا و تكنولوجيا

•• دبي -وام:

اأكدت معايل راكيل بينيا دي اأنتونيا نائب رئي�ض جمهورية الدومينيكان 
ل��ل��ت��ق��دم االقت�سادي  م��ب��ه��را  ع��امل��ي��ا  ت��ع��د من���وذج���ا  االإم�������ارات  دول����ة  اأن 
واالجتماعي و ال�سناعي و التكنولوجي والذي حققته على مدى خم�سة 
اأ���س��ادت بجهود حكومة دول��ة االإم���ارات والتي  عقود من االإجن����ازات.. و 

�سخرت من خاللها مواردها ل�سالح �سعبها.
زيارتها  االإم��ارت )وام( خالل  اأنباء  وكالة  ح��وار مع  وقالت معاليها يف 
الر�سمية للدولة والتي ا�ستمرت ثالثة اأيام �سعي بالدها بقيادة الرئي�ض 
اأمريكا  اإقليميا يف  لوج�ستيا  تعزيز مكانتها مركزا  اإىل  نادر  اأبي  لوي�ض 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و ا�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية 
ونوهت يف هذا ال�سدد اإىل دعم و م�ساهمات جمموعة موانئ دبي العاملية 

التي قالت اإنها تعد اأكر م�ستثمر من االإمارات يف الدومينيكان.
)التفا�سيل �ض2(

حممد بن زايد يوؤدي واجب العزاء لطحنون بن حممد  )وام(

حممد بن ز�يد يعزي طحنون بن حممد 
بوفاة �ل�صيخة عائ�صة بنت حممد �آل نهيان

•• العني-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
مدينة  يف  غريبة  بق�سر  اأم�ض  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
العني واجب العزاء اإىل �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان بوفاة 

ال�سيخة عائ�سة بنت حممد اآل نهيان.
واأعرب �سموه عن �سادق موا�ساته يف وفاة املغفور لها داعيا اهلل العلي 

القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته، واأن ي�سكنها ف�سيح جناته.
ال�سيخ حممد بن حمد بن  ال��ع��زاء معايل  راف��ق �سموه خ��الل تقدمي 
طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة �سوؤون الرئا�سة.
  )�سور اخرى �ض2(

بوتني لأردوغان: العملية الع�سكرية لن تتوقف قبل تلبية مطالبنا

تدمري مطار فينيت�صيا.. وكييف حما�صرة بالكامل 
•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  ب�����ي�����ان،  يف  ال����ك����رم����ل����ني  ق�������ال 
ال���رئ���ي�������ض ال����رو�����س����ي ف���الدمي���ر 
ب��وت��ني اأب��ل��غ ن��ظ��ره ال��رتك��ي رجب 
هاتفية،  مكاملة  يف  اأردوغ����ان  طيب 
توقف  لن  رو�سيا  اأن  االأح���د،  اأم�ض 
اأوقفت  اإذا  اإال  الع�سكرية  عمليتها 
تلبية  ومت�����ت  ال���ق���ت���ال  اأوك����ران����ي����ا 

مطالب مو�سكو.
اأن  ب���ي���ان،  ال��ك��رم��ل��ني يف  واأ�����س����اف 
ت�سر وفقاً  العملية  اإن  بوتني قال 
الذي  ال��زم��ن��ي  واجل����دول  للخطة 

و�سعته مو�سكو.
بوتني  اأخ���ر  ال��ك��رم��ل��ني،  وبح�سب 
م�ستعدة  رو����س���ي���ا  ب�����اأن  اأردوغ���������ان 
وال�سركاء  اأوك���ران���ي���ا  م��ع  ل��ل��ح��وار 
االأجانب. كما قال بوتني اإنه ياأمل 
يف اأن يتخذ املفاو�سون االأوكرانيون 
نهجاً بناًء يف املحادثات مع مو�سكو، 
وياأخذون يف احل�سبان الواقع على 

االأر�ض.
وقال الكرملني: "مت لفت االنتباه 
حم����اوالت  اأي  ج�����دوى  ع����دم  اإىل 
التفاو�ض  ع��م��ل��ي��ة  اأم�����د  الإط����ال����ة 
ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا ق�����وات االأم����ن 
اإعادة تنظيم قواتها  االأوكرانية يف 
اأن  االأم���ل معقود على  وم��وارده��ا. 

عمليات  ت��ت��وا���س��ل  ف��ي��م��ا  ك��ي��ي��ف، 
االإجالء.

الرئي�ض  اأك������د  ف��ي��م��ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
زيلين�سكي  فولودمير  االأوك���راين 
دم���رت  ال��رو���س��ي��ة  ال�������س���واري���خ  اأن 
"فينيت�سيا" جنوب  بالكامل مطار 

غرب كييف.
ويف اآخر التطورات، اأعلنت �سلطات 
ماريوبول بدء اإجالء املدنيني عر 

اجلولة  يف  اأوك��ران��ي��ا  ممثلو  يظهر 
بناء  نهجا  امل��ف��او���س��ات  م��ن  املقبلة 
ي��اأخ��ذوا متاما يف  واأن  اأك��ر  ب�سكل 
بعد  اجلديدة"  احلقائق  االعتبار 

الهجوم.
من جهته، قال مكتب اأردوغان اإنه 
حث بوتني على اإعالن وقف اإطالق 
اأوك���ران���ي���ا، وف��ت��ح ممرات  ال��ن��ار يف 

اإن�سانية وتوقيع اتفاق �سالم.
هاتفية  مكاملة  بعد  �سدر  بيان  ويف 
الرئي�سني،  ب���ني  ���س��اع��ة  ا���س��ت��م��رت 
قالت الرئا�سة الرتكية اإن اأردوغان 
م�ستعدة  اأن���ق���رة  اأن  ب���وت���ني  اأب���ل���غ 
للم�ساهمة يف التو�سل حلل �سلمي 
اإطالق  وق��ف  اأن  م�سيفاً  لل�سراع، 
ب�ساأن  القلق  دواع��ي  �سيخفف  النار 

الو�سع االإن�ساين.
واأ�ساف البيان: "الرئي�ض اأردوغان 
الطريق  ل��ت��م��ه��ي��د  دع����وت����ه  ج�����دد 
اأهمية  اأردوغ���ان  اأك��د  معاً.  لل�سالم 
لوقف  ع���اج���ل���ة  خ����ط����وات  ات����خ����اذ 
اإطالق النار وفتح ممرات اإن�سانية 

وتوقيع اتفاق �سالم".
االأوكراين  الرئي�ض  اأعلن  ميدانيا، 
�سربات  اأن  زيلين�سكي  فولودمير 
���س��اروخ��ي��ة رو���س��ي��ة دّم����رت االأحد 
مطار فينيت�سيا يف و�سط اأوكرانيا.

وقال الرئي�ض االأوكراين يف فيديو 

للتو  »تبّلغت  ت��ل��غ��رام  تطبيق  ع��ر 
ا�ستهدفت  �ساروخية  �سربات  ب��اأن 
ف��ي��ن��ي��ت�����س��ي��ا« امل��دي��ن��ة ال��ب��ال��غ عدد 
ن�سمة،  األ��ف   370 ح��واىل  �سكانها 

م�سيفا اأن »املطار دّمر بالكامل«.
ع���دة  االإن�����������ذار  �����س����اف����رات  ودوت 
م�����رات يف ال��ع��ا���س��م��ة االأوك���ران���ي���ة 
العملية  دخ��ول  االأح���د، مع  كييف، 
اأوكرانيا  يف  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 

تتزايد  يومها احلادي ع�سر، حيث 
ال��غ��رب باأن  اإمي���ان  امل��وؤ���س��رات على 
باأيدي  النهاية  يف  �ست�سقط  كييف 

القوات الرو�سية.
وكييف حما�سرة بالكامل من كافة 
اجلهات، مع وجود حماوالت رو�سية 
من  االأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  لدخول 
ق�سف  و���س��ط  ال�سمالية،  املنطقة 
اأربني ب�سواحي  رو�سي عنيف على 

على مفرتق عوامل متعّددة:

هل م�صتقبل حرب �أوكر�نيا يف مولدوفا؟
حماربون �أمريكيون خدمو� باأفغان�صتان و�لعر�ق ي�صتعدون لل�صفر لأوكر�نيا

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق��ال��ت م�����س��ادر اأم��رك��ي��ة ���س��ح��اف��ي��ة، اإن ال��ع�����س��رات من 
ال��ق��دام��ى االأم��رك��ي��ني خ��دم��وا يف العراق  امل��ح��ارب��ني 
بينما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  بال�سراع  التحقوا  قد  واأفغان�ستان 
ملقاتلة  البلد  نف�ض  اإىل  لل�سفر  منهم  الع�سرات  ي�ستعد 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  ل�سحيفة  وف��ق��ا  ال��رو���س��ي��ة،  ال���ق���وات 

االأمركية.
وقدرت امل�سادر ال�سحافية دخول حوايل 1600 مقاتل 

اأمركي اإىل اأوكرانيا، وفقا لرئي�ض الوزراء االأوكراين.
اأمركي  متطوع  اآالف   3 اأن  اأوك����راين  م�����س��وؤول  وذك���ر 

�سي�ساركون يف كتيبة دولية ملقاومة القوات الرو�سية.
الذي  املتقاعد هيكتور  ال�سوء على  ال�سحيفة  و�سلطت 
البحرية  م�����س��اة  اأف�����راد  اأح����د  ب�سفته  ال���ع���راق  يف  خ���دم 
االأمركية، ثم عاد وح�سل على معا�ض تقاعدي ووظيفة 
مدنية، واعتقد اأنه انتهى من اخلدمة الع�سكرية. لكن 
اأخ��رى هذه  ا�ستقل طائرة يف عملية ن�سر  يوم اجلمعة، 

املرة كمتطوع يف اأوكرانيا.
البنادق  مبناظر  مليئة  حقائب  ع��دة  بتفتي�ض  وق���ام 
ترع  التي  الر�سا�ض  من  الواقية  وال���دروع  واخل���وذات 
م�ساة  يف  ال�سابق  اجلندي  وق��ال  املحاربني.  قدامى  بها 
غره  مثل  ومثله  ف��ل��وري��دا  يف  يعي�ض  ال���ذي  البحرية، 

الذين متت مقابلتهم ميكنني امل�ساعدة االآن.

وبح�سب التقرير فاإن هيكتور واحد من جمموعة من 
ق��دام��ى امل��ح��ارب��ني االأم��رك��ي��ني ال��ذي��ن ي��ق��ول��ون اإنهم 
اأوكرانيا،  يف  ال��ق��ت��ال  اإىل  لالن�سمام  االآن  ي�ستعدون 
وبدعوة من رئي�ض البالد فولودمير زيلين�سكي، الذي 
اأعلن يف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع اأنه ب�سدد تاأ�سي�ض 
اأنحاء  جميع  م��ن  املتطوعني  م��ن  وط��ل��ب  دويل.  فيلق 

العامل امل�ساعدة يف الدفاع عن اأمته �سد رو�سيا.
وردد وزير اخلارجية االأوكراين دميرتو كوليبا، الدعوة 
اإىل امل��ق��ات��ل��ني، ق��ائ��اًل ع��ل��ى ت��وي��رت م��ًع��ا ه��زم��ن��ا هتلر، 

ا. و�سنهزم بوتني اأي�سً
لنقل  االأوكرانيني  تدريب  يف  ياأمل  اإن��ه  هيكتور  ويقول 
خرته يف تخ�س�ض املركبات املدرعة واالأ�سلحة الثقيلة.
ال��ق��دام��ى لديهم دعوة  امل��ح��ارب��ني  الكثر م��ن  واأ���س��اف 
للخدمة، وقد تدربنا يف حياتنا املهنية بالكامل على هذا 
النوع من احل��رب. لقد كان �سعبا علي اجللو�ض وعدم 

القيام باأي �سيء!.
جمموعات  تتجمع  املتحدة،  الواليات  اأنحاء  جميع  ويف 
وتخطط  الع�سكريني  امل��ح��ارب��ني  ق��دام��ى  م��ن  �سغرة 
للح�سول على جوازات �سفر. وبعد �سنوات من اخلدمة 
يف  الدميقراطية  لن�سر  حماولة  يف  ع�سكرية،  مهن  يف 
يرون  ملا  متعط�سني  الكثرون  اأ�سبح  الفاترة  االأماكن 
اأن��ه��ا م��ع��رك��ة ���س��احل��ة ل��ل��دف��اع ع��ن احل��ري��ة ���س��د معتٍد 

ا�ستبدادي بجي�ض تقليدي وغني باالأهداف.

•• الفجر -فلوران بارمنتييه

–ترجمة خرية ال�صيباين
غويا  مي�سيل  دع���ا  ل���ه،  م��ق��ال  يف 
اإي��الء اهتمام خا�ض لواحدة  اإىل 
الأوكرانيا:  املجاورة  البلدان  من 
يف  ن���ف�������س���ه���ا  –هي  م�����ول�����دوف�����ا 
���س��راع م��ع رو���س��ي��ا ح���ول م�ساألة 
منطقة  -وه����ي  تران�سني�سرتيا 
خلفية حمتملة حلرب ع�سابات. 
منطقة  اىل  التحّول  ب�سدد  انها 
حمور  قريًبا  و�ست�سبح  رئي�سية 

اهتمام رو�سي.
مع  و�����س����ف����ن����ا،   ،2019 ع�������ام 
ال���������س����ن����ات����ورة ج�����وزي�����ت دوري�������و، 
ب��ان��ه��ا »ع���ل���ى مفرتق  م���ول���دوف���ا 
طرق عوامل«. ولئن لي�ض موؤكدا 
قاعدة  �ست�سبح  املنطقة  ه��ذه  اأن 
احلرب  ف���اإن  للمقاتلني،  خلفية 
احلالية يف الواقع جتعل مولدوفا 

و��صنطن تعمل على تزويد �أوكر�نيا مبقاتالت بولندية 
•• كي�صيناو-اأ ف ب:

ب��الده تعمل  اأن  اأن��ت��وين بلينكن االأح���د  اأع��ل��ن وزي��ر اخلارجية االأم��رك��ي 
جاهدة للتو�سل اإىل اتفاق مع بولندا لتزويد اأوكرانيا بطائرات حربية.

عن  ال��ت��ح��ّدث  ميكنني  ال  مولدافيا  اإىل  زي���ارة  خ��الل  لل�سحافيني  وق��ال 
جدول زمني، لكن ميكنني القول اإننا نتعامل مع االأمر ب�سكل ن�سط جدا.

واأ�ساف اأن الواليات املتحدة جتري حمادثات ن�سطة للغاية مع م�سوؤولني 
اأوكرانيني للح�سول على تقييم حمّدث الحتياجاتهم.

وتابع مع تلقينا هذا التقييم، نعمل على النظر يف ما ميكننا نحن واحللفاء 
وال�سركاء اإي�ساله لتعزيز دفاعات كييف �سد الغزو الرو�سي.

الطائرات  م�ساألة  يف  ن�سط  ب�سكل  حاليا  ننظر  االأم��رك��ي  ال��وزي��ر  واأك���د 
اأن تقّدمها الأوكرانيا والكيفية التي �سيكون باإمكاننا  التي ميكن لبولندا 

التعوي�ض من خاللها يف حال قررت بولندا تقدمي هذه الطائرات.
واأفادت و�سائل اإعالم اأمركية عدة ال�سبت اأن م�سوؤولني اأمركيني حتدثوا 
احلقبة  اإىل  ت��ع��ود  ط��ائ��رات  مبوجبه  ب��ول��ن��دا  تر�سل  حمتمل،  ات��ف��اق  ع��ن 
ال�سوفياتية اإىل اأوكرانيا مقابل ح�سول وار�سو على مقاتالت اأمركية من 

طراز اإف16-.
ويتفاقم الثمن االقت�سادي واالإن�ساين للغزو الرو�سي الأوكرانيا الذي بداأ 

قبل ع�سرة اأيام فيما اأفاد م�سوؤولون عن مقتل مئات املدنيني.
وتدفقت اأ�سلحة وذخرة واأموال اإىل اأوكرانيا من حلفائها الغربيني.

ونقلت �سحيفة وول �سرتيت جورنال و�سبكة )اإن بي �سي( عن م�سوؤول يف 
ونت�ساور مع  امللّف  البولنديني على هذا  "نعمل مع  قوله  االأبي�ض  البيت 

حلفائنا االآخرين من حلف �سمال االأطل�سي.

الدولية،  االأخ����ب����ار  اإىل  اأق������رب 
خ�سائ�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  وتك�سف 
ال��ب��ل��د. وه����ذه م��رت��ب��ط��ة بوجود 
ي��ت��م حله  ان��ف�����س��ايل مل  ����س���راع 
وبالتوجه   ،- -ت��ران�����س��ن��ي�����س��رتي��ا 

االأوروب�������ي مل���ول���دوف���ا -م����ع نفوذ 
رو�سي حقيقي للغاية -وبو�سعها 
عليه  من�سو�ض  حمايدة  كدولة 
يف الد�ستور، وبردود اأفعالها على 

احلرب.      )التفا�سيل �ض11(

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

مواقــيت ال�صالة
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نائب رئي�ص جمهورية الدومينيكان 
تزور متحف امل�ستقبل يف دبي

اأخبار الإمارات

الغرب يبحث عن خليفة لزيلين�سكي 
حت�سباً ملقتله اأو اعتقاله

عربي ودويل

الوحدة يقل�ص فارق النقاط مع العني و 
ال�سارقة يخ�رس لأول مرة مع كوزمني 

الفجر الريا�سي

الغزو الرو�سي لأوكرانيا:
هل نتجه نحو نوع جديد من �حلرب �لباردة؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين

تر�سم احلرب التي �سنها بوتني مالمح عامل جديد ال ميكن التنبوؤ به واأكرث خطورة 
بكثر مما كان عليه خالل احلرب الباردة... مرعب.

جال�ًسا  الغريب.  احل��ب  دك��ت��ور  كوبريك  �ستانلي  فيلم  م��ن  مبا�سرة  امل�سهد  يبدو 
ق�سره،  يف  املح�سن  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ر  ال�سهرة،  ال�سخمة  ط��اوالت��ه  اإح���دى  على 
اأي��ام من  اأربعة  بعد  28 فراير،  الكامرا. يف  النووي يف مواجهة  بالتهديد  يلّوح 
املعلقون عن  يبحث  الرعب.  العامل يف حالة من  اأ�سبح  الأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو 
اجتاهاتهم: هل هذه ن�سخة جديدة من احلرب الباردة؟ هل نحن على �سفا حرب 

عاملية ثالثة؟ 
�سريف،  ريت�سارد  يح�سم  ال��ق��دمي،  العامل  اختفى  لقد  م��وؤك��د:  واح��د  �سيء  هناك 
�ستار  قام  االأطل�سي.  �سمال  حللف  ال�سابق  والقائد  املتقاعد  الريطاين  اجل��رال 
حديدي جديد واأ�سبح للمنظمة االأطل�سية االآن حدودا جديدة يف اأوروبا ال�سرقية. 
من  حمرومة  لكنها  الغرب  نحو  تتجه  رمادية  منطقة  توجد  اخل��ط،  ه��ذا  وخلف 

حماية الناتو... وتدفع اأوكرانيا االآن ب�سكل موؤمل العواقب. )التفا�سيل �ض12(

اأعلنت  فيما  االإن�����س��ان��ي��ة،  امل���م���رات 
ال�سلطات الرو�سية اإجالء 6500 
اأوكراين من دونيت�سك ولوغان�سك 

اإىل رو�ستوف الرو�سية.
الدفاع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
من   2203 ت���دم���ر  ال���رو����س���ي���ة 
الع�سكرية  التحتية  البنية  مواقع 
العملية،  ب����دء  م��ن��ذ  االأوك����ران����ي����ة 
اأوكرانية  م��ق��ات��الت   8 واإ����س���ق���اط 
ع�����س��ك��ري جنوب  م���ط���ار  وق�����س��ف 
م�سرات   6 واإ����س���ق���اط  اأوك���ران���ي���ا، 
اأوك���ران���ي���ة م���ن ط����راز »ب���رق���دار« 
مقاتلة   69 وت���دم���ر  ال���رتك���ي���ة، 
اأوكرانية على االأر�ض و24 يف اجلو 
اأن قوات  اأك��دت  دبابة. كما  و778 
�سيطرت  ول��وغ��ان�����س��ك  دون��ي��ت�����س��ك 

على 11 بلدة �سرق اأوكرانيا.
كما قالت رو�سيا اإنها دمرت قاعدة 
»�ستاراوكو�ستنتانيف«  ق����اع����دة 
اجل���وي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة االأوك���ران���ي���ة 
باأ�سلحة عالية الدقة طويلة املدى، 
ال�ساروخية  ال��ق��وات  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأي�����س��ا منظومة  دم����رت  ال��رو���س��ي��ة 
االأوك��راين من  ال�ساروخي  للدفاع 
طراز اإ�ض300-، فيما مت االإعالن 
ت��ع��زي��زات ع�سكرية رو���س��ي��ة يف  ع��ن 
مدينة  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  طريقها 

بيلغورود.

لإجالء  �لثانية  �ملحاولة  ف�صل 
�مل��دن��ي��ن م���ن م��اري��وب��ول

•• كييف-وكاالت:

ف�����س��ل��ت امل��ح��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة الإج���الء 
م��ن ماريوبول  م��دي��ن��ة  م��ن  ���س��ك��ان 
ال�������س���اح���ل���ي���ة ج���ن���وب���ي اأوك����ران����ي����ا، 
ب�سبب  اأ����س���ب���وع،  م��ن��ذ  امل���ح���ا����س���رة 
ا���س��ت��م��رار ال��ق�����س��ف ال��رو���س��ي وفق 
الداخلية  وزارة  م�����س��ت�����س��ار  رواي�����ة 

االأوكرانية اأنطون هرا�سينكو.
عمليات  ب�����دء  امل����ق����رر  م����ن  وك�������ان 
بالتوقيت  االأح�����د  ظ��ه��ر  االإج������الء 
م�ساء،  ال��ت��ا���س��ع��ة  وح���ت���ى  امل���ح���ل���ي 
اأعلنت ال�سلطات الع�سكرية  ح�سبما 

االأوكرانية يف وقت �سابق.
عمليات  اإن  ق��ال  هرا�سينكو  لكن 
االإج������������الء ع����ل����ى ط�������ول امل�����م�����رات 
ب�سبب  توقفت  امل��ح��ددة  االإن�سانية 

ا�ستمرار الهجوم.
واأ���س��اف على موقع »ت��ل��ي��غ��رام«: ال 
ميكن تواجد ممرات خ�سراء هناك 
الأن عقل الرو�ض املري�ض فقط هو 
الذي يقرر متى يبداأ اإطالق النار، 

و�سوب من.
ال�سبت،  مم��اث��ل��ة،  ه��دن��ة  وان���ه���ارت 
ومدينة  ماريوبول  يف  مقررة  كانت 
اأدى  امل�����ج�����اورة، مم���ا  ف��ول��ن��وف��اخ��ا 
من  مزيد  و�سط  ال�سكان  ملحا�سرة 
الق�سف املدفعي واجلوي الرو�سي.

اأعلنت  االأح���د،  �سابق من  وق��ت  ويف 
القوات ال�سعبية يف دونيت�سك اإجالء 

ماريوبول. من  �سخ�ض   300

بليبيا  بالأعمال �لربيطانية  �لقائمة 
ت�صدد على �أهمية �ل�صتقر�ر و�حلو�ر

•• طرابل�س-وكاالت:

امل��ت��ح��دة يف  اململكة  ���س��ف��ارة  اأف����ادت 
القائمة  ب���اأن  االأح���د،  اأم�����ض  ليبيا، 
الريطانية  ل��ل�����س��ف��ارة  ب��االأع��م��ال 
ك��ي��ت اإن��غ��ل��ي�����ض، ات��ف��ق��ت م��ع رئي�ض 
جمل�ض النواب الليبي عقيلة �سالح 
اال���س��ت��ق��رار و�سرورة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الوقت  ه��ذا  "يف  الت�سوية واحل��وار 
االنتقالية"  امل���رح���ل���ة  م���ن  امل���ه���م 

بالبالد.
ح�سابها  يف  ال�������س���ف���ارة  واأ����س���اف���ت 
الر�سمي على "تويرت" اأن اإنغلي�ض 
مناق�سات  خ����الل  ات��ف��ق��ا  و���س��ال��ح 
التعامل  اأهمية  على  ال�سبت  اأم�ض 
اخلا�سة  امل�����س��ت�����س��ارة  م���ب���ادرة  م���ع 
املتحدة  الأمم  ال�����ع�����ام  ل�����الأم�����ني 
لتحديد  ول����ي����ام����ز(  )����س���ت���ي���ف���اين 

االأ�سا�ض الد�ستوري لالنتخابات.
تطرقت  اإنغلي�ض  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املتحدة يف  اململكة  رغبة  اإىل  اأي�سا 
وقت  يف  ال�����س��رق��ي��ة  املنطقة  زي����ارة 
الحق من هذا العام لتعزيز التعاون 

بني اململكة املتحدة وليبيا.
5 دول غ��رب��ي��ة، م��ن بينها  وك��ان��ت 
الواليات املتحدة االأمركية، دعت 
يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية  االأط���راف 
االأعمال  ع��ن  االم��ت��ن��اع  اإىل  ليبيا، 
البالد  يف  اال�ستقرار  تقو�ض  التي 
اإىل  اللجوء  دون  خ��الف  اأي  وح��ل 

العنف.
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اأخبـار الإمـارات

مهام تطوعية لطالب جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية يف �ملخيم �لإمار�تي �لأردين

اطلعت على جتارب املتحف وروؤية جعله مقرا مل�ست�سريف امل�ستقبل من حول العامل

نائب رئي�س جمهورية �لدومينيكان تزور متحف �مل�صتقبل يف دبي

على  وت������ع������رف������وا  وال������ث������ان������وي������ة، 
والطبية  ال��ع��الج��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال��ط��ب��ي داخل  امل���رك���ز  امل��ق��دم��ة يف 
ال�سحية  الرعاية  لتوفر  املخيم 
الالزمة لالجئني واأ�سرهم. واأكد 
اليبهوين  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  ���س��ع��ادة 
ال���ظ���اه���ري، م���دي���ر اجل���ام���ع���ة اأن 

املجهزة  وامل��ع��ام��ل  ال�سيانة  ور����ض 
لتدريب  واالآليات  املعدات  باأحدث 
ال���الج���ئ���ني وت���اأه���ي���ل���ه���م يف ع���دة 
خاللها  من  ي�ستطيعون  جم��االت 
تعينهم  وح���رف  م��ه��ارات  اكت�ساب 
يف م�����س��ت��ق��ب��ل ح���ي���ات���ه���م، واأب������دى 
ال��ط��الب اإع��ج��اب��ه��م مب��ا ي��ق��وم به 

االإماراتي،  االأح��م��ر  الهالل  هيئة 
يف  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  ل�سالح 
اإن  ال�����س��وري��ة. وق���ال  دول اجل����وار 
ت��ع��زي��ز مثل  اجل��ام��ع��ة تعمل ع��ل��ى 
ه����ذه امل����ب����ادرات ال��ت��ط��وع��ي��ة التي 
االإماراتي  املجتمع  جت���اوب  ت��وؤك��د 
امل��وج��ه��ة لالجئني،  ال���رام���ج  م��ع 

ومراحل  وا�ست�سافتهم،  قدومهم 
والرامج  واإي���وائ���ه���م  ت�����س��ك��ي��ن��ه��م 
االإعا�سة  جم��االت  يف  لهم  املقدمة 
واخلدمات  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 
االأخ��رى. كما تعرفوا على برامج 
القدرات  وتعزيز  املهني  التاأهيل 
و وق��ف��وا ع��ل��ى ���س��ر ال��ع��م��ل داخل 

الزيارة امليدانية لطالب وطالبات 
االإن�سانية  للعلوم  زايد  بن  حممد 
تاأتي  االأردين،  االإماراتي  للمخيم 
الإ�سراك  اجل��ام��ع��ة  �سعى  اإط���ار  يف 
التطوعية  اجل���ه���ود  يف  ط��الب��ه��ا 
بها  ت�سطلع  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة  و 
الدولة ممثلة يف ذراعها االإن�ساين 

وجنارة  �سيانة  من  الور�ض  عمال 
بحاجاته  امل��خ��ي��م  ورف�����د  وح�����دادة 
االأ���س��ا���س��ي��ة م��ن ط����اوالت ومقاعد 

وغرها .
اخلدمات  ع��ل��ى  ال���ط���الب  واط���ل���ع 
للطلبة  امل����ق����دم����ة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
االأ�سا�سية  امل���خ���ي���م  م����دار�����ض  يف 

االأ�سا�سية  وت�����س��ورات��ه  امل�ستقبل 
لل�سحة  االب����ت����ك����ار  جم�������االت  يف 
والطاقة  الذكية  وامل��دن  والتعليم 
عر  امل�ستقبلي  واالقت�ساد  والنقل 

خمتراته املتخ�س�سة.

وت��ع��زي��ز ح��ل��ول ال���زراع���ة وال����ري، 
للب�سرية،  الغذائي  االأم��ن  وتوفر 
م�ستدام،  ب�سكل  امل��خ��ّل��ف��ات  واإدارة 
وا�ستمعت  الكوكب.  بيئة  وحماية 
املتحف  م�������س���وؤويل  م���ن  م��ع��ال��ي��ه��ا 

عرها  يت�سنى  ا�ستثنائيًة  رح��ل��ًة 
مثرة  م�ستقبلية  جت���ارب  اختبار 
احلياة  ج����وان����ب  خم��ت��ل��ف  مت�������ّض 
واقع  خللق  التكنولوجيا  وتطويع 

اأف�سل لالإن�سانية ككل.

ح��ك��وم��ي��ة و���س��رك��ات ع��امل��ي��ة رائ���دة 
امل�ستقبل  وت�سميم  ا�ست�سراف  يف 
خم�سة  يف  االإب����داع����ي����ة  وح���ل���ول���ه 
رئ��ي�����س��ي��ة، ه���ي تخطيط  جم����االت 
امل�ستقبل،  وجم����ت����م����ع����ات  م�������دن 

- رحلة ا�ستك�ساف امل�ستقبل.
فر�سة  امل�ستقبل  متحف  وي�سّكل 
اآفاقه  مبختلف  امل�ستقبل  لعي�ض 
الأف�سل  حا�سنة  وب��ي��ئ��ة  واأب���ع���اده، 
ويقدم  املبتكرة،  وامل��واه��ب  العقول 

الوجهة  ح��ول  تف�سيلي  �سرح  اإىل 
�سيكون  الذي  للمتحف  امل�ستقبلية 
امل�ستقبل  م�ست�سريف  يجمع  م��ق��را 
م����ن خ�����الل م�����وؤمت�����رات وم���راك���ز 
اأبحاث جلميع املتخ�س�سني ب�سنع 

•• عمان-وام:

وطالبات  ط�����الب  م����ن  وف�����د  زار 
ب���ن زاي����د للعلوم  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
اأع�ساء  االإن�سانية برفقة عدد من 
املخيم  م���وؤخ���راً،  االإداري�����ة  الهيئة 
لالجئني  االأردين  االإم������ارات������ي 
مب���ن���ط���ق���ة م����ري����ج����ي����ب ال���ف���ه���ود 

مبحافظة الزرقاء االأردنية.
وق������ام ال����ط����الب خ�����الل ال����زي����ارة 
االإن�سانية  املهام  من  ع��دد  بتنفيذ 
الالجئني،  ل�����س��ال��ح  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
بالتن�سيق مع هيئة الهالل االأحمر 
لتعزيز  املخيم،  واإدارة  االإم��ارات��ي 
االإن�سانية  االإم���������ارات  م����ب����ادرات 
امل��وج��ه��ة ل��الأ���س��ق��اء ال�����س��وري��ني ، 
اجلهود  دع��م  يف  منهم  وم�ساهمة 
الالجئني  لتح�سني حياة  املبذولة 

وتوفر رعاية اأكر لهم.
اخلدمات  ع��ل��ى  ال���ط���الب  واط���ل���ع 
املجاالت  يف  لالجئني  تقدم  التي 
كافة، وا�ستمعوا اإىل �سرح من اإدارة 
املتبعة  االإج�������راءات  ح���ول  امل��خ��ي��م 
منذ  للمخيم  ال��الج��ئ��ني  ل��دخ��ول 

للم�سوؤولية  تنم عن فهم عميق  و 
التي  االإن�����س��ان��ي��ة  و  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وطالبها  اجل��ام��ع��ة  ب��ه��ا  ت�سطلع 
الر�سالة  اإىل  ب��و���س��وح  ت�����س��ر  و   ،
لتعزيز  اجل��ام��ع��ة  تتحملها  ال��ت��ي 
االإن�سانية  الق�سايا  مع  الت�سامن 
لالأ�سقاء و االأ�سدقاء من حولنا .

���س��ع��ادة الدكتور  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 
خ��ل��ي��ف��ة م���ب���ارك ال��ظ��اه��ري نائب 
ال�سوؤون  ل��ق��ط��اع  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
جامعة  اأن  ب��االإن��اب��ة  االأك���ادمي���ي���ة 
االإن�سانية  للعلوم  زايد  بن  حممد 
ل���ن ت��دخ��ر ج��ه��دا يف ���س��ب��ي��ل ن�سر 
ث���ق���اف���ة ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي بني 
اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  الطالب 
بوابة  ع���ر  االإن�������س���ان���ي���ة  خل���دم���ة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي امل�����س��رع��ة على 
الطلبة  جل���م���ي���ع  م�������س���راع���ي���ه���ا 
اأن التطوع  والطالبات. واأ�سار اإىل 
اأهم  م��ن  يعتر  جم��االت��ه  وتعزيز 
طالبها  جلعل  اجلامعة  اأول��وي��ات 
جمتمعهم  يف  وم��وؤث��ري��ن  فاعلني 
تواجه  التي  االأخ��رى  واملجتمعات 
حتديات اإن�سانية وتنموية عديدة.

•• دبي -وام:

بينيا  راك��ي��ل  ال�سيدة  معايل  زارت 
جمهورية  رئي�ض  نائبة  رودريغيز، 
امل�ستقبل"  "متحف  الدومينيكان 
�ساحب  م����وؤخ����راً  اف��ت��ت��ح��ه  ال�����ذي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
علمية  من�سة  اهلل" ليكون  "رعاه 
للعامل،  دب��ي  م��ن  تنطلق  وف��ك��ري��ة 
امل�ستقبل  م�ست�سريف  يجمع  ومقرا 
حلول  ت�����س��م��ي��م  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
معاليها  وزارت  امل��ب��ت��ك��رة.  ال���غ���د 
امل�ستقبل،  متحف  مرافق  خمتلف 
الف�سائية  املحطة  مقدمتها  ويف 
 OSS Hope امل��داري��ة – اأم��ل
اليوم"  "امل�ستقبل  وكذلك معر�ض 
واط���ل���ع���ت ع���ل���ى م����ا ي��ح��ت��وي��ه من 
يقدمها  ورائ���دة  متطورة  تقنيات 
وال�سراكات  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ت���ح���ف 
اال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة م�������ع ج����ه����ات 

وتركز اأجندة متحف امل�ستقبل على 
ا�ستئناف احل�سارة العلمية العربية 
امل�سارات  من  جمموعة  خالل  من 
املتحف،  اأطلقها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
والتي �سي�ستمر يف احت�سانها عر 
خلق �سبكة من م�ست�سريف امل�ستقبل 
وربطهم  بهم  واالحتفاء  والنوابغ 
بالتحديات احلالية، ودعم احللول 
النوابغ.  يطورها  ال��ت��ي  التنموية 
و�سي�ساهم متحف امل�ستقبل يف خلق 
حراك فكري عاملي حول ا�ستطالع 
امل�ستقبلية  التغرات  وا�ست�سراف 
واالقت�سادية  العلمية  املجاالت  يف 
ون�سر  واالإن�������س���ان���ي���ة،  وال��ت��ن��م��وي��ة 
املعرفة واالأبحاث وت�سليط ال�سوء 
واالكت�سافات  التغرات  اأه��م  على 
لروؤية  ت��اأك��ي��داً  اجل��دي��دة،  العلمية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م��وؤ���س�����س��ه 
باأن  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
يتطلع  مل��ن  ه��ي  امل�ستقبل  �سناعة 
ويتخيله  اإل����ي����ه  وي���ط���م���ح  ن���ح���وه 

وي�سنعه لالأجيال القادمة.

نائب رئي�س �لدومينيكان: �لإمار�ت منوذج عاملي مبهر �قت�صاديا و تكنولوجيا
•• دبي -وام:

اأك������دت م���ع���ايل راك���ي���ل ب��ي��ن��ي��ا دي 
جمهورية  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اأن��ت��ون��ي��ا 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  الدومينيكان 
للتقدم  مبهرا  عامليا  منوذجا  تعد 
االق����ت���������س����ادي واالج����ت����م����اع����ي و 
والذي  التكنولوجي  و  ال�سناعي 
عقود  خم�سة  م���دى  ع��ل��ى  حققته 
اأ�سادت بجهود  و  من االإجن���ازات.. 
والتي  االإم���������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 

الطبيعية التي متتلكها جمهورية 
بدورها  ت���دع���م  و  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان 
م�سرة قطاعي ال�سياحة و الرتفيه 
وت�سهم يف ا�ستقطاب مزيد ال�سياح 
من جميع اأنحاء العامل.. وعرت 
عن �سعادتها بزيارة دولة االإمارات 
يف ظل احتفالها بالعيد اخلم�سني 

لقيام االحتاد.
" جم���م���وع���ة م����وان����ئ دبي  ك���ان���ت 
عملياتها  ب������داأت  ق���د   " ال��ع��امل��ي��ة 
ال���دوم���ي���ن���ي���ك���ان  ج����م����ه����وري����ة  يف 

اإىل دعم و م�ساهمات  هذا ال�سدد 
جمموعة موانئ دبي العاملية التي 
اأكر م�ستثمر من  تعد  اإنها  قالت 

االإمارات يف الدومينيكان.
جمموعة  ل��ع��ب��ت   "  : واأ�����س����اف����ت 
بالغ  دورا  ال��ع��امل��ي��ة  دب����ي  م���وان���ئ 
خالل  من  بلدنا  دع��م  يف  االأهمية 
توفر حلول لوج�ستية ذكية عاملية 
امل�ستوى ما �ساهم يف تعزيز قدرتنا 
بقية  م��ع  وع��الق��ات��ن��ا  التناف�سية 
دول العامل".. و اأ�سارت اإىل مكانة 

����س���خ���رت م����ن خ���الل���ه���ا م����وارده����ا 
ل�سالح �سعبها.

وقالت معاليها يف حوار مع وكالة 
اأنباء االإمارت "وام" خالل زيارتها 
ا�ستمرت  والتي  للدولة  الر�سمية 
بقيادة  ب��الده��ا  �سعي  اأي����ام  ث��الث��ة 
الرئي�ض لوي�ض اأبي نادر اإىل تعزيز 
اإقليميا  لوج�ستيا  مركزا  مكانتها 
ومنطقة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  يف 
ا�ستقطاب  و  ال���ك���اري���ب���ي  ال��ب��ح��ر 
يف  ونوهت  االأجنبية  اال�ستثمارات 

الدومينيكان  ج��م��ه��وري��ة  م��ي��ن��اء 
كواحد من اأهم املوانئ يف منطقة 
املوانئ  اأف�سل  اأح��د  و  االأمركتني 

يف اأمريكا الالتينية.
و�سددت معاليها على اأن االتفاقية 
ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة االإم���������ارات 
وج���م���ه���وري���ة ال���دوم���ي���ن���ي���ك���ان يف 
جم���ال اخل���دم���ات اجل���وي���ة تدعم 
ال�سياحة  العالقات وحركة  تعزيز 
والتبادل التجاري بني الدولتني..
و ���س��ل��ط��ت ال�������س���وء ع���ل���ى امل������وارد 

لوج�ستي  اأول مركز  الدومينيكان 
بحرية  حمطة  �سمن  اإن�����س��اوؤه  مت 
يف منطقة البحر الكاريبي والذي 
العمليات  ت��ب�����س��ي��ط  يف  ي�����س��اه��م 
تكاليف  وخ���ف�������ض  اجل���م���رك���ي���ة 

النقل.
اأن معايل دي  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
كانت  لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  اأنتونيا 
قد �سهدت احتفال بالدها بيومها 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��وط��ن��ي 
باأنه  ال���ع���امل���ي  احل�����دث  وو����س���ف���ت 

املوقع  وب��ف�����س��ل   ..2003 ع����ام 
بونتا  جزيرة  ل�سبه  اال�سرتاتيجي 
اإعادة  املجموعة  تتوىل  كاو�سيدو 
60 يف املائة من  اأك��رث من  توزيع 
الدومنيكيان  �سوق  اإجمايل ح�سة 
البحر  ال��ب�����س��ائ��ع مب��ن��ط��ق��ة  م���ن 
املتحدة  وال������والي������ات  ال���ك���اري���ب���ي 
واأم����ري����ك����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة واأم���ري���ك���ا 

اجلنوبية.
اأ�س�ستها  ال��ت��ي  امل���راف���ق  ت�����س��م��ل  و 
ج�����م�����ه�����وري�����ة  يف  امل������ج������م������وع������ة 

العالقا  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة  م��ن�����س��ة 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف بني 

بالدها و اأكرث من 192 دولة.

�ل�صحة جتري 399,776 فح�صا ك�صفت عن 407 �إ�صابات 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�صتجد و1,399 حالة �صفاء

•• اأبوظبي -وام: 

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 
وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�ض  امل�سابة  احل���االت 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 399،776 
فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.
   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ض يف الدولة وتو�سيع 
 407 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�ض  جديدة  اإ�سابة  حاالت 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 
 882،884 امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة، 
اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل  حالة.    كما 

اأي حالة وفاة يف االأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ 
عدد الوفيات يف الدولة 2،301 حالة.

1،399 حالة جديدة مل�سابني  �سفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت     كما 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ض 
الالزمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���ض  اأع��را���ض  م��ن 
ال�سفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ 

حاالت.  843،105

�ل�صحة تعلن تقدمي 21,307 جرعات من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل�صاعات �ل�24 �ملا�صية

•• اأبوظبي - وام:

"كوفيد19-" خالل  لقاح  21،307 جرعات من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�ض 24،248،279 

جرعة مبعدل توزيع للقاح 245.17 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  و�سعيا  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  ال���وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وال�سيطرة على فرو�ض  اأع��داد احل��االت  تقليل  �ست�ساعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�سبة 

كوفيد19-.

حممد بن زايد  
تقدميه  خالل 
العزاء   واج��ب 
طحنون  اإىل 
ب��������ن حم���م���د 
بوفاة  ال�سيخة 
بنت  ع��ائ�����س��ة 

حممد 
اآل نهيان
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اأخبـار الإمـارات
متخ�س�سون يطالبون بالتوعية والتدريب لعالج امل�سابني

موؤمتر »�جلروح« باأبوظبي: تفادي 85 % من برت �لقدم �ل�صكري بتقنيات مبتكرة
•• اأبوظبي-الفجر:

عامليا،  ال�سكري  القدم  برت  حاالت  تزايد  من  ومتخ�س�سون  اأطباء  حذر 
والتي تقدر بع�سرات احلاالت كل دقيقة، موؤكدين اأنه ميكن تفادي برت 
القدم ال�سكرية بن�سبة %85، من خالل تدريب املتخ�س�سني واالإعتماد 
الدويل  امل��وؤمت��ر  خ��الل  واأو���س��ح��وا  املبتكرة.  وامل��ط��ه��رات  التقنيات  على 
اهمال  البرت هو  تزايد حاالت  ال�سبب يف  اأن  باأبوظبي  للعناية باجلروح 
اىل  اإ�سافة  التقرحات،  ه��ذه  بخطورة  التوعية  وغياب  القدم،  تقرحات 
املوؤمتر،  واأو�سى  اجل��روح.  لعالج  احلديثة  التقنيات  على  االعتماد  عدم 

بالتقنيات  املبكر  التطهر  بالرتكيز على عمليات  االأطباء  االح��د،  ام�ض 
احلديثة التي ت�سهم يف التئام اجلروح وعالج التقرحات، م�سددين على 
وتبني  التقنيات  بهذه  باجلروح  العناية  يف  املتخ�س�سني  تدريب  اأهمية 
ال�سكري.   وعر�ض  برامج فعالة للتوعية بخطورة اهمال قدم مري�ض 
املاء  م��ن  م�سنوعة  مبتكرة  تقنية  وه��ي  )الديرما�سني(  تقنية  امل��وؤمت��ر 
ال�سكري  القدم  وع��الج  ال�سريرية  التقرحات  لعالج  ت�ستخدم  املوؤك�سد، 

وعالج اجلروح، وتقليل عمليات برت االأطراف.
)الديرما�سني(  بتقنية  املتعلقة  ال�سريرية  الدرا�سات  اآخر  املوؤمتر  وقدم 
الدواء والغذاء االمريكية، وهيئة ال�سحة وحماية  اأجازتها هيئة  والتي 

ال�سحة  ووزارة  ال�����س��ع��ودي��ة،  وال����دواء  ال��غ��ذاء  وهيئة  االأوروب���ي���ة  البيئة 
ب�"الغرغرينا"، واأنقذت  باالإمارات، لقدرتها على احلماية من اال�سابة  

االف احلاالت من برت القدم على م�ستوى العامل.
واإزالة  اإىل حملول لتطهر اجللد واجل��روح  امل��اء  التقنية حولت  وه��ذه 
االأن�����س��ج��ة امل��ي��ت��ة م��ن اجل����روح، وت��ق��ت��ل جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن م�سببات 

االأمرا�ض كالفرو�سات، البكتريا، الفطريات واجلراثيم.
وقالت �سفا قدومي مدير )مايكرو�سيف جروب(، امل�سوؤولة عن التقنية 
يجعلها  ما  الكيميائية،  امل��واد  اأو  الكحول  من  خالية  بكونها  تتميز  اإنها 
اآمنة على اجللد وال ت�سبب التهيج اأو احل�سا�سية. واأ�سافت خالل عر�سها 

التقنية باملوؤمتر اإن التقنية تعالج التقرحات ال�سريرية، وتقرحات مر�سى 
عن  الناجتة  واجل���روح  اجل��راح��ي��ة  العمليات  بعد  م��ا  وج���روح  ال�سكري، 
االإ�سابات واحلوادث كما اأنها اآمنة لال�ستخدام على االأن�سجة واالأع�ساء 
دول  م�ست�سفيات  يف  التقنية  اعتماد  مت  اأن��ه  وذك��رت  والعظام.  املك�سوفة 
ت�ستخدم  كما  اجللدية،  والتهيجات  بانواعها،  احل���روق  لعالج  اخلليج 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف  اجل��راح��ي��ة.  العمليات  اأث��ن��اء 
وحماية  االأط���راف  على  للحفاظ  ب��اجل��روح  عناية  اأف�سل  توفر  اأهمية 
ال�سكري من  باأهمية حماية مر�سى  التوعية  اإىل  اإ�سافة  املر�سى،  حياة 

التقرحات وجروح االقدام. 

الربملان الأوروبي ي�سيد بالتجربة الإماراتية يف دعم املراأة والتوازن بني اجلن�سني 

منى �ملري: دعم �ملر�أة و�لتو�زن بن �جلن�صن نهج ر��صخ منذ تاأ�صي�س �لدولة ونتطلع لالأف�صل عامليا حتقيقا لروؤية قيادتنا �لر�صيدة 
•• دبي -وام:

اأ���س��اد ال��رمل��ان االأوروب���ي بالتجربة 
االإم���ارات���ي���ة يف جم����ال دع����م امل����راأة 
خالل  من  اجلن�سني  بني  والتوازن 
مع  م��ت��ط��ورة  و�سيا�سات  ت�سريعات 
تطبيقها الدولة الأف�سل املمار�سات 
بعدد  ال�سدد  ه��ذا  يف  ون��وه  العاملية 
للدولة  ال��ع��امل��ي��ة  االإجن��������ازات  م���ن 
امل��ج��ال منها و���س��ول ن�سبة  يف ه��ذا 
الوطني  ب��امل��ج��ل�����ض  امل�������راأة  مت��ث��ي��ل 
من  وه����ي   50% اإىل  االحت�������ادي 
ومبادرات  العاملية،  امل��ع��دالت  اأع��ل��ى 
رفع ن�سبة متثيلها مبجال�ض االإدارة 
بالقطاعني  ال��ق��ي��ادي��ة  وامل��ن��ا���س��ب 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������ض، وق����ان����ون 
امل�����س��اواة يف االأج���ور وال��روات��ب بني 
موازنة  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل�������راأة،  ال���رج���ل 
على  االجتماعي  للنوع  م�ستجيبة 

م�ستوى الدولة.
ا�ستقبال جمل�ض  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ب��ني اجلن�سني  ل��ل��ت��وازن  االإم������ارات 
وفدا من الرملان االأوروبي برئا�سة 
اآن�����ا م��ي�����س��ي��ل ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض جلنة 
التجارة الدولية وكان يف ا�ستقباله 
نائبة  امل������ري  غ�����امن  م���ن���ى  ����س���ع���ادة 
�سم�سة  و����س���ع���ادة  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة 
بح�سور  ال����ع����ام،  االأم�������ني  ����س���ال���ح 
اأع�ساء ال��رمل��ان االأوروب����ي ك��ل من 
زدكوف�سكي،  وت��وم��ا���ض  ت��وث،  اإدي��ن��ا 
ب��ي��ان��و، وك��ات��ري��ن��ا رنزميا،  ودي��اج��و 
بحث  وج���رى  �ستن�سيف،  ���س��رج��ي 
���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات وجم���االت 

التعاون امل�سرتك.
���س��ع��ادة م��ن��ى املري  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  و 

لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
ب���دور هام  ي��ق��وم  االأ���س��ري��ة  التنمية 
منذ تاأ�سي�سه عام 1975 يف تعزيز 
ف��ر���ض امل�����راأة الإث���ب���ات ق��درات��ه��ا يف 
ال��ق��ط��اع��ات وت��ع��زي��ز مكانتها  ك��اف��ة 
والدولية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
االإم����ارات  جمل�ض  تاأ�سي�ض  مت  كما 
ل�����ل�����ت�����وازن ب������ني اجل����ن���������س����ني ع����ام 
ال�سيخ  �سمو  حرم  برئا�سة   2015
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير �سوؤون 
بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة 
بهدف  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
يف  اجلن�سني  ب��ني  الفجوة  تقلي�ض 
والو�سول  ال��دول��ة  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
بها لقائمة الدول الرائدة عامليا يف 

املراأة  وم�ساركة  الفر�ض  بتكافوؤ  اإال 
والرجل على حد �سواء.

اأن الد�ستور االإماراتي  اإىل  واأ�سارت 
كفل للمراأة كافة احلقوق واأقر مبداأ 
امل�����س��اواة ب��ني اجل��م��ي��ع و ن�����ض على 
الوظائف  و�سغل  التعليم  يف  حقها 
االجتماعية  امل����زاي����ا  واحل�������س���ول 
الدولة  اأ����س���درت  ك��م��ا  وال�����س��ح��ي��ة، 
العديد من الت�سريعات وال�سيا�سات 
وتعزيز  حماية  يف  نهجها  لتعزيز 
اأ�سريا  امل������راأة  وم��ك��ت�����س��ب��ات  ح��ق��وق 

واجتماعيا ووظيفيا.
و اأك���دت اأن االإم����ارات اأح���رزت على 
مدى 50 عاما خطوات ملمو�سة يف 
امل���راأة، وتعتر  جم��ال تعزيز مكانة 
ال��ي��وم م��ث��اال رائ����دا ل��دع��م ومتكني 
امل��ن��ط��ق��ة فح�سب  ل��ي�����ض يف  امل�������راأة، 

باملوؤ�سرات  املنطقة  دول  وتت�سدر 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه����ذا امل���ج���ال واأب���رزه���ا 
اجلن�سني  ب����ني  امل���������س����اواة  م���وؤ����س���ر 
املتحدة  االأمم  برنامج  عن  ال�سادر 
االإمن����ائ����ي، وت��ق��ري��ر ال��ف��ج��وة بني 
املنتدى  ع���ن  ال�������س���ادر  اجل��ن�����س��ني 
املراأة  وتقرير  العاملي،  االقت�سادي 
واأن�سطة االأعمال والقانون ال�سادر 
ع���ن ال��ب��ن��ك ال�������دويل، ك��م��ا ج���اءت 
موؤ�سر  يف  عامليا  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 
تقرير  ���س��م��ن  املراأة"  "احرتام 
موؤكدة  االجتماعي،  التقدم  موؤ�سر 
حر�ض موؤ�س�سات الدولة كافة على 
باأن  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق 
تكون االإمارات اأف�سل دول العامل يف 
جميع املجاالت بحلول عام 2071 

تزامنا مع مئوية االإمارات.

العاملية  االإجن������ازات  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة االإم�������ارات يف 
جمال التوازن بني اجلن�سني نتيجة 
ح�سلت  التي  ال��رائ��دة  للمكت�سبات 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  امل�������راأة  ع��ل��ي��ه��ا 
املا�سية  ع���ام���ا  اخل��م�����س��ني  خ����الل 
ب��ف�����س��ل ال���دع���م ال����ذي ق��دم��ت��ه لها 
امل�سوؤولية  وروح  الر�سيدة  القيادة 
وطنها  جت������اه  ب���ه���ا  حت���ل���ت  ال����ت����ي 
تقدم  يف  امل�ساهمة  على  وحر�سها 
وازده����اره، م��وؤك��دة اأن ال��ت��وازن بني 
مبداأ  �سكال  امل���راأة  ودع��م  اجلن�سني 
تاأ�سي�ض  منذ  ثابتا  ونهجا  رئي�سيا 
انطالقا   ،1971 ع�����ام  ال����دول����ة 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اإمي���ان  م��ن 
التنمية  ب��اأن  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ال�����س��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة ل��ن تتحقق 

امللف  هذا  دعم  واأي�سا  املجال،  هذا 
احليوي عامليا مبا ي�سهم يف حتقيق 
خا�سة  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 
بالتوازن  املتعلق  اخلام�ض  ال��ه��دف 

ومتكني كافة الن�ساء والفتيات.
و اأكدت �سعادة منى املري اأن تر�سيخ 
مبادئ العدالة والتوازن والت�سامح 
ميثالن نهجا ثابتا واأولوية وطنية 
عليا للدولة منذ تاأ�سي�سها، فاأقيمت 
به  يحتذى  االآن من���وذج  ه��ي  دول���ة 
ل��ل�����س��الم وال��ت��ع��اي�����ض، ح��ي��ث يعي�ض 
 200 اأك��رث من  اأب��ن��اء  اأر�سها  على 
وتوا�سل  وئ���ام  يف  يعملون  جن�سية 
اإن�ساين فريد وي�سهمون يف حتقيق 
تقدم وازده��ار االإم��ارات التي تقدم 
اإقليميا  منوذجا  احل��ايل  الوقت  يف 
اجلن�سني  ب����ني  ل����ل����ت����وازن  رائ��������دا 

ال���ع���امل، فاملراأة  ع��ل��ى م�����س��ت��وى  ب��ل 
�سريكا  وت��ع��د  ع���ال  بتعليم  تتمتع 
الدولة  تنمية  يف  وم��وؤه��ال  م��اه��را 
تواجدها  خ����الل  م���ن  وازده����اره����ا 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ل��م��و���ض 
وامل�����س��ت��وي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وم���ا يتاح 
لتحقيق  فريدة  فر�ض  من  اأمامها 
نتيجة  والتفوق  النجاح  من  مزيد 
احلكومة  نهج  يف  ال��ت��وازن  اأول��وي��ة 
يتعلق  ال  االأم������ر  اأن  اإىل  م�����س��رة 
فقط بتحقيق تقدم يف الت�سنيفات 
وال��ب��ي��ان��ات ال��دول��ي��ة واإمن���ا بتزويد 
ليحققن  ك���ام���ل  ب��خ��ي��ار  ال��ف��ت��ي��ات 

طموحاتهن.
العام،  الن�سائي  االحت��اد  اإن  وقالت 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  برئا�سة 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 

بني  ال������ت������وازن  جن������اح  اإن  وق����ال����ت 
يعود  االإم�����ارات  دول���ة  يف  اجلن�سني 
ك��ذل��ك اإىل ن��ه��ج ال��ت��ع��اون واحل���وار 
والتوا�سل االإن�ساين .. نحن نوؤمن 
والعمل  ال�سراكات واحلوار  باأهمية 
اأجل  من  املعرفة  وت��ب��ادل  امل�سرتك 
ويف  الدولة  داخ��ل  االأف�سل  حتقيق 
مع  بالتعاون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
االحتاد  مثل  واالأ�سدقاء  ال�سركاء 

االأوروبي".
االأوروبي  اأكد وفد الرملان  ب��دوره، 
ح��ر���س��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
جم��ل�����ض االإم���������ارات ل���ل���ت���وازن بني 
ل�سعادة  دع����وة  م��وج��ه��ا  اجل��ن�����س��ني، 
منى املري لزيارته وعر�ض التجربة 
املراأة  دع��م  الناجحة يف  االإم��ارات��ي��ة 

والتوازن بني اجلن�سني.

بالدنا �أمانة .. ي�صتعر�س خدمات ترخي�س �ل�صائقن و�لآليات يف �صرطة �أبوظبي

امل����رك����ب����ات يف وك������االت  ت�����س��ج��ي��ل 
باالإمكان  اأن��ه  واأ���س��اف  ال�سيارات. 
بجميع  امل�����ق�����ط�����ورات  ت�������س���ج���ي���ل 

ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع االإل���ك���رتوين و 
اأبوظبي  ل�سرطة  الذكي  التطبيق 
اأو م��راك��ز اخل��دم��ة وت��وف��ر خدمة 

اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اخلدمة  مراكز 
واجتياز  ق��اع��دة  رق��م  طباعة  بعد 
ال�سائق  وم���ن���ح  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����ض 

•• اأبوظبي - وام:

ا���س��ت��ع��ر���س��ت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
برنامج  م����ن  ال���ت���ا����س���ع���ة  احل���ل���ق���ة 
اإذاعة  اأث��ر  عر  اأمانة"  "بالدنا 
" خدمات مديرية   FM اأبوظبي 
ت��رخ��ي�����ض ال�����س��ائ��ق��ني واالآل����ي����ات 
بقطاع العمليات املركزية واملقدمة 
الدكتور  امل��ق��دم  وق���ال  للجمهور. 
ح��م��دان ج��م��ع��ة امل��ط��رو���س��ي نائب 
اإنه  املركبات  ترخي�ض  اإدارة  مدير 
 90 بن�سبة  اخل��دم��ات  حت��وي��ل  مت 
وميكن  ال��ك��رتون��ي��ة  اإىل  امل���ائ���ة  يف 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���ع���د احل�������س���ول على 
ال�سروط  ا�ستيفاء  و  قيادة  رخ�سة 

لوحة للمقطورة حمذرا من اأنه يف 
يتم  املقطورات  ت�سجيل  ع��دم  ح��ال 
و  ال�سائق  بحق  املخالفة  ت�سجيل 
التي ت�سل اىل 1000 درهم وفقا 

لقانون ال�سر واملرور االحتادي.
من جانبه اأو�سح املقدم فهد �سالح 
العريفي نائب مدير اإدارة ترخي�ض 
ترخي�ض  مب���دي���ري���ة  ال�����س��ائ��ق��ني 
ي�سرتط  اأن���ه  واالآل��ي��ات  ال�سائقني 
اأن  القيادة  رخ�سة  على  للح�سول 
عاما   18 اأك��م��ل  ق��د  املتقدم  يكون 
ل�" املركبات اخلفيفة" و20 عاما 
امليكانيكية  واالأج��ه��زة  الثقيلة  ل�" 
و17عاما  للحافالت  عاما  و21 
اجتياز  "مع  ال��ن��اري��ة  ل���ل���دراج���ات 

القيادة  فح�ض  و  الطبي  الفح�ض 
القيادة  ت��ع��ل��ي��م  م��ل��ف  ف��ت��ح  ي��ت��م  و 
ببطاقة هوية �سارية املفعول الفتا 
رخ�ض  ا���س��ت��ب��دال  مي��ك��ن  اأن����ه  اإىل 
ال���دول االأخ���رى وفقا  القيادة م��ن 
44 دول���ة ودول  ل��الت��ف��اق��ي��ات م��ع 
تكون  اأن  �سريطة  التعاون  جمل�ض 

الرخ�سة �سارية املفعول.
ال����رائ����د في�سل  ذك�����ر  م����ن ج��ه��ت��ه 
ق�سم  رئ���ي�������ض  اجل���ن���ي���ب���ي  را������س�����د 
ال����ف����ح���������ض ال�����ف�����ن�����ي مب����دي����ري����ة 
اأن  واالآل���ي���ات  ال�سائقني  ترخي�ض 
���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وب��ال��ت��ع��اون مع 
23 مركزا  اأدن��وك للتوزيع وف��رت 
ل��ف��ح�����ض امل��رك��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة، و8 

اإمارة  الثقيلة يف  مراكز للمركبات 
ب��واق��ع مركزين  اأب��وظ��ب��ي م��وزع��ة 
م��راك��ز يف مدينة   4 و  اأبوظبي  يف 
العني و مركزين يف الظفرة حتت 
االإمارات"  م��وا���س��الت  اإ�سراف" 
 24 تعمل  مراكز  توفر  اإىل  الفتا 

"ال�سالمة"  م��ب��ن��ى  م��ث��ل  ���س��اع��ة 
ه�������زاع يف  م���ب���ن���ى  و  اأب����وظ����ب����ي  يف 
وبع�ض  ال��ع��ني  يف  والبطني  ال��ع��ني 
مع  عملها  اأوق���ات  تتنا�سب  امل��راك��ز 
للمتعاملني  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 

امل�ستفيدين من اخلدمة.

�لدر�جات �لنارية ت�صببت يف وقوع 46 
حادثًا بدبي خالل �صهري يناير وفرب�ير

•• دبي-الفجر:

�سرطة  يف  للمرور  العامة  االإدارة  مدير  امل��زروع��ي،  مهّر  �سيف  العميد  دع��ا 
اأو  ال�سريعة  الوجبات  تو�سيل  بطلبات  املتخ�س�سة  ال�سركات  اأ�سحاب  دب��ي، 
باأهمية  لديها  النارية  الدراجات  �سائقي  وتثقيف  توعية  ب�سرورة  الب�سائع، 
اإىل  واأ�سار  امل��روري.  االلتزام  ورف��ع م�ستوى  وامل��رور،  ال�سر  بقواعد  االلتزام 
تعر�ض )257( �سائقاً حلوادث مرورية بليغة يف العام املا�سي 2021، ذهب 
�سحيتها )22( �سخ�ساً، واأ�سيب )253( �سخ�ساً باإ�سابات متفاوتة، يف حني 

�سهد �سهري يناير وفراير املا�سيني وقوع 
)46( حادثاً، راح �سحيتها )3( اأ�سخا�ض 
واأ�سيب )47( اآخرين باإ�سابات متفرقة.  
واأو�سح العميد �سيف املزروعي، اأن معظم 
النارية  ال���دراج���ات  ك��ان��ت  احل����وادث  تلك 
�سائقيها  الرت��ك��اب  نتيجة  فيها،  مت�سبباً 
الزائدة،  ك��ال�����س��رع��ة  ج�سيمة  مل��خ��ال��ف��ات 
"ا�ستخدام  ال��ط��ري��ق  ب��غ��ر  واالن�����س��غ��ال 
الهاتف لتحديد املواقع"، والقيادة بتهور، 
دون  ال�سارع  املفاجئ، ودخول  واالنحراف 
التاأكد من خلوه، وكذلك عدم ترك م�سافة 
كافية، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، 
وال��ت��ج��اوز ب��ني امل��رك��ب��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

العامة  االإدارة  ولفت مدير  املرورية.  واالإر���س��ادات  بال�سواخ�ض  االلتزام  عدم 
اجتماعات عدة مع عدد من  املا�سية، عقدوا  الفرتة  اأن��ه خالل  اإىل  للمرور، 
ال�سركات، ا�ستعر�سوا خاللها املوا�سيع املتعلقة باال�سرتاطات الواجب اتباعها 
اأثناء قيادة الدراجات النارية، واالإجراءات الوقائية مل�ستخدمي الطريق كافة، 
وكذلك املخاطر التي قد تت�سببها على الطريق، واملخالفات املرتكبة من قبل 
ال�سائقني، وو�سائل ال�سالمة الواجب توافرها اأثناء القيادة، وجتنب خماطر 

اال�ستخدام غر االآمن.

�صرطة �أبوظبي تطلق جمل�س �ل�صباب لدورته �لثالثة
••  اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي جمل�ض �سباب �سرطة اأبوظبي"رواد اأمن امل�ستقبل" 
ل���دورت���ه ال��ث��ال��ث��ة، وال����ذي ي��ه��دف اإىل مت��ك��ني ال�����س��ب��اب م��ن امل�����س��اه��م��ة يف 
حتديد متطلبات تطوير العمل ال�سرطي واملجتمعي مبا يتفق وتوجهات 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  للقيادة  االإ�سرتاتيجية  اأبوظبي واخلطط  اإم��ارة 

واملوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب.
الب�سرية ب�سرطة  امل��وارد  النعيمي، مدير قطاع  اللواء �سامل �ساهني  واأكد 
القيادة  �سعي  اإط��ار  يف  ياأتي  اأبوظبي  �سرطة  �سباب  جمل�ض  اأن  اأبوظبي، 
ال�سباب،  بقطاع  الر�سيدة  قيادتنا  واهتمام  وتوجهات  تطلعات  لرتجمة 

امل�ستقبل، وهو ما ت�سعى  والذين يعترون رواد التطوير والتنمية، وبناة 
اأجل ت�سخر كل االإمكانيات وامل��وارد لتمكني  اإليه حكومتنا الر�سيدة من 
اإىل  الهادفة  ومبادراتهم  اأفكارهم  وط��رح  الفعالة  امل�ساركة  من  ال�سباب 
تلك  وتطبيق  واال���س��ت��ق��رار،  االأم���ن  وتعزيز  االأم��ن��ي  العمل  اآل��ي��ات  تطوير 
االأفكار واملبادرات واالأخذ بها وحتويلها اإىل واقع، ليكون ال�سباب هم �سناع 

تلك القرارات.
ياأتي  ال�سابقة  لدورته  ال�سباب  جمل�ض  اأع�ساء  تكرمي  اأن  اللواء  واأو���س��ح 
ت��ق��دي��ًرا جل��ه��وده��م، وال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف جن���اح م�����س��رة جم��ال�����ض �سرطة 
اأبوظبي، من خالل حتقيق روؤية القيادة الر�سيدة يف تعزيز م�سرة االأمن 
متكن  وال��ت��ي  واآل��ي��ت��ه  املجل�ض  اأه���داف  وحتقيق  املجتمع،  يف  والطماأنينة 

العمرية  وال��ف��ئ��ات  التخ�س�ض  جم���االت  خمتلف  م��ن  وال�����س��اب��ات  ال�سباب 
للم�ساركة يف حلقات ال�سباب.

�سرطة  �سباب  جمل�ض  رئي�ض  امل�سعبي  حممد  علي  خبر  ال��رائ��د  وتقدم 
اأبوظبي احلايل اأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن كافة اأع�ساء املجل�ض احلايل 
الأع�ساء  �سكرهم  عن  واأع��رب��وا  بهم،  القيادة  ثقة  على  والتقدير  بال�سكر 

املجل�ض لدورته ال�سابقة لهم . 
وناق�ض االأع�ساء يف جل�سة ع�سف ذهني اآلية عمل املجل�ض وروؤيته امل�ستقبلية 
يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  ال�سباب  ب��دور  االرتقاء  اأج��ل  من  وا�سرتاتيجيته، 
�سناعة القرارات، وطرح املبادرات ذات ال�سلة بق�سايا ال�سباب وذات ال�سلة 

بالقطاع االأمني وال�سرطي، من اأجل جمتمع اأكرث اأمًنا وا�ستقراًرا.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة �لإمار�ت تطلق ور�س عمل لرفع م�صتوى مكافحة �لأمر��س �ملعدية و�صالمة �لإنتاج �حليو�ين

•• العني-الفجر: 

نظم  ق�سم الزراعة املتكاملة بكلية الزراعة والطب البيطري يف 
جامعة االإمارات العربية املتحدة، ور�سة عمل حول بناء برنامج 
متكامل الإدخ����ال ال��ب��ي��ان��ات احل��دي��ث��ة وم��واج��ه��ة ال��ت��غ��رات يف 
19-، وطاعون  اأوبئة احليوانات وفرو�ض كوفيد  انت�سار  ظل 
�سعيد  م��رة  االأ���س��ت��اذة  مب�ساركة  وذل��ك  ال�سغرة،  املخترات 
اأبو  هيئة  يف  باالإنابة  احليوانية  ال�سحة  اإدارة  مدير  الكلباين 
واأع�ساء  الباحثني  الغذاء، ونخبة من  للزراعة و�سالمة  ظبي 
هيئة التدري�ض والطلبة يف الكلية،  وخراء من وزارة التغير 

املناخي والبيئة وهيئة اأبو ظبي للزراعة و�سالمة الغذاء .
 واأ�سار الدكتور حممد �سامل عبد املح�سن  اليافعي، رئي�ض ق�سم 

الزراعة املتكاملة يف الكلية اإىل اأن الباحثني الذين �ساركوا يف 
،اأك��دوا على  ُبعد  التي متت عن  اإ�سافة للمداخالت  الفعاليات 
م�ستوى  لرفع  العمل  ونظم  اآليات  تفعيل  على  العمل  �سرورة 
اجلاهزية ملكافحة االأمرا�ض والق�ساء عليها  ،وذلك من خالل 
اإيجاد قواعد بيانات حديثة ومتطورة تلبي متطلبات املهتمني 
وامل��خ��ت�����س��ني يف ك��اف��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ال���س��ي��م��ا يف ظ��ل تنقل 
وت�سويق االإنتاج احليواين، الذي يلبي احتياجات �سوق العمل 
على ر�سم ال�سيا�سات اخلا�سة يف االأمن البيولوجي، من خالل 
االإنتاج  على  واآث��اره��ا  االأم��را���ض  ملكافحة  املتكاملة  اجلاهزية 
احليواين، واحلر�ض على معاجلة االأمرا�ض التي تهدد الرثوة 

احليوانية على املدى الطويل.
ومن جهته اأ�سار الدكتور اإيهاب حممد فتح الرحمن -االأ�ستاذ 

-اأن  ال��رن��ام��ج  ومن�سق  املتكاملة  ال���زراع���ة  ق�سم  يف  امل�����س��ارك 
االأمرا�ض  انت�سار  ملحاكاة  تطبيقية  من��اذج  طرحوا  امل�ساركني 
�سريعة العدوى مثل انفلونزا الطيور  وكوفيد-19 وطاعون 
 ، التنف�سي  م��ت��الزم��ة اجل��ه��از  ال�����س��غ��رة وم��ر���ض  امل���ج���رتات 
الفرد واملجتمع والرثوة احليوانية يف  وانعكا�ساته على �سحة 
دولة االإمارات العربية املتحدة ودول اجلوار ومواجهة حتدياته 
وفق برامج عمل واإجراءات �سارمة، للحيلولة دون ات�ساع رقعة 
انت�سار الفرو�سات ومتحوراتها، التي كان لها انعكا�سات �سلبية 
على العامل، حيث بذلت دولة االإمارات العربية املتحدة، جهوداً 
كبرة يف اتخاذ اإجراءات الوقاية والعالج على كافة امل�ستويات، 
وال�سالمة جلميع  ال�سحة  توفر  اإيجابي يف  اأث��ر  له  كان  مما 

اأفراد املجتمع. 

�صقر غبا�س يبحث تعزيز �لعالقات �لثنائية مع رئي�س جمل�س �ل�صيوخ �لبوليفي
•• الرباط - وام:

التقى معايل �سقر غبا�ض رئي�ض 
امل���ج���ل�������ض ال����وط����ن����ي االحت��������ادي 
م���ع���ايل اأن���درون���ي���ك���و رودري���غ���ي���ز 
ليدزما رئي�ض جمل�ض ال�سيوخ يف 
هام�ض  ع��ل��ى  بوليفيا  ج��م��ه��وري��ة 
امل�ساركة يف اأعمال املوؤمتر احلادي 
و  ال�سيوخ  جمال�ض  لرابطة  ع�سر 
ال�����س��ورى و امل��ج��ال�����ض امل��م��اث��ل��ة يف 
الذي  العربي،  العامل  و  اأفريقيا 
مبدينة  املغربية  اململكة  يف  عقد 

الرباط.
جمموعة  اأع�����س��اء  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
برملانات  م����ع  ال�������س���داق���ة  جل���ن���ة 
اأمريكا  و  الالتينية  اأمريكا  دول 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة 
االحتادي، �سعادة كل من الدكتور 
رئي�ض  ال���ط���اي���ر  ح���م���ي���د  ط�������ارق 
املجموعة، و �سعيد را�سد العابدي 
مرمي  و  املجموعة،  رئي�ض  ن��ائ��ب 
املجموعة،  ع�سو  ثنية  بن  ماجد 
عفراء  و���س��ع��ادة  املجل�ض  اأع�����س��اء 

امل�ستمر على تعزيزها وتنميتها يف 
املجاالت كافة مبا يحقق امل�سالح 
وال�سعبني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة 

ال�سديقني.
التي  ال���زي���ارة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون���وه 
قام بها الرئي�ض البوليفي لدولة 
االمارات عام 2019 واأ�سهمت يف 
ب��ني اجلانبني  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
املجاالت كافة ال�سيما اجلانب  يف 

االقت�سادي.
اأندرونيكو  اأكد معايل  من جانبه 
جمل�ض  رئي�ض  ليدزما  رودريغيز 
بوليفيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����س��ي��وخ 
اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات بني 
خا�سة  وبوليفيا  االإم����ارات  دول��ة 
االقت�سادي  ب��اجل��ان��ب  يتعلق  م��ا 
�سيما اأن دولة االإمارات تعتر من 
على  اقت�ساديا  امل��ت��ط��ورة  ال��دول��ة 

ال�سعيد الدويل.
واأ�سار معاليه اإىل اأن بوليفيا لها 
عالقات قوية مع الدول العربية 
رغبته  اأب���دى  و  االإم����ارات  خا�سه 
ال���ع���الق���ات من  ت���ق���وي���ة ه�����ذه  يف 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال���رمل���ان���ي���ة بني 
التعاون  ي����ع����زز  مب����ا  اجل���ان���ب���ني 
و ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���ق���ائ���م ب����ني دول����ة 
 ، بوليفيا  وج��م��ه��وري��ة  االإم�����ارات 
يف ظل حر�ض قيادتي وحكومتي 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خمتلف 

اأوجه العالقات بني البلدين.

العام  االأم������ني  ال��ب�����س��ط��ي  را����س���د 
امل�ساعد لالت�سال الرملاين.

ا�ستعرا�ض  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ج���رى 
البلدين  ب��ني  الثنائية  العالقات 
بحث  جانب  اإىل  تعزيزها  و�سبل 
االهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع��دد 
وتفعيل  تطوير  �سملت  امل�سرتك 

اأع��رب معايل �سقر غبا�ض عن  و 
بناء  االإم����ارات على  دول��ة  حر�ض 
ع����الق����ات ت����ع����اون و����س���داق���ة مع 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  دول  ج��م��ي��ع 
املتنامية  العالقات  عمق  م��وؤك��دا 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول���ة االإم����ارات 
احلر�ض  و  بوليفيا  وج��م��ه��وري��ة 

ا�ستفادة بوليفيا من جتربة  اأجل 
املجل�ض الوطني يف هذه املجاالت.

ملعايل  دع�������وة  م���ع���ال���ي���ه  وج������ه  و 
ملا  بوليفيا  ل��زي��ارة  غ��ب��ا���ض  �سقر 
الرملانية من دور مهم  للزيارات 
بني  القائمة  العالقات  تعزيز  يف 
خمتلف  يف  ال�سديقني  البلدين 
املجاالت عر مناق�سة العديد من 
امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا 
الرملاين  التعاون  تعزيز  خا�سة 

امل�سرتك.

ثنائيه  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د  خ����الل 
الزيارات  وتكثيف  املجل�سني  بني 
ب����الده  اأن  واأك��������د  ال����رمل����ان����ي����ة.. 
رئي�سية  حم���اور  ب��ث��الث��ة  مهتمة 
التنمية  و  ال�سحة  هي الرتبية و 
اأولويات  م���ن  وت��ع��ت��ر  ال��ب�����س��ري��ة 
حكومتها .. وتوقع اأن تكون هذه 
املحاور �سمن اأجندة االجتماعات 
املجل�ض  ي��ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 
وجمل�ض  االحت����������ادي  ال����وط����ن����ي 
ال�����س��ي��وخ ال��ب��ول��ي��ف��ي و ذل����ك من 

م���ن ج��ه��ت��ه رح����ب م���ع���ايل �سقر 
غ���ب���ا����ض ب���ال���دع���وة امل���وج���ه���ة من 
ال�سيوخ  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  م��ع��ايل 
اأن  البوليفي لزيارة بوليفيا على 
يتم ذلك بالتن�سيق بني اجلانبني 

عر القنوات الدبلوما�سية.
و اأكد معاليه اأن املجل�ض الوطني 
االحتادي له توجه و خطة لزيارة 
خالل  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  دول 
بوليفيا  �ستكون  و  املقبلة  االأ�سهر 

�سمن الدول التي �سيزوها.

�نطالق مناف�صات �مل�صابقة �لوطنية ملهار�ت �لإمار�ت 2022
دولة   11 مب�����س��ارك��ة  ل��ل��م��ه��ارات، 
يتناف�ض  و  واأ����س���ي���وي���ة،  اأوروب�����ي�����ة 
خ��الل��ه��ا ���س��ب��اب ال��وط��ن م��ع نخبة 
م����ن ����س���ب���اب ال����ع����امل يف ع�����دد من 
والتكنولوجية،  الهند�سية  املهارات 
امل�سابقة  ملناف�سات  ا�ستعدادا  وذلك 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ه��ارات ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

ال���ع���امل���ي���ة، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ق���درات 
العاملية لدى  التناف�سية  االإبداعية 
يف  دوره  وموا�سلة  ال��وط��ن  �سباب 
لوظائف  الوطنية  ال��ك��وادر  تاأهيل 
قيادة  دع���م  اأن  اأك����د  و  امل�����س��ت��ق��ب��ل. 
ال���دول���ة ال��ر���س��ي��دة ورع���اي���ة �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يحفز 

اأوروب�����ي�����ة،  دول������ة   11 مب�������س���ارك���ة 
امل�سابقة بعدا  واآ�سيوية مبا يك�سب 
اأبناء  ج��دارة  وي��وؤك��د  جديدا  دوليا 
املناف�سات  غمار  بخو�ض  االإم���ارات 
العاملية بتميز و حتقيق االإجنازات 
. م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���ض علي 
رئ��ي�����ض مهارات  امل���رزوق���ي  حم��م��د 

اأكتوبر  بال�سني  �سنغهاي  مدينة 
الدكتور  �سعادة  ق��ال  و   .2022
مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
يحر�ض  املركز  اإن  واملهني  التقني 
الوطنية  امل�������س���اب���ق���ة  خ�����الل  م����ن 
واملناف�سة  االإم������������ارات،  مل�����ه�����ارات 

العمل  ع��ل��ى  التقني"  "اأبوظبي 
مت  التي  امل�سابقة  لتطوير  ال��دائ��م 
تنظيم 12 دورة �سابقة منها وفق 

اأعلى املعاير العاملية.
و اأ�سار اإىل اأن الدورة احلالية ت�سهد 
املناف�سة  ت��ن��ظ��ي��م  االأوىل  ل��ل��م��رة 
للمهارات  االأوىل  ال��ودي��ة  الدولية 

التقني"  "اأبوظبي  يف  االإم������ارات 
املنتظر  م��ن  ال��دول��ي��ة  املناف�سة  اأن 
قوية  حما�سية  اأج�����واء  ت�سهد  اأن 
و�سباب  االإم������������ارات  ����س���ب���اب  ب����ني 
التخ�س�سات  م��ن  ع���دد  يف  ال��ع��امل 
الهامة  والتكنولوجية  الهند�سية 
ت�سكل  ال���ت���ي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  وه����ي 

•• اأبوظبي - وام:

امل�سابقة  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
الوطنية ملهارات االإمارات 2022 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة االحت������اد 
املجل�ض  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
اأبوظبي  مركز  وينظمها  االأ�سرية 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
وت�ستمر حتى 9 مار�ض اجلاري يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.

يقام على هام�ض امل�سابقة و للمرة 
الودية  ال��دول��ي��ة  املناف�سة  االأوىل 

التطور  �سعيد  على  كبرة  اأهمية 
ال�����س��ن��اع��ي ب��ال��ع��امل. و اأ����س���اف اأن 
امل�سابقة الوطنية ملهارات االإمارات 
ت�سهد مناف�سات بني �سباب الوطن 
مهنيا..  و  تقنيا  تخ�س�سا   24 يف 
داعياً جميع اأبناء املجتمع للح�سور 
الوطني  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  اإىل 
للمعار�ض ملعاي�سة احلدثني بداية 
من غد وعلى مدى ثالثة اأيام من 
اخلام�سة  وحتى  �سباحا  التا�سعة 
االج����راءات  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ع�����س��راً 
وج��ود حالة  تت�سمن  االح��رتازي��ة 
املرور االأخ�سر للمطعمني وفح�ض 
�ساعة   96 مدته  تتجاوز  ال   pcr

لغر املطعمني.

»طه ح�صن.. وجوه متعددة للعقل« يف ندوة ثقافية مبجل�س �صما بنت حممد للفكر
•• العني - وام:

بالتعاون  وامل��ع��رف��ة  للفكر  حم��م��د  ب��ن��ت  �سما  جمل�ض  ن��ظ��م 
"ب�سرة  برنامج  العربية" �سمن  للغة  اأبوظبي  "مركز  مع 
متعددة  وج��وه  ح�سني،  " طه  بعنوان  ثقافية  العقل" ن��دوة 
االأدب  عميد  ح�سني  ط��ه  الدكتور  باختيار  احتفاء  للعقل" 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ض  رئي�سية  �سخ�سية  العربي 
�سما  الدكتورة  ال�سيخة  وم�ساركة  بح�سور  وذلك   2022
بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سات 
ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية التي 

قدمت م�ساركة بعنوان "جتربتي مع طه ح�سني".
و �سارك يف الندوة - التي اأدارها الكاتب وليد عالء الدين - 
كل من الدكتورة �سهر امل�سادفة مبو�سوع "تاأثر طه ح�سني 

يف نه�سة الرواية العربية – االأي��ام – منوذجا" و الدكتور 
 - الفكرية  "معارك طه ح�سني  ناق�ض  ال��ذي  ح�سني حمودة 
ق�سايا عابرة للزمن" والدكتورة هويدا �سالح متحدثة عن 

له". واالنت�سار  الرتاث  نقد  بني  ح�سني  "طه 
 " خ��ال��د:  ب��ن  بنت حممد  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  ق��ال��ت  و 
ذلك الفتى ال�سغر طه ح�سني مل يدرك عند اللحظة التي 
اأظلمت فيها عيناه حتت وطاأة اخلرافة باأن تلك الظلمة هي 
والعلم  واملعرفة  بالفكر  ب�سرته  غمرت  التي  النور  بوابة 
وقبلها بال�سغف واالإرادة .. م�سرة اإىل اأن طه ح�سني واحد 
من املفكرين واالأدباء العرب الذين اأثاروا اجلدل و ال�سراع 
التي  كتبه  �سفحات  ب��ني  احل��ي  بفكره  ال��ي��وم  حتى  الفكري 

تركت اأثرا وا�سحا بالثقافة العربية والثقافة االإن�سانية".
العربي  االأدب  عميد  م��ع  اخل��ا���س��ة  جتربتها  ع��ن  وحت��دث��ت 

القراءة  ع���امل  االأوىل يف  خ��ط��وات��ي  ب����داأت  :" ح��ني  وق��ال��ت 
مع  التقيت  العامل  على  التعرف  ب�سغف  مدفوعة  واملعرفة، 
اأفكاره  ببع�ض  ت�سبعت  الوقت حيث  ذاك  فكر طه ح�سني يف 
.. و حني كنت اأقوم باالإعداد لر�سالة الدكتوراة اطلعت على 
ب�سغف  وكنت مدفوعة  ابن خلدون  لفكر  درا�سة طه ح�سني 
ملقدمة  ح�سني  طه  نقد  يف  فوجدت  بعقلي  املرتاكم  املعرفة 
التعمق  ع��ل��ى  حم�ستني  عميقة  ف��ك��ري��ة  رح��ل��ة  خ��ل��دون  اب���ن 
بفكر طه ح�سني فالتقيت مع اأهم ما كتب كتاب " يف ال�سعر 
ر�سينا  ف��ك��ري��ا  ح����وارا  ال���ن���دوة  ���س��ي��وف  ق���دم  و  اجلاهلي". 
التي  حمنته  و  معاركه  و  احلافلة  �سرته  ح��ول  بطرحهم 
للرتاث  النظر  اإع���ادة  يف  ودوره  وق��وت��ه،  ل�سره  �سببا  كانت 
بعني النقد العقالين موؤكدين اأن الدكتور طه ح�سني �سيظل 

عالمة بارزة ونبعا متجددا لكل الدار�سني عر االأجيال.

و اأكدوا اأن طه ح�سني لي�ض كاتبا اأوباحثا فح�سب واإمنا هو 
جديدة  طرقا  ليفتح  م�سعله  حمل  تنويري  طريق  �ساحب 
اأمام الفكر واالأدب العربي والثقافة و جنح يف بلورة الطاقة 

لها  تعرف  ال  التي  التعلم  يف  والرغبة  بالف�سول  املرتبطة 
ح���دود ف��ق��د ك���ان دائ���م ال���ق���راءة واالط����الع ون��ه��م��ا للمعرفة 

والعلم.

�لأن�صاري لل�صر�فة ت�صاهم ب� 10 مالين درهم لدعم مبادر�ت �صندوق �لفرج �لتابع لوز�رة �لد�خلية
•• اأبوظبي -وام:

قدمت �سركة "االأن�ساري لل�سرافة" وفق مذكرة تفاهم مع "�سندوق الفرج" 
ال�سندوق  ل�سالح  درهم  10 ماليني  الداخلية ترعاً مببلغ  ل��وزارة  التابع 
واالإن�سانية يف  الأن�سطته اخلرية  ، دعماً   2022 اجل��اري  العام  م��دار  على 
العقابية  املوؤ�س�سات  يف  ومدنية  مالية  ق�سايا  ذم��ة  على  ال��ن��زالء  م�ساعدة 

واالإ�سالحية يف الدولة.
�سداد  لل�سرافة" يف  "االأن�ساري  �ست�ساهم  االإن�سانية  املبادرة  هذه  ومبوجب 
ديون املتعرّثين من نزالء املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية يف ق�سايا مدنية، 
هذه  وتاأتي  وعائالتهم.  الأُ�سرهم  العون  يد  ومد  املالية،  اأعبائهم  وتخفيف 
املوؤ�س�سية،  املجتمعية  مب�سوؤولياتها  ال�سركة  ال��ت��زام  م��ع  متا�سياً  اخل��ط��وة 

وحر�سها على تعزيز روح الرتاُحم والتكافل املُجتمعي.
�سداد  امل��ذك��رة  تنفيذ  م��ن  اأوىل  كمرحلة  املا�سيني  ال�سهرين  خ��الل  مت  و 
�سركة  ت��رع  �سمن  من  دره��م  األ��ف  وثالثمائة  مليونان   /2،300،000/
العقابية  املوؤ�س�سات  كافة  نزياًل من   69 االأف��راج عن  اأ�سهمت يف  االن�ساري 

واالإ�سالحية بالدولة .

التابع لوزارة  واأكد �سعادة خليل داوود بدران رئي�ض جمل�ض �سندوق الفرج 
الداخلية اأهمية تعزيز ال�سراكات املجتمعية بني املوؤ�س�سات والهيئات العاملة 
يف الدولة يف القطاعني العام واخلا�ض يف �سبيل تعزيز جودة احلياة للمجتمع 
االإماراتي ، مقدماً ال�سكر والتقدير ل�سركة االأن�ساري لل�سرافة على دورها 

املجتمعي والوطني يف دعم هذه الفئة من املجتمع من خالل �سندوق الفرج 
االأمر الذي يعك�ض روؤية ريادية لهذه املوؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز امل�سوؤولية 

املجتمعية.
القيادة  روؤي��ة  وفق  اجلهود  موا�سلة  على  الفرج  �سندوق  حر�ض  اإىل  واأ�سار 

املوؤ�س�سات  ن��زالء  معاناة  من  التخفيف  يف  ال�سديدة  وتوجيهاتها  الر�سيدة 
ملجتمعهم  عودتهم  �سبيل  يف  وم�ساعدتهم  واأ�سرهم  واالإ�سالحية  العقابية 
وطنا  يف  ال�ساملة  التنمية  م�سرة  يف  ي�سهموا  ومنتجني  �ساحلني  واأ�سرهم 

الغايل.
ومن جانبه قال حممد علي االأن�ساري، رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة االأن�ساري 
لل�سرافة: ي�سرنا اإطالق هذه املبادرة اخلرية مع اقرتاب ال�سهر الف�سيل، 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات  ن���زالء  اأك���ر ع��دد ممكن م��ن  االإف����راج ع��ن  لن�ساهم يف 
املتعرثين مالياً، وتخفيف معاناة ذويهم، بالتعاون مع �سندوق الفرج ودعماً 
مل�ساعيه االإن�سانية. ونوؤمن يف "االأن�ساري لل�سرافة" باأهمية ت�سافر اجلهود 
مع ال�سندوق، حيث جتمعنا روؤيٌة م�سرتكة الإحداث تغير اإيجابي ملمو�ض 
يف حياة النزالء واأُ�سرهم، جت�سيداً لقيم العطاء والرحمة التي ت�سكل �سماٍت 
ملجتمعنا. اجلدير بالذكر اأن "�سندوق الفرج" يتمتع بدوٍر ريادي يف تقدمي 
على  ويعمل  مالية،  �سائقة  يعانون  ال��ذي��ن  للنزالء  االإن�سانية  امل�ساعدات 
توفر الترعات املالية والعينية واإدارتها بطرق مبتكرة وعملية. ويحر�ض 
ال�سندوق على تر�سيخ قيم التاآخي والرتاحم والت�سامح، وتعزيز روح التعاون 

والتكافل املجتمعي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ا�ست�سافت دبي اأم�ض االأول "امللتقي 
للم�ست�سارين  االأول  ال�������دويل 
واملحامني الدوليني" الذي نظمه 
للمحامني  ال�������دويل  ال���ت���ح���ال���ف 
امل�ستجدات بجميع  لالإطالع على 

املجاالت القانونية.
ح�سر امللتقى نخبة من املحامني 
واأ�ساتذة  امل�ست�سارين  و  الدوليني 
القانون و ممثلي جمعيات ونقابات 
املحامني واملكاتب الدولية و عدد 
واال�ست�ساريني  االأع��م��ال  رواد  من 
مب����ج����ال ال����ت����ج����ارة ال����دول����ي����ة و 

اال�ستثمار و النقل البحري.
امللتقى تعزيز ال�سراكات  ا�ستهدف 
الدولة  تخدم  التي  املوؤ�س�سات  مع 
مراعاة  مع  املجتمع  و  االإن�سان  و 
وطرح  دول��ة  لكل  واللوائح  النظم 
املعنية  للجهات  اأفكار ومقرتحات 
ل��ت��ك��ون خم��رج��ات ل��ل��م��وؤمت��ر على 
و  التح�سني  و  ال��ت��ح��دي��ث  �سعيد 

التطوير.
ال���دك���ت���ور عادل  امل�����س��ت�����س��ار  وق�����ال 
ع������ب������داهلل امل���������س����ت���������س����ار ال��������دويل 
اإن  للمحامني  ال��دويل  بالتحالف 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 

ال�سباقة  ت��ك��ون  الأن  دائ��م��ا  ت�سعى 
يف ط������رح االأع������م������ال وامل������ب������ادرات 
القرارات  واإ�����س����دار  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأف�سل  وتقدمي  االتفاقيات  وعقد 
املمار�سات وي�سعى هذا امللتقى اإىل 
دعوة املوؤ�س�سات والعاملني مبجال 
ال��دول خا�سة  القانون من جميع 

ب�سمة  ل��ه  وم��ن  منهم  املتميزين 
القانوين وذلك متا�سيا  املجال  يف 
وحتقيق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مع 
اال�ستدامة من الناحية القانونية 
للمحامني  ال�������دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
ب�سكل خا�ض واالأ�سخا�ض والدول 

املتميزة ب�سكل عام.

بالتعاون مع مركز اأبوظبي لل�سحة العامة، و�سارك فيها 900 مت�سابق

�لتو�جد �لبلدي – مدينة خليفة ي�صعد �ملجتمع وي�صجعه على ممار�صة �لريا�صة من خالل فعالية »خليفة رن« 

•• دبي - وام:

اإطالق  املوهوبني  لرعاية  االإم���ارات  وجمعية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
الدورة الثالثة ع�سرة جلائزة االإمارات للعلماء ال�سباب بحلتها اجلديدة و التي 

يتم تنفيذها �سنويا بالتعاون بني اجلانبني .
تهدف اجلائزة اإىل اكت�ساف املوهوبني واإعداد جيل من العلماء والباحثني ورواد 
االأعمال الذين ي�سهمون يف دفع عجلة التطور يف الدولة و اال�ستثمار يف املوارد 

الب�سرية .
ومت اإعادة ت�سميم اجلائزة لتت�سمن برنامج رعاية متكامال للطلبة املوهوبني 
حتقيق  يف  فعال  ب�سكل  امل�ساهمة  من  متكنهم  التي  وامل��ع��ارف  باملهارات  ميدهم 

روؤية اخلم�سني عام املقبلة.
ج���اء االإع����الن ع��ن اإط����الق اجل��ائ��زة خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي ع��ق��د مب��رك��ز دبي 
للعلوم  الوطني  املهرجان  2020 دبي وذلك على هام�ض  اإك�سبو  للمعار�ض يف 
وزير  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ح�سني  معايل  بح�سور  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
الرتبية و التعليم و معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�ض ال�سرطة 
و االأمن العام يف دبي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني و 
�سعادة الدكتورة اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع الرعاية 
وبناء القدرات و معايل الدكتور عبدالرحمن بن حممد العا�سمي املدير العام 

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
و اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي اأهمية ال�سراكة اال�سرتاتيجية التي 
جتمع وزارة الرتبية والتعليم وجمعية االإم��ارات لرعاية املوهوبني، باعتبارها 
الروؤى  و  وال��ط��رح  االأه����داف  يف  عميقة  ومثالية  ا�سرتاتيجية  وطنية  �سراكة 
امل�سرتكة التي ي�سب هدفها االأوحد يف اإيجاد نواة لعلماء امل�ستقبل، واحت�سان 

يرتجموا  و  يبدعوا  و  يتمكنوا  حتى  م�ساندتهم  و  بيدهم  واالأخ���ذ  املوهوبني 
معارفهم و اأفكارهم اإىل م�ساريع ريادية.

امل�ستقبل  ا�ستثمارا يف  باعتباره  ال�سباب  اال�ستثمار يف  اأهمية  اإىل  واأ�سار معاليه 
وفقا لتوجيهات القيادة الر�سيدة و الذي ي�سكل حيزا كبرا من خطط التنمية 
ا�ستحداث  �ست�سهده اجلائزة من تطور هو  اأب��رز ما  اإن  املقبلة وقال  للخم�سني 
م�ساري البحث العلمي وريادة االأعمال، وهما م�ساران بالغا االأهمية يف حتديد 
اإىل  فالو�سول   .. ال�سباب  ري��ادة  و  ومتكني  الدولة،  لتقدم  امل�ستقبلية  الوجهة 
ليكونوا  وتاأهيلهم  املجاالت،  خمتلف  يف  العلمي  البحث  مهارات  ميتلك  �سباب 
رواد اأعمال منفحتني على �سوق العمل غاية و اأولوية وطنية، تعزز من موقع 

الدولة على اخلارطة العاملية.
و اأ�ساد بدعم معايل �ساحي خلفان متيم واجلهود الكبرة التي تبذلها جمعية 
االإمارات لرعاية املوهوبني وراعي اجلائزة لتوا�سل هذه اجلائزة زخمها املعريف 
كل عام و التن�سيق و التعاون الكبرين مع وزارة الرتبية والتعليم لتظل هذه 
�سريان  مبثابة  ولتكون  االإم���ارات،  دول��ة  يف  العلمي  امل�سهد  يف  حا�سرة  اجلائزة 
ريادة  يف  عليهم  نعول  الذين  امل�ستقبل  وم��واه��ب  بعلماء  الوطن  يغذي  حيوي 

االإمارات عامليا.
االإمارات  اإننا يف جمعية   : الفريق �ساحي خلفان متيم  من جانبه قال معايل 
لرعاية املوهوبني، ن�سعر اليوم بالفخر واالعتزاز مبا حققناه ب�سراكتنا مع وزارة 
اأ�سبحت  التي  ال�سباب،  للعلماء  االإم��ارات  جائزة  خالل  من  والتعليم،  الرتبية 
املوهبة واكت�ساف  التي تعمل على دعم وت�سجيع  اأبرز اجلوائز  تعد واحدة من 
الطاقات االإبداعية الكامنة لدى اأبنائنا الطالب واأفرزت على مدى 13 عاما 
منذ انطالقها يف العام 2009 العديد من اأ�سحاب املواهب والقدرات الذهنية 
العالية، الذين و�سلوا فيما بعد اإىل درجات علمية فاقت كل التوقعات، وحققوا 

براءات اخرتاعات يف جامعات عاملية �سجلت باأ�سمائهم للمرة االأوىل، واأ�سبحوا 
بالفعل علماء نفخر بهم ويفخر بهم الوطن".

واأ�ساف معاليه: " اإن ما حتقق اليوم يجعلنا بكل ثقة نطمئن باأننا نح�سد زرعا 
عقدين  يقارب  ما  قبل  اجلمعية  يف  اأطلقنا  عندما  باالأم�ض  زرعناه  مما  طيبا 
اأننا ن�سر يف االجتاه  اإن�ساء مركز لقيا�ض القدرات ويوؤكد  من الزمان، مبادرة 
ال�سحيح نحو حتقيق روؤية واأهداف قيادتنا الر�سيدة يف خلق جيل من العلماء 
االإمارات  بدولة  االجت��اه  و  العقول  يف  االأمثل  اال�ستثمار  اإىل  و�سوال  ال�سباب، 
العربية املتحدة لكي تكون واحدة من اأف�سل دول العامل علما وابتكارا وموهبة 
يف ال�50 عاما املقبلة من خالل و�سع ا�سرتاتيجيات تركز على اكت�ساف املواهب 
الدرا�سية  مراحلهم  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  والطالبات  للطلبة  الكامنة  الفردية 
جمرد  من  الدولة  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  التعليم  اأنظمة  وحتويل  االأوىل، 
درو�ض تلقني تقليدية عقيمة، اإىل حا�سنات لالبتكار واالإبداع العلمي والفكري، 
واعتماد اآليات دقيقة و موثوقة يف اكت�ساف املواهب، من خالل خمترات علمية 
املواد  يف  واإخ�سائيون  علماء  عليها  ي�سرف  ال��ق��درات  لقيا�ض  وطنية  وم��راك��ز 

العلمية كاالأحياء و الكيمياء و الفيزياء و الريا�سيات والذكاء اال�سطناعي.
ووجه معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، ال�سكر والتقدير اإىل معايل ح�سني 
ال�سباب،  للعلماء  االإم����ارات  الكبر جل��ائ��زة  دعمه  على  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
والطالبات  الطلبة  قدرات  لتنمية  املثالية  واحلا�سنة  املنا�سبة  البيئة  وتوفره 
اإبداعاتهم واأ�ساد بالرعاية الكرمية التي حظيت بها اجلائزة  املوهوبني الإبراز 
على مدى ما يقارب ع�سر �سنوات من رجل االأعمال الدكتور حممد بن حيدر 
ال��وط��ن م��ا كان  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  الكبر جت��اه �سريحة هامة م��ن  الوطني  و ح�سه 
تنفيذ خططها الكت�ساف  وا�ستمرارها يف  اأهدافها  االأب��رز يف حتقيق  ال��دور  له 
لها  اآف��اق ال حدود  ال�سحيح نحو  الطريق  واملبدعني وو�سعهم على  املوهوبني 

من الطموح واالإبداع.
و توجه معاليه بال�سكر اإىل اجلنود املجهولني الذين كانوا وراء كل النجاحات 
املوهوبني  لرعاية  االإم���ارات  جمعية  وخطط  وم�ساريع  مل��ب��ادرات  حتققت  التي 
منذ تاأ�سي�سها حتى اليوم، وهم اأع�ساء جمل�ض االإدارة واأع�ساء اجلمعية الذين 
تطوعوا خلدمة اأهدافها وخططها دون مقابل واإمنا لقناعتهم باأن هذا العمل 

هو خلدمة اأبناء وبنات الوطن.
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي اإن اإطالق اجلائزة 
لرعاية  االإم���ارات  جمعية  و  ال���وزارة  بني  التكامل  و  التعاون  اأط��ر  يعزز  �سنويا 
املوهوبني مبا يتما�سى مع توحيد اجلهود الوطنية يف املبادرات الداعمة و التي 
اإىل تخريج جيل من العلماء ال�سباب وتعزيز مكانة الدولة لتكون بني  تهدف 

اأف�سل دول العامل ابتكارا يف اخلم�سني القادمة.
و اأ�سارت �سعادتها اإىل اأن اأبرز ما �ست�سهده اجلائزة من تطور يف الدورة احلالية 
من  الطلبة  ا�ستقطاب  فيه  يتم  متكامل  رعاية  لرنامج  امل�سابقة  حتويل  هو 
وذلك  ال��رع��اي��ة  ل��رن��ام��ج  تن�سيبهم  و  امل��وه��وب��ني  الكت�ساف  خم�س�سة  ق��ن��وات 
دولة  لروؤية  حتقيقا  اأخ��رى  برامج  ت�سميم  واإع���ادة  برامج  اإط��الق  مع  متا�سيا 

االإمارات وا�سرتاتيجياتها الوطنية.
و اأو�سحت ال�سام�سي اأن الرنامج مير بعدة مراحل وهي مرحلة تر�سيح الطلبة 
و مرحلة التدريب االأ�سا�سي و مرحلة التدريب التخ�س�سي و مرحلة التلمذة 
بعد  ما  مرحلة  اأخ��را  و  ال�سباب  للعلماء  االإم���ارات  برنامج  منتدى  مرحلة  و 
تتيحها  التي  بالرامج  بحوثهم  و  م�ساريعهم  و  الطلبة  تربط  التي  الرنامج 
االأبحاث  الأف�سل  �سيتم تخ�سي�ض جوائز  اأنه  اإىل  واأ�سارت  للموهوبني  ال��وزارة 
العلمية و امل�ساريع الريادية اإ�سافة اإىل تكرمي جميع املنت�سبني للرنامج نظر 

جهودهم.

•• الفجرية-الفجر: 

بتحقيق  اأط��ف��ال   9 ق��ل��وب  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�س�سة  اأ���س��ع��دت 
الذي   09 ب��الت��ف��ورم  معر�ض  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  اأمنياتهم 
ال�سيخة  اإم��ارة الفجرة حتت رعاية  الثامنة يف  ُيقام بن�سخته 

�سم�سة بنت حمد ال�سرقي. 
الكعبي،  ح��م��دان  �سعادة  ح�سور  االأم��ن��ي��ات  حتقيق  حفل  �سهد 
املهند�سة  �سعادة  و  اأمنية،  ملوؤ�س�سة حتقيق  اأمناء  ع�سو جمل�ض 
و  االإداري���ة  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأم��ني  �سليمان،  بنت  ع��زة 
املالية للجنة االأوملبية الوطنية، وعائالت االأطفال وفريق عمل 
معر�ض  على  القائمني  اإىل  اإ�سافة  اأمنية"  "حتقيق  موؤ�س�سة 

.“09 "بالتفورم 
عرت �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمد بن حممد ال�سرقي عن 
�سعادتها با�ست�سافة هذه الفعالية يف معر�ض "بالتفورم ٠٩" و 
ثمنت جهود �سمو ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن حممد اآل نهيان  

يف االأعمال االإن�سانية واخلرية، واأ�سافت �سموها "من املهم اأن 
نحتفل بالن�ساء الرائدات يف االأعمال اخلرية ودورهن البارز 
االأعمال  ثقافة  لن�سر  االآخ��ري��ن،  م�ساعدة  و  املجتمع  دع��م  يف 

اخلرية واالإن�سانية من دولة االإمارات اإىل جميع العامل"
القائمني  بجهود  الكعبي  حمدان  �سعادة  اأ�ساد  املنا�سبة  وبهذه 
09" وا�ست�سافتهم لفعالية املوؤ�س�سة  "بالتفورم  على معر�ض 
االأطفال  اأم��ن��ي��ات  اإىل حت��ق��ي��ق  ال��رام��ي��ة  ال��ن��ب��ي��ل��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
املُ�سابني باأمرا�ض خطرة ُتهّدد حياتهم، موؤكداً على اأن اإدخال 
ُي�سّكل  املر�سى مع عائالتهم  الفرح واالأم��ل يف قلوب االأطفال 

جزءاً ال يتجزاأ من م�سوؤولية جميع اأفراد املجتمع.
"بالتفورم  معر�ض  على  القائمني  حر�ض  الكعبي  ثّمن  كما 
داخل  اأمنية"  "حتقيق  مبوؤ�س�سة  خا�ّض  جناح  الإف��راد   "09
امل��وؤ���س�����س��ة، ون�سر  ب��اأه��داف ور���س��ال��ة  التعريف  ب��ه��دف  امل��ع��ر���ض 
على  ُت��رّك��ز  التي  ومبادراتها  اأن�سطتها  اأعمالها،  ح��ول  الوعي 
اإ�ساءة �سمعة االأمل والتفاوؤل يف قلوب اجلميع ور�سم الب�سمة 

على �سفاه اأمنيات االأطفال املُ�سابني باأمرا�ض خطرة.
اأطفال   9 اأم��ن��ي��ات  نحّقق  اأن  ال��ي��وم  "ُي�سعدنا  الكعبي:  وق���ال 
يف احل�����س��ول ع��ل��ى اأح����دث االأج���ه���زة االإل��ك��رتون��ي��ة يف معر�ض 
رائ���داً يف جم��ال ن�سر ثقافة ريادة  ُي��ع��ّد  ال���ذي   09 ب��الت��ف��ورم 
االأع��م��ال واإب����راز وتعزيز دور امل���راأة االإم��ارات��ي��ة وق��درت��ه��ا على 
باأدوار  واال�سطالع  الدولة،  يف  املُتعّددة  املبادرات  مع  التفاعل 
دوره  امل�ستويات، ف�ساًل عن  كافة  لها على  جمتمعية م�سهودة 
البارز يف دعم املُحتاجني واالأعمال اخلرية، ونتطّلع اإىل مزيٍد 
من التعاون مع املوؤ�س�سات وال�سركات التي حتر�ض على تاأدية 

م�سوؤوليتها املجتمعية ورّد اجلميل لبلد اخلر".
املقبلة  االأ�سهر  "نتفاءل يف  بالقول:  الكعبي ت�سريحه  واختتم 
ي��ع��ّم اخل��ر واالأم���ن واالأم����ان على وطننا احلبيب وعلى  ب���اأن 
ة من  ة مع تخفيف اجلهات املُخت�سّ جميع بلدان العامل، خا�سّ
الفعاليات  املزيد من  اإقامة  قيود جائحة كورونا، لنتمكن من 

واملبادرات واالأن�سطة احل�سورية واإ�سعاد املزيد من القلوب".

�لرتبية و�لإمار�ت لرعاية �ملوهوبن تطلقان جائزة �لإمار�ت للعلماء �ل�صباب بحلتها �جلديدة يف �إك�صبو

حتقيق �أمنية تر�صم �لب�صمة على �صفاه 9 
�أطفال بالتعاون مع معر�س بالتفورم 09

••  اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  خليفة  مدينة  البلدي-  التواجد  مركز  نظم 
لل�سحة العامة فعالية "خليفة رن"، وهي فعالية للجري خم�س�سة جلميع 

فئات املجتمع.
على  البلدي  التواجد  اإط��ار حر�ض  الريا�سية �سمن  الفعالية  وتاأتي هذه 
حتفيز اأفراد املجتمع بكافة �سرائحه على ممار�سة الريا�سة، وجعلها اأ�سلوب 

حياة ت�ساهم يف تعزيز ال�سحة اجل�سدية للمجتمع ، ويف رفع كفاءة املناعة، 
وتكري�ض منط �سحي �سليم لكافة اأفراد املجتمع.

كما تندرج هذه الفعالية �سمن اأولويات التواجد البلدي الذي ي�سعى من 
املفيدة  باالأن�سطة  واإثرائه  املجتمع،  اإ�سعاد  اإىل  ومبادراته  فعالياته  خالل 
وال�سحة، والرتفيهية، واإتاحة الفر�سة اأمام كافة �سرائح املجتمع ملمار�سة 

الريا�سة يف بيئة �سحية واآمنة.
واأكد التواجد البلدي – مدينة خليفة اأن هذه الفعالية تقام الأول مرة يف 

مدينة خليفة وقد ح�سرها و�سارك فيها 900 م�سارك من خمتلف الفئات 
العمرية، االأمر الذي اأثبت جناح املبادرة، حيث ا�ستطاعت ا�ستقطاب اأعداد 
الأثرها  املجتمع نظراً  ور�سا  ا�ستح�سان  امل�ساركني والقت  املتوقع من  فوق 
االإيجابي �سواء على تعزيز ال�سحة العامة، اأو من خالل توطيد العالقات 

االجتماعية عر هذه املبادرات املميزة.
رن"   "خليفة  فعالية  اأن  خليفة  مدينة   - البلدي  التواجد  مركز  واأو���س��ح 
يف  ال�سحي  ال��وع��ي  ورف��ع  والريا�سي  ال��ب��دين  الن�ساط  تعزيز  اإىل  تهدف 

املجتمع.
اأن اجلري مت تق�سيمه على ثالث  اأ�سار املركز  الفعالية  اآلية تنفيذ  وحول 
م�سافات خمتلفة، وهي: 3 كيلومرتات، 5 كيلومرتات، و10 كيلومرتات، 
لتتنا�سب مع متطلبات كافة الفئات امل�ساركة، م�سراً اأن تنظيم هذه الفعالية 
رن"  "خليفة  و�ستكون  املدينة،  �سكان  وطلب  لرغبة  وتلبية  ا�ستجابة  جاء 
واحدة من �سمن �سل�سلة فعاليات �سيتم اإطالقها يف مدينة خليفة الإ�سعاد 

ال�سكان وتعزيز �سحة املجتمع ، وتنويع م�سادر الرتفيه لل�سكان.

دبي ت�صت�صيف �مللتقي �لدويل �لأول 
للم�صت�صارين و�ملحامن �لدولين
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•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���س��ي��ف  اخ��ت��ت��م 
ال����رن����ام����ج ال���وط���ن���ي االف���رتا����س���ي 
اإك�سبو2020  ق��ن��ا���س��ل  ل���ت���دري���ب 
"همزة"  م�������س���روع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اأجنحة  بني  الو�سل  �سلة  يعد  ال��ذي 
احلكومية  وامل��دار���ض  اإك�سبو2020 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
وي�ستهدف االأر�سيف واملكتبة الوطنية 
الثقايف  االإرث  غر�ض  الرنامج  بهذا 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
واملواطنة  الوطنية  الهوية  وم��ب��ادئ 
اإك�����س��ب��و لكي  ال�����س��احل��ة يف ق��ن��ا���س��ل 
يعروا عنها اأمام العامل بال�سكل الذي 
دولة  بها  حتظى  ال��ت��ي  باملكانة  يليق 
االأر�سيف  ق��دم  وق��د  عاملياً،  االإم���ارات 
الرنامج  ه����ذا  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
يف  اال�سرتاتيجي  دوره  من  انطالقاً 

التن�سئة الوطنية ال�سليمة لالأجيال، 
وم�������ن ح����ر�����س����ه ع����ل����ى دع�������م ت����ب����ادل 
الثقافات وتر�سيخ �سعار اإك�سبو الذي 
و�سنع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���س��ل  اإىل  ي��دع��و 
الرنامج  ه���ذا  وت�����س��م��ن  امل�ستقبل. 
اإك�سبو وهم من  اإىل قنا�سل  -املوّجه 
ممن  والثالثة  الثانية  احللقة  طلبة 
يجيدون اللغة االإجنليزية ويتمتعون 
مبهارة التوا�سل من اأبناء االإمارات- 
قدمها  وثقافية  وطنية  حم��ا���س��رات 
ع����دد م���ن اخل������راء وامل��خ��ت�����س��ني يف 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية.
وم�����ن اأب�������رز امل���ح���ا����س���رات ال���ت���ي مّت 
تقدميها بالتن�سيق مع م�سروع همزة، 
حما�سرة "الهوية والوالء واالنتماء.. 
قيم وطنية عليا" التي ركزت يف تعزيز 
قيم الوالء والهوية واالنتماء للوطن 
اأن هذه  واأك��دت  امل�ساركني،  نفو�ض  يف 
الوطنية هي حم��ددات وطنية  القيم 

وجدان  يف  تر�سيخها  ينبغي  اأ�سا�سية 
الزمة  بو�سفها  كافة،  املجتمع  اأف��راد 
من لوازم املواطنة ال�ساحلة، وو�سيلة 
من و�سائل حماية مكت�سبات الدولة، 
بني  والرتابط  التالحم  روح  وتعزيز 
املحا�سرة  اأفكار  تدعيم  ومت  اأبنائها، 
املوؤ�س�ض  ل��ل��ق��ائ��د  خ����ال����دة  ب��ك��ل��م��ات 

اآل نهيان  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
وب��وث��ائ��ق و�سور  ث����راه-  -ط��ّي��ب اهلل 
واأقوال  �ِسررَ  من  م�ستمدة  و�سواهد 
العامل  اأبهروا  الذين  القادة العظماء 
باإجنازاتهم. وجاءت املحا�سرة الثانية 
االإمارات" مبثابة  "الت�سامح يف دولة 
نافذة على ما�سي الدولة وحا�سرها 

ل��ت��ت��ج��ل��ى ���س��ورت��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة اأم����ام 
ومنوذجاً  ل��ل��ت�����س��ام��ح  واح����ة  ال���ع���امل؛ 
ل��ل��ت��ع��اي�����ض واالإخ�����������اء، وهي  ع���امل���ي���اً 
جن�سية   200 م���ن  اأك����رث  حت��ت�����س��ن 
ع��ل��ى اأر����س���ه���ا ال��ط��ي��ب��ة، وق����د اأك����دت 
العربية  االإم��ارات  دولة  اأن  املحا�سرة 

وتزرع  االأم����ل،  ت��ب��ّث  �ستظل  امل��ت��ح��دة 
اخلر، وت�سجع على الت�سامن ون�سر 
املحا�سرة  وت��ط��رق��ت  الت�سامح،  قيم 
زايد  ال�����س��ي��خ  ف��ك��ر  ال��ت�����س��ام��ح يف  اإىل 
 – اأن��ه  موؤكدة  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
طيب اهلل ثراه- قد �سعى اإىل تر�سيخ 

امل�ساواة  م���ن  ف��ج��ع��ل  االإ�����س����الم  ق��ي��م 
وحر�ض  للحياة،  منهاجاً  والت�سامح 
م��ن��ذ ق��ي��ام االحت����اد ع��ل��ى ف��ت��ح اأب���واب 
الدولة اأمام جميع اجلن�سيات، وجعل 
للت�سامح ومنارة  االإم��ارات وطناً  من 
املحا�سرة  وع��ددت  واملحبة،  للتعاي�ض 
خ�سائ�ض املجتمع االإماراتي، م�سرة 
جناحاً  املجتمعات  اأك��رث  من  اأن��ه  اإىل 
وا�ست�سرفت  الت�سامح.  لقيم  واإجن��ازاً 
االإمارات(  )مئوية  الثالثة  املحا�سرة 
الع�سرة  املبادئ  �سوء  على  امل�ستقبل، 
ال�سيخ  ال�سمو  التي اعتمدها �ساحب 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
للخم�سني  اهلل-  ح��ف��ظ��ه   – ال���دول���ة 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  امل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً 
ال��ر���س��ي��دة ل��ب��ل��وغ م��ئ��وي��ة االإم������ارات 
ال��ت��ي تاأمل  ال���دول���ة  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
بلوغ  مع  عاملياً  بال�سدارة  حتظى  اأن 
واأكدت  لتاأ�سي�سها،  املئوية  ال��ذك��رى 

هو  االأك�������ر  ال�������دور  اأن  امل���ح���ا����س���رة 
الرنامج  وق��دم  ال�سباب.  م�سوؤولية 
"بروتوكول  يف  حم���ا����س���رة  اأي�������س���اً 
املرا�سم" ا�ستهدفت متكني امل�ساركني 
ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن 
باالأ�سلوب  ال��ر���س��م��ي��ني  وال�����س��ي��وف 
الالئق ووفق املعاير املتعارف عليها 
دولياً، وهذه املهام �سديدة احل�سا�سية 
اإجادتها  اإك�سبو  قنا�سل  على  وينبغي 
ب��اع��ت��ب��اره��م ج����زء م���ن ال���واج���ه���ة يف 
وجال  ال��ب��اه��ر.  العاملي  املعر�ض  ه��ذا 
يف  التدريبي  الرنامج  يف  امل�ساركون 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���س��ي��ف  رح���اب 
من�سات  ع�����ر  اف����رتا�����س����ي  ب�������س���ك���ل 
على  فتعرفوا  التفاعلية،  التوا�سل 
اأهم مرافقه كمكتبة االإمارات وقاعة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان، وقاعة ال�سيخ 
االفرتا�سي،  للواقع  زايد  بن  حممد 

وقاعة اإ�سعاد املتعاملني. 

•• دبي-الفجر:

ب�سرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة  ل��الإدارة  التابع  ال��دويل  يوا�سل مركز حماية 
دبي، حملته التوعوية "احم نف�سك"، والتي ت�ستهدف طلبة اجلامعات، للتوعية 
باأ�سرار املخدرات واملوؤثرات العقلية، والتعريف باملادة 89 من القانون االإماراتي 
الرامج  ق�سم  رئي�ض  الكعبي،  ���س��امل  اأح��م��د  امل���الزم  وذك���ر  امل���خ���درات.  ملكافحة 
للنزول  التوعوية  خطته  و�سع  الق�سم  ب��اأن  ال���دويل،  حماية  مبركز  املجتمعية 
اجلامعات  طلبة  توعية  على  حر�سا  التوعوية،  ال��رام��ج  اأح��دث  وف��ق  امل��ي��داين 
حلماية  الكفيلة  واالأ���س��ب��اب  منها  الوقاية  و�سبل  واأن��واع��ه��ا  امل��خ��درات  مبخاطر 
الطالب من التعاطي، واآلية التوا�سل مع �سرطة دبي عر الرقم املجاين 901، 

موجها �سكره لكل ال�سركاء الذين �ساهموا يف اإجناح احلملة، وهم م�ست�سفى االأمل 
لل�سحة النف�سية، مركز اإرادة للعالج والتاأهيل، ومن داخل �سرطة دبي اأكادميية 
�سرطة دبي، االإدارة العامة للمرور، االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 

مبادرة الروح االإيجابية، جمل�ض �سرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات. 
 1560 اإىل  احلالية،  مرحلتها  يف  توجهت  التي  التوعوية  احلملة  وانطلقت 
طالبا وطالبة من جامعة "مانيبال"، بور�سة توعوية عرف فيها الرقيب مو�سى 
جوليد، من ق�سم الرامج املجتمعية، جانبا من املادة 89 من القانون االإماراتي 
العقلية من  املوؤثرات  اأو  املخدرة  امل��واد  تعفي متعاطي  والتي  املخدرات،  ملكافحة 
العقوبة اإذا تقدم من تلقاء نف�سه اأو زوجته اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية 
الور�سة  تناولت  كما  للعالج،  طلباً  العالجية  املراكز  اأو  ال�سرطة  مراكز  الأح��د 

ال�سوء،  رفقاء  عن  ابتعاده  عر  م�ستقبله  على  الطالب  بحفاظ  الكفيلة  ال�سبل 
الذين يعدون �سبباً رئي�سيا يف وقوع ال�سباب يف املخدرات.

من جانبها، تناولت الدكتورة اأماين هارون، ا�ست�ساري يف م�ست�سفى االأمل لل�سحة 
وفق  وذلك  املدمنني،  وتاأهيل  لعالج  املتاحة  والو�سائل  االإدم��ان  النف�سية، عالج 
اأمري،  عبدالرزاق  عائ�سة  ال�سيدة  تطرقت  حني  يف  والطبية،  العلمية  الطرق 
توفر  يف  املتمثل  امل��رك��ز،  اإن�ساء  ه��دف  اإىل  وال��ت��اأه��ي��ل،  للعالج  اإرادة  مركز  م��ن 
الوقاية والعالج الطبي وال�سلوكي لالأ�سخا�ض الذين يعانون من اإدمان الكحول 

واملخدرات واملوؤثرات العقلية باأنواعها.
كما ت�سمنت الور�سة، التوعية باجلوانب املرورية واالإجراءات املتبعة مل�ستخدمي 
املبادرة من  التي جنتها  النتائج  الطريق. كما طرحت مبادرة الروح االإيجابية، 

بعد اإطالقها 2017 حتى اليوم، والهدف االأ�سمى الإطالق املبادرة، وهو تر�سيخ 
قيم الت�سامح والتعاي�ض واحلوار بني اأفراد املجتمع، واحرتام االآخرين وتقبلهم. 
املجل�ض  لرعاية  واجلامعات،  الكليات  لطلبة  دبي  �سرطة  جمل�ض  اأ�سار  حني  يف 
متمكنة  �سبابية  �سخ�سية  بناء  يف  الر�سيدة  القيادة  لروؤية  وجت�سيدهم  للطلبة 
احلا�سنة  البيئة  توفر  خ��الل  من  امل�ستقبل،  نحو  بقوة  االن��ط��الق  على  ق��ادرة 
واإمكاناتهم  قدراتهم  وا�ستثمار  املجتمعية،  وم�ساركتهم  واأفكارهم  الإبداعاتهم 

لدعم وتطوير خمتلف امل�ساريع واملبادرات ال�سرطية واالأمنية.
وت�سمنت احلملة التوعوية يف اجلامعة، ا�ستعرا�سا للدوريات الفارهة، وعرو�ساً 
الفرقة  قدمتها  متنوعة  ع�سكرية  مو�سيقية  وفقرات   ،K9 البولي�سية  للكالب 

املو�سيقية باأكادميية �سرطة دبي.

•• الريا�س - وام:

ال�سركة  "�سيجنال"  اأع����ل����ن����ت 
حلول  ت���ط���وي���ر  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
للتكيف  ق��اب��ل��ة  وم���وث���وق���ة  م���رن���ة 
االإلكرتونية  احل������رب  ق���ط���اع  يف 
ملجموعة  والتابعة  واال�ستخبارات، 
نظامني  اإط���������الق  ام���������ض  اإي���������دج 
لالأمن  وم���ت���ط���وري���ن  ج���دي���دي���ن 
الدفاع  م��ع��ر���ض  ال��داخ��ل��ي خ���الل 
العا�سمة  يف  ي��ق��ام  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 
حتى  وي�ستمر  الريا�ض  ال�سعودية 

اجلاري. مار�ض   9
نظام   " ����س���ي���ج���ن���ال   " واأط����ل����ق����ت 
حتليل  نظام  وه��و  �سيل"  "اآكتيف 
اخلليوية،  ل��ل�����س��ب��ك��ات  ت��ك��ت��ي��ك��ي 
منتج  وه��و  فايندر"،  "واي  ونظام 
متطور للت�سدي لالإرهاب ل�سالح 
وحماية  ال���ق���ان���ون  اإن���ف���اذ  ه��ي��ئ��ات 
املنتجان  ي�سمن  الداخلي.  االأم��ن 
م�ستويات  اأع�����ل�����ى  اجل�������دي�������دان 
احل����م����اي����ة وال�����وع�����ي ب���ال���ظ���روف 
يف  امل��ع��ل��وم��ات��ي  وال��ت��ف��وق  املحيطة 
بيئات عالية التعقيد، يف ظل اإيالء 
االأولوية  العامل  ح��ول  احلكومات 

حلماية حدودها.
و قال وليد امل�سماري، نائب رئي�ض 
احلرب  ق��ط��اع  يف  ال���رام���ج  اإدارة 
االإل��ك��رتون��ي��ة واال���س��ت��خ��ب��ارات يف 
اأحدث  نطلق  اأن  "ي�سعدنا  اي���دج: 

املتقدمة  اال�ستخباراتية  حلولنا 
االأ�����س����واق.. وحتتل  وامل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
التابعة  ���س��ي��ج��ن��ال  و���س��رك��ة  اي����دج 
م�ساعدة  يف  رائ�������دة  م���ك���ان���ة  ل���ه���ا 
خياراتهم  ت��و���س��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء 
يف ع��امل �سريع التغر وذل��ك عر 
املعلومات  الإدارة  معهم  ال��ت��ع��اون 

املعقدة ومتطلبات االأمن واالأداء.. 
وي��ع��ك�����ض ال���ن���ظ���ام���ان اجل����دي����دان 
بتطوير  وال����ت����زام����ن����ا  ق����درات����ن����ا 
ل�سمان  التقنيات واحللول حملياً 

اأمن جمتمعاتنا وطواقمنا".
راديو  نظام  �سيل"  "اآكتيف  ويعد 
مل��راق��ب��ة وحتليل  م��ع��رف��ا ب��رجم��ي��اً 

ال�سبكات اخلليوية ليوفر اإمكانات 
املوقع  وحتديد  واملراقبة  الك�سف 
عر تقنيات �سبكات اجليل الثاين 
النموذج  يتيح  و  والرابع.  والثالث 
للم�ستخدمني   - الت�سغيل  �سهل   -
حتليل  اإج���راء  اإمكانية  النهائيني 
ج��ن��ائ��ي ل��ل�����س��ب��ك��ات اخل��ل��ي��وي��ة يف 
والريفية..  احل�����س��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ات 
بيانات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  مي��ك��ن��ه  و 
م�سغل ال�سبكة من الهاتف املحمول 
ميزة  ي��وف��ر  م��ا  م��ف��ق��ود،  ل�سخ�ض 

قيمة اأثناء مهام البحث واالإنقاذ.
منتجاً  فايندر"  "واي  وي��ع��ت��ر 
ت��ك��ت��ي��ك��ي��اً م���ت���ط���وراً ي�����س��اع��د على 
ال���وع���ي ب��ال��ظ��روف امل��ح��ي��ط��ة ومت 
وح���دات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت�سميمه 
و�سهل  ق��وي  حل  لتوفر  ال�سرطة 
القانون.  اإنفاذ  لهيئات  اال�ستعمال 
جمموعة  امل��ت��ك��ام��ل  امل��ن��ت��ج  يتيح  و 
وا���س��ع��ة م���ن امل���ي���زات ال��ت��ي ت�سمح 
االأمن  وخ��دم��ات  ال�سرطة  ل��ق��وات 
�سراً،  ف��اي  ال��واي  �سبكات  مبراقبة 
مكافحة  يف  ه��ام��ة  اأداة  يجعله  م��ا 

اجلرائم املنظمة واالإرهاب.
من  ج����زء  "�سيجنال"  اأن  ي���ذك���ر 
ق�����ط�����اع احل���������رب االإل����ك����رتون����ي����ة 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع  واال���س��ت��خ��ب��ارات 
ايدج، �سركة التكنولوجيا املتقدمة 
25 مورداً  اأك��ر  التي ت�سنف بني 

ع�سكرياً يف العامل.  

مب�ساركة 1560 طالبا

»مركز حماية« ب�صرطة دبي يلتقي طلبة جامعة مانيبال للتوعية باملادة 89 من �لقانون �لإمار�تي ملكافحة �ملخدر�ت

�لأر�صيف و�ملكتبة �لوطنية ينظم برناجمًا وطنيًا تدريبيًا لقنا�صل �إك�صبو2020

•• عجمان-وام:

النعيمي  اهلل  عبد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  تراأ�ض 
الدائمة  العليا  اللجنة  اجتماع  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد 

ل�سرطة عجمان.
النعيمي  خ��ال��د حم��م��د  ال��ع��م��ي��د  ���س��ع��ادة  االج��ت��م��اع  ح�سر 
اهلل  عبد  العميد  و�سعادة  عجمان،  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب 
و�سعادة  ال�سرطية،  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  �سيفاملطرو�سي 
املوارد واخلدمات  الرزي مدير عام  العميد مبارك خلفان 
ب�سرطة  االإدارات  م����دراء  م��ن  اللجنة  واأع�����س��اء  امل�����س��ان��دة 
ع��ج��م��ان وذل����ك حت���ت ظ���ل ���س��ج��رة ال�����س��ب��ار امل��ع��م��رة التي 
عمرها  يقدر  و  ال�سامل  م�سفوت  �سرطة  مركز  يحت�سنها 

�سنة. باأكرث من 120 
بداأ االجتماع با�ستعرا�ض ومناق�سة مقرتحات و م�ستهدفات 
وموؤ�سرات االأجندة الوطنية لعام 2022 و انعكا�ساتها على 
وتعزيز  عجمان  اإم��ارة  يف  املقلقة  اجلرائم  ن�سبة  انخفا�ض 
امل�ستحدثة  امل�ستقبلية  االبتكارات  و  باالأمان  ال�سعور  ن�سبة 

لتعزيز العمل االأمني يف االإمارة.
العمل يف  بيئة  ا�ستبيان ج��ودة حياة  نتائج  وج��رت مناق�سة 
القيادة  تقدم  اأظهر  وال��ذي   2021 لعام  الداخلية  وزارة 
وزارة  يف  القطاعات  جميع  على  عجمان  ل�سرطة  العامة 
ال�سيخ  اللواء  �سعادة  واأ���س��اد  عمل.  بيئة  كاأف�سل  الداخلية 
الإ�سعاد  امل��ق��دم��ة  ب��اجل��ه��ود  النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  �سلطان 
ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��م��ي��زة �سمن 

االأجندة الوطنية وتقدمي االبتكارات امل�ستقبلية مبا يحقق 
ال�سرطي  العمل  ج���ودة  ي��دع��م  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأه����داف 

ويعزز كفاءة العاملني.
االجتماع  وتنظيم  اإقامة  عجمان  �سرطة  عام  قائد  ثمن  و 
120 �سنة و التي  حتت �سجرة ال�سبار املعمرة الأكرث من 
را�سد  ال�سيخ  له  املغفور  االإم��ارة خالل حكم  �سهدت تطور 
بن حميد النعيمي الذي كان ي�ستظل بظلها خالل اإقامته 
وجوالته يف منطقة م�سفوت وحافظت �سرطة عجمان على 
حمايتها  و  املعمرة  ال�سجرة  برعاية  التاريخي  االإرث  هذا 
�سمن اأثمن مرافق �سرطة عجمان و�سممت خمطط مركز 
�سرطة م�سفوت ليحت�سن ال�سجرة التاريخية بني اأ�سواره 

دعماً ال�ستدامة البيئة و حفظاً لتاريخ االإمارة.

�صلطان بن عبد �هلل �لنعيمي يرت�أ�س �جتماع �للجنة �لعليا �لد�ئمة ب�صرطة عجمان

)�إيدج( تطلق نظامن جديدين لالأمن 
�لد�خلي يف معر�س �لدفاع �لعاملي بالريا�س

)�إيدج( تعر�س �آلية ربد�ن �لإ�صعافية �جلديدة مبعر�س �لدفاع �لعاملي بالريا�س 
•• الريا�س- وام:

االآليات  ت�سنيع  يف  املتخ�س�سة  اإي��دج  ملجموعة  التابعة  اجل�سور  �سركة  عر�ست 
اآلية ربدان  القتالية املدرعة وهي   8x8 اآليات ربدان  املدرعة نوعا جديدا من 
يقام يف  الذي  العاملي  الدفاع  االأول من معر�ض  اليوم  االإ�سعافية، وذلك خالل 
مم هذا النوع اجلديد من هذه االآليات بهدف  العا�سمة ال�سعودية الريا�ض. �سُ
توفر اإمكانية التنقل يف الطرق الوعرة ومقاومة االألغام واحلماية من الكمائن 

لالأطباء الع�سكريني خالل املهام االإ�سعافية يف بيئات عالية املخاطر.
اجل�سور:  ل�سركة  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  الزعابي،  جا�سم  الدكتور  وق��ال 
"ت�سم اآلية ربدان االإ�سعافية اأف�سل قدرات التنقل على الطرق الوعرة مع نظام 
حلماية الطواقم واإنقاذ االأرواح بهدف توفر خدمات العناية الطبية العاجلة 
االآلية  ه��ذه  وتت�سف  االعتيادية..  االإ�سعاف  عربات  على  ج��داً  وع��رة  بيئات  يف 
اجلديدة مثل نظرتها "ربدان 8x8"، بت�سميمها املبتكر الذي يحمي الركاب 

خالل العمليات املنفذة يف بيئات وظروف عالية املخاطر".

و اأ�ساف: " حتتوي االآلية االإ�سعافية اجلديدة على موا�سفات �سبيهة جداً مبن�سة 
متطلبات  وتلبي  التكاليف،  توفر  على  العمالء  ت�ساعد  و   "8x8 "ربدان 

احلروب املعا�سرة، وت�ساهم يف تعزيز القيمة جلميع املتطلبات الت�سغيلية".
اإمكانية حماية  اإخ��الء عاجلة مع  بقدرات  االإ�سعافية   8x8 رب��دان  اآلية  تتمتع 
من  وغرها  النا�سفة  والعبوات  العدو  ن��ران  �سد  الطبية  والطواقم  املر�سى 
امل���ع���ارك.. و حت��ت��وي على ح��زم��ة ط��اق��ة مم��ت��ازة واإمكانيات  اأث��ن��اء  ال��ت��ه��دي��دات 
االأمامية حتى  الت�سكيالت  ق��ادرة على مواكبة  اأنها  يعني  ما  الع�سكرية  القيادة 
اأق�سى الت�ساري�ض. و عالوة على الت�سميم الذي يحمي الطواقم و املر�سى  يف 
من التهديدات الفتاكة، توفر االآلية االإ�سعافية اجلديدة �سقفاً مرتفعاً وم�ساحة 
داخلية كبرة حتتوي على جتهيزات طبية �ساملة.. وميكن لالآلية ا�ستيعاب ما 
اإعطاء الطواقم  اأفراد ي�سملون الطواقم الطبية واملر�سى مع  اإىل ت�سعة  ي�سل 
الطبية القدرة على املناورة.  يذكر اأن �سركة "اجل�سور" جزء من قطاع املن�سات 
واالأنظمة التابع ملجموعة ايدج، �سركة التكنولوجيا املتقدمة التي ت�سنف بني 

اأكر 25 مورداً ع�سكرياً يف العامل.

•• راأ�س اخليمة - وام:

ن��ظ��م م��رك��ز ال��دع��م االج��ت��م��اع��ي ب�����س��رط��ة راأ�����ض اخليمة، 
قانون  حول  والتوعوية،  التثقيفية  الفعاليات  من  �سل�سلة 
حقوق الطفل يف دولة االمارات "قانون ودمية" بعدد من 

دور احل�سانة يف االإمارة.
ال��ل��واء علي  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرة  م��ن  انطالقاً  ذل��ك  ج��اء 
عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة، 
حتقيقاً  للخم�سني  واال�ستعداد  االجتماعي  الدعم  بعنوان 
احلياة  ج��ودة  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  ل��روؤي��ة 
ملجتمع دولة االإم��ارات عامة، واإم��ارة راأ�ض اخليمة خا�سة، 

االأمنية  وال��رام��ج  االأن�سطة  العديد من  من خ��الل ط��رح 
املجتمع  كيان  متا�سك  على  احلفاظ  تعزز  التي  املجتمعية 
مكت�سباته  على  احل��ف��اظ  م��ع  وث��ق��اف��ات��ه،  فئاته  مبختلف 
�سبيعان  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  الدكتور  امل��ق��دم  اأك��د  و  الوطنية. 
اخليمة،  راأ����ض  ب�سرطة  االجتماعي  ال��دع��م  م��رك��ز  رئي�ض 
حر�ض املركز على تطبيق الرامج االأمنية والتوعوية التي 
تكفل احلفاظ على حقوق الطفل من التعر�ض اإىل اأي نوع 
من اأنواع العنف �سواء املجتمعي اأو االأ�سري اأو الطالبي يف 
املوؤ�س�سات التعليمية خا�سة دور احل�سانة، وذلك من خالل 
تعزيز التوا�سل املبا�سر امل�ستمر مع امل�سرفني وامل�سئولني يف 

دور احل�سانة.

فعاليات تثقيفية ب�صرطة ر�أ�س �خليمة للتوعية بقانون حقوق �لطفل بالدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأعلن املوؤمتر الدويل التا�سع جلراحة 
امل��ف��ا���س��ل يف ال�������س���رق االأو�����س����ط، عن 
االم���ارات  دول���ة  م��ن  طبيبني  ح�سول 
ع��ل��ى ب����راءة اخ����رتاع م��ن اأم��ري��ك��ا عن 
االبعاد  الثالثية  الطباعة  ا�ستخدام 
ل��ت�����س��ح��ي��ح ع���م���ل���ي���ات امل���ف�������س���ل غر 
الناجحة واحلاالت املعقدة وال�سعبة. 

براءة  ه��ن��اك  ان  اىل  امل���وؤمت���ر،  واأ����س���ار 
اخ�����رتاع اأخ�����رى يف ط���ور االإج������راءات 
ت����ق����دم بها  ب���اإي���ط���ال���ي���ا  واالع�����ت�����م�����اد 
طبيبني من االم��ارات تتعلق مبف�سل 
ا�سطناعي جديد يحافظ على جميع 

داخل  امل���وج���ودة  الطبيعية  االأرب���ط���ة 
الركبة دون ازالتها. 

واأك���د امل��وؤمت��ر يف خ��ت��ام اع��م��ال��ه بدبي 
ام�ض االحد، ان دولة االم��ارات تعتر 
احل�سول  يف  املنطقة  دول  اأك���رث  م��ن 
على براءات اخرتاع طبية، منوها مبا 
ح�سل عليه االأطباء يف جمال جراحة 
ب��راءات اخرتاع  العظام واملفا�سل من 
ال��دول��ة حم��ل ج��ذب للمر�سى  جعلت 

من خمتلف دول املنطقة. 
وقال الدكتور حممد الفقي، اخ�سائي 
حتا  مب�ست�سفى  ع��ظ��ام  ج���راح���ة  اول 
التابع لهيئة ال�سحة يف دبي، ال�سريك 
يف براءتي االخ��رتاع: " براءة اخرتاع 

لت�سحيح  االب��ع��اد  الثالثية  الطباعة 
زوايا  ب��روؤي��ة  تتميز  املف�سل،  عمليات 
زرع  وبالتايل  متناهية  بدقة  املف�سل 
اأكرث  بطريقة  اال�سطناعية  الركبة 

موائمة للمري�ض".
واأ�����س����اف: " ح��ال��ي��ا ي��ت��م ال��ع��م��ل مع 
براءة  ودع���م  تبني  على  عاملية  �سركة 
لها دور  امل��ذك��ورة، و�سيكون  االخ���رتاع 
كبر يف جناح عمليات املفا�سل املعقدة 
وال�سعبة وكذلك يف تفادي امل�ساعفات 
ال��ت��ي ق���د ت��ت��ح��دث ل��ل��م��ر���س��ى الذين 
جراحية  عمليات  ف�سل  م��ن  ي��ع��ان��ون 

�سابقة اجريت لهم يف املفا�سل".
�سميح  ال����دك����ت����ور  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 

براءتي  يف  ال�����س��ري��ك  ال��ط��راب��ي�����س��ي، 
االخ��������رتاع، رئ��ي�����ض امل����وؤمت����ر ال����دويل 
ال�سرق  يف  املفا�سل  جل��راح��ة  التا�سع 
االأو����س���ط: " ب����راءة االخ����رتاع الثاين 
باإيطاليا،  االع��ت��م��اد  ط���ور  يف  ح��ال��ي��ا 
ان���ت���اج مف�سل  ���س��ي��ت��م  ع��ل��ي��ه��ا  وب���ن���اء 
اال�سغر  للمر�سى  ي�ستخدم  ج��دي��د 
ترتاوح  ال��ت��ي  املر�سية  ل��ل��ح��االت  �سنا 

اأعمارهم بني 40 و50 عاما". 
با�ستخدام  جديدة  تقنية  عن  واأع��ل��ن 
اإدخالها  مت  اال����س���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
باالمارات،  م��وؤخ��را  ال�سحي  للقطاع 
ت��ت��م��ث��ل يف ن����ظ����ارة ث���الث���ي���ة االب���ع���اد 
عمليات  اث����ن����اء  ال��ط��ب��ي��ب  ي���رت���دي���ه���ا 

ودقيقا  كامال  ت�سورا  تعطي  املف�سل 
اث��ن��اء اجل���راح���ة، وهو  ال��ع��ظ��ام  ل�سكل 
اجلراحة  نتائج  دق��ة  على  ي�ساعد  م��ا 

وتفادي حدوث اأي اأخطاء. 
ك��م��ا اأع���ل���ن ع���ن دخ�����ول اأح������دث جيل 
اخلا�سة  اجل���راح���ي���ة  ال���روب���وت���ات  يف 
" كوري"  ال���روب���وت  ب��امل��ف��ا���س��ل، وه���و 
املفا�سل  اج��راء عمليات  وي�ستخدم يف 

اال�سطناعية بدقة كبرة. 
ويف �سياق مت�سل، نظم املوؤمتر الدويل 
ال�سرق  يف  املفا�سل  جل��راح��ة  التا�سع 
االأو����س���ط، يف ي��وم��ه ال��ث��ال��ث واالأخ���ر 
للتمري�ض  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  ب���دب���ي، 
ال���ع���ظ���ام  امل���ت���خ�������س�������ض يف ج�����راح�����ة 

التطورات  اح��دث  لعر�ض  واملفا�سل، 
ل��رع��اي��ة مر�سى  وال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

العظام. 
املوؤمتر  رئي�ض  ال�سالمية،  �سائد  وقال 
بافتتاح  كلمته  للتمري�ض، يف  ال��دويل 
املوؤمتر: " نعمل من خالل هذا احلدث 
اال�سرتاتيجيات  ا���س��ت��ك�����س��اف  ع���ل���ى 
متري�ض  مم��ار���س��ات  الأف�سل  املبتكرة 

البحثي،  ال���ت���ع���اون  وط�����رق  ال���ع���ظ���ام 
ن��ت��ائ��ج البحوث  م��ن خ���الل م��ن��اق�����س��ة 
واأكد  اجلديدة".  وال��ط��ب��ي��ة  العلمية 
اأه��م��ي��ة حت��وي��ل اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف 
واقع  اىل  التمري�سية  الرعاية  جمال 
على  ي�ساعد  ما  وه��و  وممار�سة  عملي 
ال��ن��ه��و���ض ب��ع��ل��م م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����ض يف 
البيئات الطبية املتنوعة مبختلف دول 

مناق�سة  اىل  م�سرا  االأو�سط،  ال�سرق 
ك��ل ح��دي��ث وت��ط��ور مب��ج��ال متري�ض 
ك��اف��ة االجت��اه��ات العلمية  ال��ع��ظ��ام يف 
وال��ع��م��ل��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة واالإداري�������ة، 
القائمة  ب��امل��م��ار���س��ة  امل��ع��رف��ة  وزي�����ادة 
على االأدلة العلمية، وتبادل ومناق�سة 
وامل��خ��اط��ر اخل��ا���س��ة للكادر  امل���خ���اوف 

التمري�سي العام بتخ�س�ض العظام.

•• دبي-وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأطلقت 
من  الثانية  املرحلة  ك��رمي  و�سركة 

الهوائية  ال��دراج��ات  تاأجر  خدمة 
الدراجات  ا���س��ت��خ��دام  يف  ال��ت�����س��ارك 
وذلك باإ�سافة 950 دراجة هوائية 
"الدراجات  م�����س��اع��دة  دوا���س��ة  ذات 
والطاقة  ب��ال��دوا���س��ات  تعمل  ال��ت��ي 
املتولدة من احلركة" و95 حمطة 
الدراجات  ع���دد  اإج���م���ايل  ل��رت��ف��ع 
اإىل 1750 دراجة و175 حمطة 
من  خمتلفة  مناطق  على  م��وزع��ة 
اأول م�سروع من نوعه  دبي لي�سبح 
الدوا�سة  ذات  ال���دراج���ات  لت�سارك 
امل�ساعدة باالأكمل حول العامل تاأتي 
ي�سمل  م�سروع  �سمن  املرحلة  هذه 
هوائية  دراج�������ة   3500 ت���وف���ر 
موزعة على 350 حمطة يف مدينة 
دب���ي ي��ج��ري ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى مراحل 

يف العامل وحتقيق ال�سعادة لل�سكان 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ت��وج��ي��ه��ات  و 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد 
�سديقة  مدينة  اإىل  دب��ي  بتحويل 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ت��ط��ب��ق فيها 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف تطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
املنتدب  الع�سو  ال��ن��ح��الوي  ب��ا���س��ل 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��ق��ل يف ك���رمي: " نحن 
بايك  كرمي  م�سروع  تو�سيع  ب�سدد 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��ل��ب ال��ك��ب��ر ال���ذي 
الهوائية  ال��دراج��ات  على  �سهدناه 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
ال�سكان  م��ن  الطلب  ت��زاي��د  بعدما 
الدراجات  ا�ستخدام  على  وال����زوار 

خمتلفة. وتتوزع املحطات على عدد 
من املناطق احليوية يف مدينة دبي 
اجلديد  ال��دراج��ات  م�سار  ت�سمل  و 
ال�سفا  مناطق  و  جمرا  �ساطئ  يف 
وق��ن��اة دب���ي و م��ر���س��ى دب���ي واملمزر 
واخلوانيج   1 وج��م��را  وال�����س��ط��وة 
التجاري  اخل��ل��ي��ج  و  اجل��اف��ل��ي��ة  و 
و م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت و اأب���راج 
اإ�سافة  و�سيتم   .. جمرا  ب��ح��رات 
امل���ح���ط���ات يف خمتلف  م���ن  امل���زي���د 
القادمة  التو�سعة  خ���الل  امل��ن��اط��ق 
ع������دد رح����الت  اإج�����م�����ايل  وب����ل����غ   ..
نهاية  ح��ت��ى  امل���ن���ج���زة  ال�����دراج�����ات 
فراير املا�سي مليونا و592 األف 
رحلة. واأعرب معايل مطر الطاير 
املدير العام رئي�ض جمل�ض املديرين 

وامل��وا���س��الت عن  ال��ط��رق  يف هيئة 
�����س����روره ب���ال���ن���ج���اح ال���ك���ب���ر ال����ذي 
ح���ق���ق���ه امل���������س����روع امل���������س����رتك بني 
ت���وف���ر خدمة  وك�����رمي يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة واالإق����ب����ال 
على  ال���زوار  و  ال�سكان  من  املتزايد 
ممار�سة ريا�سة الدراجات الهوائية 
وا����س���ت���خ���دام���ه���ا ب��و���س��ف��ه��ا اإح�����دى 
وامل�ستدامة  البديلة  التنقل  و�سائل 
امليل  ا�سرتاتيجية رحالت  لتحقيق 
هذه  اأن  م���وؤك���دا  واالأخ������ر  االأول 
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  املبادرة تدعم 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل " يف 
للحياة  االأف�سل  املدينة  دب��ي  جعل 

يف التنقل �سواء للذهاب اإىل العمل 
بال�سعادة  ون�سعر  الت�سلية  ملجرد  اأو 
ل��ت�����س��اع��ف ح��ج��م حم���ط���ات كرمي 
بايك لت�سبح اأول م�سروع من نوعه 

الدوا�سة  ذات  ال���دراج���ات  لت�سارك 
العامل  ح����ول  ب���االأك���م���ل  امل�����س��اع��دة 
تعزيز  يف  اجل��ه��ود  ه���ذه  و�ست�سهم 
و  امل�ستدام"..  النقل  نحو  التحول 

ميكن لل�سكان والزوار الو�سول اإىل 
الدراجات من خالل تطبيق كرمي 
بايك  ك��رمي  ت�سريح  ع��ر  اأو  بايك 

اليومي.

•• دبي-وام: 

اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ض 
ب��ع��ج��م��ان رئ��ي�����ض احت����اد االإم������ارات 
لكرة القدم، اأن اك�سبو 2020 دبي 
اأهدافه املن�سودة  متكن من حتقيق 
من اإطالقه بعدما جمع العامل كله 
يف منارة التطوير لتبادل اخلرات 
وامل�����ع�����ارف وال���ث���ق���اف���ات واالأف����ك����ار 
ال�سعوب  وا����س���ت���ع���را����ض  ال��ن��وع��ي��ة 

لتجاربها امل�سرقة املتنوعة.
لل�سيخ  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ذل���ك  ج���اء 
را���س��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي خالل 
زي���ارت���ه ل��� اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي " 
وال���ت���ي ا���س��ت��ه��ل��ه��ا ب����االط����الع على 
ي���ق���دم���ه���ا جناح  ال���ت���ي  ال����ت����ج����ارب 
م�سعد  ب����اأك����ر  وامل���������زود  ال���ت���ن���ق���ل 
يزيد  م��ا  لينقل  ال��ع��امل  يف  للركاب 
ذاته  الوقت  �سخ�سا يف   160 على 
اأهم  اإن قطاع النقل يعد من  وقال 
كله  العامل  يف  احليوية  القطاعات 
عن  للبحث  ال�سعوب  ت�سعى  لذلك 
وما  للتحديات  الواقعية  احل��ل��ول 

ي��ع��ك�����ض حجم  راأي����ن����اه يف اجل���ن���اح 
التح�سني يف هذا املجال .. فاأجهزة 

التنقل املتطورة حا�سرة بقوة ".
وتفقد ال�سيخ را�سد النعيمي جناح 
ال�سوء على  ي�سلط  ال��ذي  اجلزائر 
العريق  وتاريخها  اجلزائر  معامل 
امل�ستقبلية و اطلع على  وتطلعاتها 
جتربة م�ساركة ال�سعادة امل�ستقبلية 
الذي  فنلندا  ج��ن��اح  يقدمها  ال��ت��ي 
ا�ستك�ساف  ف��ر���س��ة  زواره  مي��ن��ح 

االبتكار  ب��راع��ة  و  الطبيعة  ج��م��ال 
والتقنية  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم������االت  يف 

امل�ستدامة وال�سحة والرفاهية.
وامل�ساريع  ال��ت��ج��ارب  على  ت��ع��رف  و 
تركمان�ستان  اأجنحة  تقدمها  التي 
بني  ت�سم  التي  و  واأن��غ��وال  ورو�سيا 
ثناياها امل�ساريع الزراعية وامل�ساريع 
التي  وت��ل��ك  امل�ستقبلية  االإب��داع��ي��ة 
االأ�سل  على  املحافظة  على  ت��رك��ز 
مع  الهند�سي  الت�سميم  يف  القائم 

ال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ي��ه م���ن خ����الل ربط 
احلا�سر بامل�ستقبل.

اأ����س���اد ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حميد  و 
زي����ارت����ه جلناح  خ�����الل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الذكي  ال��ت��ط��ور  ك���وري���ا مب�����س��ت��وى 
حيث  التنقل  مل�ستقبل  التجهيز  يف 
التجول  الزائر للجناح من  يتمكن 
بالهاتف  امل��وج��ه  امل�سار  ط��ول  على 
الهند�سة  ال���س��ت��ك�����س��اف  امل���ت���ح���رك 
جانب  اإىل  ال���ف���ري���دة،  امل���ع���م���اري���ة 

ال�سلة  ذات  ال��ت��ج��ارب  م��ن  �سل�سلة 
بالتنقل.

و تخللت جولته ب� " اإك�سبو 2020 
دب���ي " ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��ن��اح دولة 

وم�سادر  باملواهب  الغنية  ليتوانيا 
االإلهام والفر�ض.. فيما اطلع على 
االأفكار امل�سرقة التي ي�سمها جناح 
التفاعل  ع��ل��ى  وت���رك���ز  ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا 

املعرفة  وتوظيف  للطبيعة  الفريد 
االأعمال  جن��اح  ل�سمان  االبتكار  و 
را�سد بن  ال�سيخ  اأك��د  و   . التجارية 
الدول  جميع  اأن  النعيمي  حميد 

امل�����س��ارك��ة يف ه��ذا امل��ع��ر���ض النوعي 
ت�سعى لتقدمي اأف�سل �سورة عنها و 
نقل الثقافات و العادات و التقاليد 

االيجابية اإىل بع�سها بع�سا.

•• دبي -وام:

فعاليات  �سمن  ال�����س��اب،  للعامل  االإم����ارات  م�سابقة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  ت��ق��ام 
للمعار�ض  دب��ي  م��رك��ز  يف  واالب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  امل��ه��رج��ان 
باإك�سبو 2020 دبي، وتوفر امل�سابقة بيئة جاذبة للطلبة واملعلمني، تعزز �سغفهم 

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وريادة االأعمال.
اإىل   ، الدولة  يف  امل��دار���ض  من  ع��ددا  ميثلون  الذين  املبتكرون،  الطالب  وتوافد 
مركز دبي للمعار�ض يف موقع احلدث الدويل، وذلك لت�سجيل ابتكاراتهم واإعداد 
 2651 الوطنية  امل�سابقة  هذه  ا�ستقطبت  حيث  م�سروعاتهم،  عر�ض  من�سات 
م�سروعا طالبيا، وتخ�سع م�سروعات الطلبة للتقييم خالل اجلولة االأوىل من 

قبل جلنة حتكيم مكونة من 25 حمكما.
وتخ�س�ض وزارة الرتبية والتعليم مكافاآت مالية قيمة مل�سروعات الطلبة الفائزة 
يف هذه امل�سابقة الوطنية الرائدة، التي ت�ستمر فعالياتها حتى 8 مار�ض اجلاري، 
اأربعة جماالت رئي�سية  2020 دبي. ويتناف�ض الطالب امل�ساركون يف  اإك�سبو  يف 
والفيزياء  الكيمياء  وع��ل��وم  والبيئة،  البيولوجية  وال��ع��ل��وم  التكنولوجيا،  ه��ي 

والريا�سيات، والعلوم االجتماعية وال�سلوكية.

م�ستوى  على  مدر�سة   459 املهمة  امل�سابقة  هذه  يف  امل�ساركة  املدار�ض  عدد  بلغ 
اإك�سبو االإخبارية  التقى فريق خدمات  امل�سابقة،  الدولة. وعلى هام�ض فعاليات 
ال�سوء  لت�سليط  املدار�ض،  خمتلف  من  اال�ستثنائيني  املبتكرين  الطالب  بع�ض 

على ابتكاراتهم التي ت�سهم يف ت�سكيل امل�ستقبل.
وقال الطالب االإماراتي علي حميد اآل علي، اإن م�سروعه، وهو كر�سي كهربائي 
اأ�سحاب  ت�سهيل حركة  يعمل على  تدويرها، وهو  م��واد معاد  ذك��ي، م�سمم من 
الهمم وكبار ال�سن، من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا الذكية، دون احلاجة اإىل 

طلب امل�ساعدة من االآخرين.
اأي�سا  ي�سمل  امل�سروع  اأن  العلمي،  االإم���ارات  ن��ادي  من  عاما،   11 علي  واأ���س��اف 
ابتكار اآلية حتكم بالكر�سي املتحرك عن بعد با�ستخدام قفاز ذكي، يتحكم بدوره 
بالكر�سي عن طريق ال�"بلوتوث"، حيث يتيح حتديد االجتاهات ورفع الكر�سي 
بالفخر  و�سعوره  الغامرة  �سعادته  ال�سغر عن  املبتكر  وتنزيله. وعر  املتحرك 
 2020 اإك�سبو  اجلميل،  امل��ك��ان  ه��ذا  يف  تقام  التي  امل�سابقة  ه��ذه  يف  للم�ساركة 
امل�ستقبل، و�سفرا للذكاء  اأنه يطمح الأن ي�سبح مهند�ض ف�ساء يف  دبي، موؤكدا 

اال�سطناعي، لكي يلهم النا�ض للتعلم واالإبداع يف هذا املجال.
الوطنية،  دبي  مدر�سة  من  عاما،   16 اأما الطالبة االإماراتية عائ�سة عبد اهلل 

فقالت اإن م�سروعها، "النعل التكيفي"، كان فكرة م�سرتكة بينها وبني زميلتيها 
مرنة،  بنعال  اأح��ذي��ة  ت�سميم  على  وي��ق��وم  عمر،  وال��غ��ال  اآ�سيا،  ت��را  املدر�سة  يف 
ميكنها اإعادة توزيع الدعم وفقا لتوزيع ال�سغط اأثناء ممار�سة االأن�سطة البدنية 
والع�سالت  املفا�سل  اإ���س��اب��ات  ملنع  وذل��ك  التن�ض،  ريا�سة  اأو  كامل�سي  املختلفة، 

وامل�سكالت ال�سحية للقدم.
ويهدف م�سروع "النعل التكيفي"، وفقا للطالبة ترا اآ�سيا 14 عاما، التي اأكدت 
الهوائية، احلاوية  نايك  اأحذية  ا�ستلهمن فكرة م�سروعهن من  وزميلتيها  اأنها 
كل  حاجة  تقليل  طريق  عن  املفرط  اال�ستهالك  منع  اإىل  فقط،  للنيرتوجني 
املياه  تلوث  اإىل  وت���وؤدي  بالبيئة،  ت�سر  التي  االأح��ذي��ة،  من  الكثر  اإىل  �سخ�ض 

والرتبة وغرهما، ولها عالقة كبرة بانبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون.
ويقدم الطالب املبتكرون اأحمد خليفة الهاملي، ومطر ال�سام�سي، عبد الرحمن 
االآمنة  امل�سافة  "كا�سف  م�سروع  العلمي،  االإم���ارات  ن��ادي  من  الها�سمي،  و�ساح 
للمركبة"، وهو عبارة عن رادار ذكي ميكن ا�ستخدامه على بوابات خا�سة على 
غرار �سالك، مزود بكامرا وح�سا�ض لقيا�ض امل�سافة بني ال�سيارات العابرة، بغية 
امل��رور، ويحافظون على  اآمنة يلتزم فيها جميع ال�سائقني بقواعد  �سمان طرق 

احلد االأدنى من امل�سافة االآمنة بني املركبات املتحركة.

واأو�سح الطاب االإماراتي اأحمد الهاملي 15 عاما، الذي يطمح الأن ي�سبح طيارا 
حربيا، اأن �سغفه باالبتكار والتكنولوجيا بداأ يف �سن مبكرة، حيث �سارك يف �سن 
احلادية ع�سرة يف العديد من البطوالت يف كل من م�سر واأبوظبي. وو�سف اأحمد 
للتعلم  من�سة  ت�سكل  كونها  املمتازة،  بالفر�سة  دبي  امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 
الطالب  بني  واخل��رات  املعارف  تبادل  عن  ف�سال  وحتفيزهم،  الطالب  واإلهام 

واملعلمني، واال�ستفادة من خرات جلنة التحكيم.
الدولية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اخل���راء  ك��ب��ار  ال�����س��اب  للعامل  االإم����ارات  وجت��م��ع م�سابقة 
الرائدة يف خمتلف جماالت امل�سابقة، االأمر الذي يوفر للم�ساركني فر�سة التعلم 
نتائج  لتحقيق  امل�سرتك  والعمل  االبتكارية  االأفكار  ومناق�سة  املعرفة  وم�ساركة 
امل�ساهمة  جانب  اإىل  والتكنولوجيا،  والعلوم  العلمي  للبحث  م�ستندة  ملمو�سة 
ال��وط��ن��ي للعلوم  امل��ه��رج��ان  ل��دي��ه��م. يعد  االإب����داع واالب��ت��ك��ار  يف غ��ر���ض مفاهيم 
�سنويا �سمن  ال��وزارة  التي تنظمها  الفعاليات  اأبرز  والتكنولوجيا واالبتكار من 
ي�سهم يف  ريادي عاملي،  ابتكاري ملجتمع معريف  تعليم  لتحقيق  الرتبوية  روؤيتها 
تعزيز وبناء قدرات الطلبة يف خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
وت�سليحهم مبهارات القرن ال�� 21 ومتكينهم من امتالك اأدوات االإبداع واالبتكار 

والتفكر الناقد الإعداد اأجيال اإماراتية متتلك ممكنات التميز واالإبداع.

ر��صد �لنعيمي: �إك�صبو 2020 دبي جمع �لعامل مبنارة �لتطوير للم�صي نحو م�صتقبل م�صرق

م�صروعات طالبية ر�ئدة مب�صابقة �لإمار�ت للعامل �ل�صاب يف �إك�صبو دبي

•• دبي-وام:

مع  التزام  خطاب  احل��رة،  واملنطقة  واجل��م��ارك  املوانئ  موؤ�س�سة  وّقعت 
تطبيق  يف  للبدء  الدومينيكان  جمهورية  يف  للجمارك  العامة  االإدارة 
العمليات  تب�سيط  ���س��اأن��ه  م��ن  وال����ذي  ر���س��م��ي��اً  اجل���م���ارك  اإدارة  ن��ظ��ام 
يف  وذل��ك  احل��دود  للتجارة عر  والتكاليف  الوقت  وتقليل  اللوج�ستية 
اإطار حر�ض دبي على م�ساركة خراتها وجتاربها الناجحة مع خمتلف 

الدول ال�سديقة.
جمهورية  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  بينيا،  راك��ي��ل  م��ع��ايل  بح�سور  اخل��ط��اب  وق���ع 
اأن�سطة  من  كجزء  2020 دبي"  "اإك�سبو  الدومينيكان مبقر معر�ض 
�سعادة   .. العاملي  احل��دث  يف  الدومينيكان  جلمهورية  الوطني  ال��ي��وم 

واملنطقة  واجل��م��ارك  املوانئ  موؤ�س�سة  رئي�ض  �سليم،  بن  اأحمد  �سلطان 
العامة  االإدارة  ع��ن  مم��ث��اًل  ل��وف��ات��ون،  �سانز  واإدواردو  دب���ي،  يف  احل���رة 

للجمارك يف الدومينيكان.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة �سلطان اأحمد بن �سليم: "نوا�سل التزامنا 
بدعم جهود التطوير والتنمية يف جمهورية الدومينيكان، عماًل بنهج 
خمتلف  يف  �سركائنا  مع  الناجحة  وجتاربها  خراتها  م�ساركة  يف  دب��ي 
احللول  بتمكني  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  خ��الل  م��ن  قمنا  اإذ  ال�سديقة،  ال���دول 
الرقمية اجلديدة التي تربط م�سوؤويل اجلمارك والتّجار يف جمهورية 
االأدوات  م��ن  وجمموعة  اال�ستخدام  �سهلة  واج��ه��ة  ع��ر  الدومينيكان 
امل�سممة خ�سي�ساً لهذا الغر�ض و عمل فريق موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة على نحو وثيق مع م�سوؤويل االإدارة العامة للجمارك 

اإيجاباً  ينعك�ض  باأ�سلوب  وت�سغيلها  املبتكرة  املن�سة  هذه  لتفعيل  هناك 
على حركة التجارة ودعم م�سالح التّجار ".

و اأ�ساف ابن �سلّيم: "املن�سة تت�سمن اأدوات تتميز بنظام حتليل خماطر 
وقمنا  التقليدية.  اجلمارك  اأنظمة  حمل  ليحل  التطور،  وبالغ  فريد 
املعلومات  باإدارة  املتعلقة  امل�ستحدثة  العمليات واحللول  بتمكني  كذلك 
الالحق  والتدقيق  االأخ�سر  وامل�سار  املخاطر،  وتقييم  اال�ستطالعية، 
التي توفرها  اأث��م��رت احل��ل��ول اجل��دي��دة  ق��د  للتخلي�ض اجل��م��رك��ي.. و 
غر  التجارية  امل��ع��ام��الت  ت�سهيل  منها  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  املن�سة 
زيادة  اإىل  باالإ�سافة  اإج��راءات اجلمارك  ب�سكل كامل، وتي�سر  الورقية 

الكفاءة يف عمليات التخلي�ض اجلمركي".
و اأكد رئي�ض موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي اهتمام 

الب�ساطة  لتاأكيد  الرقمية  املن�سات  يف  اال�ستثمار  مبوا�سلة  املوؤ�س�سة 
يتعلق  م��ا  ال�سيما  العاملية  التجارة  تعامالت  يف  وال��ك��ف��اءة  وال�سفافية 
باالإجراءات اجلمركية.. منوهاً بالتزام املوؤ�س�سة مبوا�سلة التعاون مع 
خراتها  مل�ساركة  وا�ستعدادها  املجال،  هذا  يف  الدومينيكان  جمهورية 
من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال�ساعية  وال�����س��دي��ق��ة  ال�سقيقة  ال����دول  م��ع  امل��ت��م��ي��زة 
مركز  اإىل  خاللها  من  حتولت  والتي  دب��ي  الإم���ارة  الناجحة  التجربة 

رئي�سي للتجارة العاملية.
ياأتي التعاون يف اإطار جهود التطوير االقت�سادي التي تبذلها جمهورية 
وجذب  التناف�سية  ق��درات��ه��ا  ل���زي���ادة  م�ساعيها  �سمن  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان 
اال�ستثمارات االأجنبية، فيما يدعم تطلعات احلكومة هناك نحو حتويل 

الدولة الواقعة يف اأمريكا الالتينية اإىل مركز لوج�ستي عاملي.

تعاون بن دبي وجمهورية �لدومينيكان لتنفيذ برناجمها للتطوير و�لتحديث �جلمركي 

موؤمتر دبي يك�سف عن روبوت يجري عمليات دقيقة

بر�ءة �خرت�ع لطبيبن بالإمار�ت ل�صتخد�م �لطباعة 
ثالثية �لأبعاد بعمليات �ملفا�صل �ملعقدة  

طرق دبي و»كرمي« تطلقان �ملرحلة �لثانية من خدمة تاأجري �لدر�جات �لهو�ئية

�����س����ك����ار   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الهند   ، ف����ادي����ف����ل  ف����ادي����ف����ل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )N1756394(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

كلية �لت�صال باجلامعة ت�صتقبل وفد هيئة �ل�صارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون وتبحث �لتعاون �مل�صرتك 
•• ال�صارقة-الفجر:

بحثت كلية االت�سال باجلامعة القا�سمية فر�ض تدريب الطلبة وانتاج 
بحوث  يف  االت�سال  بكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  وم�ساهمة  الرامج 
التعاون  اإط��ار مد ج�سور  ال�سارقة يف  وتلفزيون  اإذاع��ة  برامج  تطوير 

االإعالمي امل�سرتكة واال�ستفادة من اخلرات واالإمكانات امل�سرتكة .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الكلية يف مقرها لوفد هيئة ال�سارقة لالإذاعة 
والتلفزيون �سم �سعادة االأ�ستاذ �سامل الغيثي مدير تلفزيون ال�سارقة 
االإعالمى،  للتدريب  ال�سارقة  مركز  مدير  �ساهني  ح�سني  ،واالأ�ستاذ 
واالأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة ي��و���س��ف ب��ن ���س��ن��دل م��دي��ر ال��ت�����س��وي��ق واالت�سال 

احلكومي بالهيئة .
من  والهيئة  اجلامعة  بني  امل�سرتكة  للجهود  ا�ستكمال  الزيارة  وتعد 
منطلق تر�سيخ ال�سراكة والتعاون وتكامل اجلهود وتفعيل االتفاقية 
ق�سم  رئي�ض  اللقاء   ح�سر   . امل�سرتكة  االأه���داف  يعك�ض  مبا  الثنائية 
هارون  وداد  والدكتورة  املكاوي،  ب�سام  الدكتور  اجلماهري  االت�سال 
امل�سرفة على التدريب امليداين والدكتور عمرو عبد احلميد امل�سرف 

على اال�ستديوهات
االإذاعية  باالأ�ستديوهات  التاأهيل  م�ستوى  على  الهيئة  وف��د  واط��ل��ع 
بالكلية  الطالبات  اإنتاج  من  تطبيقية  مناذج  ،و�ساهدوا  والتلفزيونية 
الرامج  اإنتاج  يف  املتطور  بامل�ستوى  واأ�سادوا   ، القراءة  �سهر  مبنا�سبة 

التلفزيونية واالإذاعية.
 بعد ذلك عقد الوفد اجتماعاً مع اإدارة الكلية و قدم االأ�ستاذ الدكتور 
ه�سام عبا�ض عميد كلية االت�سال حتيات رئي�ض اجلامعة �سعادة جمال 
الطريفي رئي�ض اجلامعة و�سعادة االأ�ستاذ الدكتورعواد اخللف مدير 
لالإذاعة  ال�����س��ارق��ة  هيئة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  للجهود  اجل��ام��ع��ة 
والتلفزيون يف م�ساندة اجلوانب التعليمية لكلية االت�سال من خالل 

توفر فر�ض التدريب امليدانية،
باجلانب  التقنية  االمكانيات  عن  مف�ساًل  �سرحاً  ذل��ك  بهد  ق��دم  ثم 
متلك  االت�سال  كلية  اأن  مو�سحاً  التدري�ض،  م�ساقات  لدعم  العملي 
اأحدث ا�ستديوهات التدريب االإذاعية والتلفزيونية اإ�سافة اإىل ا�ستديو 

الت�سوير الرقمي وخمترات الت�سميم ال�سحفي.
االتفاقية  بنود  لتنفيذ  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  ا�ستحداث  االج��ت��م��اع  وناق�ض 
املوقعة بني الطرفني وتنفيذ جملة من الرامج امل�سرتكة التي تقوم 
على تدريب الطلبة وانتاج الرامج وم�ساهمة اأع�ساء هيئة التدري�ض 

بكلية االت�سال يف بحوث تطوير برامج اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة.
ويف ختام االجتماع تقدم عميد كلية االت�سال بال�سكر ل�سعادة االأ�ستاذ 
ع�سو  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة  مدير  خلف  ح�سن  حممد 
لرامج  ودع��م��ه  ج��ه��وده  ع��ل��ى  االت�����س��ال  لكلية  اال���س��ت�����س��اري  املجل�ض 
بني  وال��ت��ع��اون  للتن�سيق  الرفيع  بامل�ستوى  الكلية،م�سيداً  واأن�سطة 

الطرفني.

•• اك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

كبر،  باهتمام  التنقل  منطقة  يف  ال�سباب  ٢٠٢٠ج��ن��اح  اأك�سبو  زوار  ي�ستك�سف 
ال�سباب  وم��رك��ز  لل�سباب،  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأق��ي��م  اأن���ه  حيث 
العربي، كنموذج اإماراتي من �ساأنه متكني ال�سباب واإبراز قدراتهم وامكانياتهم 
االأجنحة  كمعظم  اخلارجي  الت�سميم  وياأتي  واالإب��داع،  االأفكار  امل�ستوحاة من 
وعبارات  معلومات  على  حتتوي  اإر�سادي  لوحات  يعر�ض  املعر�ض،  يف  املنت�سرة 
مفتوح  اجلناح  جعل  يف  ال�سباب  روؤي��ة  على  فيدل  الداخل  من  لكن  حتفيزية، 
عن  يعر  ال��ذي  املبتكر  والت�سميم  احلديثة  التقنية  على  واعتمد  بالكامل، 
التجارب واخلدمات التى يعمل عليها ال�سباب طوال الوقت ليواكب التطورات 
العامل،  اأنحاء  يف  املختلفة  والقطاعات  املجاالت  جميع  يف  وال�سريعة  امل�ستمرة 

حتفيزهم  اإىل  يعود  اك�سبو  يف  ميثلهم  بجناح  ال�سباب  م�ساركة  اأه���داف  وم��ن 
للم�ساهمة الفعالة يف خدمة الوطن وتبادل اخلرات وتطوير البيئة احلا�سنة 
لتمكني ال�سباب، قد مت تنفيذ هذا اجلناح بناءا على روؤية القيادة الر�سيدة باأن 
الهدف من هذا اجلانب اأن زوار اأك�سبو من خمتلف اأرجاء العامل �سيكونون على 
موعد مع ق�سة االإن�سان ال البنيان، مبعنى اأن القيادة ت�ستثمر يف الب�سر والفكر 
الطبيعي  االندماج  اأهمية  يج�سد  مكان  اإال  هى  ما  التحتية  والبنية  واالإب���داع 
بني االإن�سان واملكان. عندما نتوا�سل مع االأخرين ن�سنع فر�سا ال حدود لها، 
املعرفة،  وامل�ساركة ونقل  التعاون  تغر�ض معاين  التى  االإيجابية  العبارات  هذه 
اأحد  الزائر، فهى عبارة تعلو لوحة على اجل��دار وبها  اأول ما يقع عليها عني 
ال�سباب اأو الفتيات ومعرفة با�سمها وللتعريف و�سع ما�سح �سوئي من املمكن 
اأن ي�ستفيد منه الزائر يف معرفة املعلومات والبيانات الوافية عن ال�سخ�سية، 

التوا�سل حيث يج�سد  اأخرى على اجلدار املجاور عبارة حتث على  ويف لوحة 
املهري  م��رة  ا�سم  اأخ��رى  لوحة  وحملت  اإن�سانية،  ملحمة  اأن��ه  على  التوا�سل 
اأول امراأة اإماراتية تعمل كمفت�ض على ال�سالمة النووية يف الهيئة االإماراتية 
االحتادية للرقابة النووية، ويف لوحة اأخرى دعوة للم�ساركة يف التوا�سل من 
اأجل اكت�ساف نقاط مرتابطة مع العامل باأ�سخا�ض اأو �سركات للدعم اأو معرف 
باأفكارهم  ا�سهموا  الذين  املعرفة  رواد  من  رائ��د  فكل  مفيدة،  اأخ��رى  اأفكار  اأو 
وقدراتهم الفكرية واالإبداعية لديهم، فمن ال�سهل الدخول عليه والتعرف على 
اأك�سبو ٢٠٢٠، يعتر  من�سة جتمع  املعلومات الكافية لذلك. جناح ال�سباب يف 
ال�سباب االإماراتي والعربي وال�سباب من حول العامل على و�سع احللول حول 
اأهم االأولويات العاملية، و�سيحتفي بابتكارات ال�سباب وم�سروعاتهم االإبداعية، 
املهمة  الفعاليات  �سل�سلة من  ال�سباب يف تنظيم  اأجندة اجلناح دور  كما تعك�ض 

التى تعتر الركيزة احلقيقية يف ا�ست�سافة "امللتقى العاملي ل�سباب االإمارات"، 
املزارعني  "�سوق  تنظيم  عن  ف�سال  ال�سابة"،  االإم��ارات��ي��ة  القيادات  و"ملتقى 
ال�سابة"،  العربية  االإعالمية  "القيادات  مثل  تخ�س�سية  وب��رام��ج  ال�سباب"، 
و"�سوق م�ساريع ال�سباب العربي"،  باالإ�سافة اإىل "من�سة الفر�ض ال�سبابية"، 
اإ�سافة اإىل تفعيل العمل ال�سبابي امل�سرتك على م�ستوى املنطقة والعامل من 
ال�سباب يف ق�سايا توؤثر  واإ�سراك  ال�سابة"،  العربي للقيادات  "االجتماع  خالل 
من  املناخي  التغر  مواجهة  مثل  املقبلة،  االأج��ي��ال  م�ستقبل  يف  عميق  ب�سكل 
اكت�سب  فال�سباب  املناخي"،  للتغر  العربي  ال�سباب  "جمل�ض  اإط���الق  خ��الل 
اخلرات وتبادل املعرفة من العلوم التى اختزلها من االحتاك املبا�سر بالعامل 
الذكاء  الدرا�سة واالبحاث واالط��الع على كل ما هو جديد يف جم��االت  اأثناء 

اال�سطناعي والتكنولوجيا احلديثة.

•• ال�صارقة -الفجر:

جامعة  يف  ال����ط����ب  ك���ل���ي���ة  اأ�������س������درت 
جملتها  م��ن  االأول  ال��ع��دد  ال�����س��ارق��ة 
"جملة  امل��ح��ك��م��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة احليوية  ال��ع��ل��وم  ال��ت��ق��دم يف 
 Advances in وال�������س���ح���ي���ة- 
 Biomedical and Health
والتي   ،"Sciences Journal
���س��ن��وي��ة لن�سر  ���س��ت��ك��ون م��ن�����س��ة رب����ع 
االأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة ع���ر االإن���رتن���ت، 
و�ستكون خا�سعة ملراجعة مقيمني من 

داخل وخارج الدولة.
الدكتور  االأ����س���ت���اذ  ذل����ك  ع���ن  اأع���ل���ن 
اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ح��م��ي��د،  قتيبة 

وعميد  وال�����س��ح��ي��ة  الطبية  للكليات 
ي�����راأ������ض هيئة  ال������ذي  ال����ط����ب،  ك��ل��ي��ة 
الدكتور  االأ�ستاذ  مب�ساعدة  حتريرها 
عميد  نائب  ج��وراي��ا،  يو�سف  �سليمان 
متميزة  نخبة  ب��ج��ان��ب  ال��ط��ب،  كلية 
من  اجلامعات  واأ���س��ات��ذة  العلماء  م��ن 
داخل وخارج الدولة، واأو�سح الدكتور 
اأن الهدف االأ�سا�سي من  قتيبة حميد 
منتدى  ت�سبح  اأن  ه��و  املجلة  اإط���الق 
بحثًيا رائ��ًدا من خالل ن�سر االأبحاث 
البحوث  يف  واالإب����داع����ي����ة  امل���ب���ت���ك���رة 
والتحويلية.  وال�سريرية  االأ�سا�سية 
وي��غ��ط��ي ن��ط��اق امل��ج��ل��ة ج��م��ي��ع فروع 
وال�سيدلة  االأ����س���ن���ان  وط����ب  ال���ط���ب 
الطبي،  والتعليم  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 

لدى  ر���س��م��ي��ا  امل���ج���ل���ة  ت�����س��ج��ي��ل  ومت 
العلمية  واملحافل  املنابر  من  العديد 
ال��دول��ي��ة، وت�����س��ع��ى امل��ج��ل��ة م��ن خالل 
اجلودة  على  واملحافظة  اال�ستمرارية 
املرموق  العلمي  للت�سنيف  ال��ع��ال��ي��ة 
و   )PubMed( م��ن�����س��ات  ���س��م��ن 

.)Scopus(
املجلة  اأن  ق��ت��ي��ب��ة،  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 
العلمي  ال���ت���ف���وق  يف  ت�����س��اه��م  ����س���وف 
االإمارات  دولة  ت�سهده  الذي  والطبي 
املجاالت،  ك��اف��ة  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وعامليا  حمليا  للباحثني  تتيح  و�سوف 
مبا  العلمية  اأب��ح��اث��ه��م  لن�سر  فر�سة 
مكافحة  يف  ال��ط��ب��ي  ال���ت���ق���دم  ي���خ���دم 
الفعالة  العالجات  واإيجاد  االأمرا�ض 

لن�سر  ب��اب��ا  املجلة  خ�س�ست  كما  ل��ه��ا، 
االأبحاث العلمية التي ينفذها الطلبة 
موا�سلة  على  لت�سجعيهم  واملبتدوؤون 
العلمية  اإمكاناتهم  وتطوير  جهودهم 
الطلبة  اإ�سراك  ب�سرورة  منها  اإميانا 

يف املنظومة البحثية.
التقدم  جملة  اأن   " قتيبة:  واأ���س��اف 
وال�سحية  الطبية احليوية  العلوم  يف 
املعاير  ج��م��ي��ع  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�����س��ع��ى 
لتكون  العلمية  ل��ل��م��ج��الت  ال��دول��ي��ة 
الطبي  امل����ج����ال  يف  ب��ح��ث��ي��ا  م���رج���ع���ا 
الرعاية  م��ق��دم��ي  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبي 
العامل،  م��ن  املنطقة  ه��ذه  يف  الطبية 
وق��د اأع��ط��ت دول���ة االإم�����ارات العربية 
واالبتكار يف  للبحث  االأولوية  املتحدة 

لل�سنوات  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 
جامعة  ف������اإن  وب���امل���ق���اب���ل  ال����ق����ادم����ة، 
واالبتكار  ال��ب��ح��ث  ح����ددت  ال�����س��ارق��ة 
ك��اأول��وي��ة ومت��ك��ن��ت م��ن رف���ع ترتيبها 
هذا  يف  ودوليا  الوطني  ال�سعيد  على 
جامعة  ت�����س��ن��ي��ف  مت  ح��ي��ث  امل����ج����ال، 
دولة  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال�����س��ارق��ة 
حيث  م��ن  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ل�سحيفة  ووف���ًق���ا  ال��ب��ح��ث��ي.  االإن���ت���اج 
املجاالت  يف  ال���ع���ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��امي��ز 
ال�سحية يف  العلوم  الطبية وجم��االت 
جامعة ال�سارقة فهي يف املرتبة االأوىل 
على م�ستوى االإمارات والرابعة عربياً 
على  وب���ن���اء  دول����ًي����ا.   200 وامل���رت���ب���ة 
رافدا  تكون  �سوف  املجلة  فهذه  ذل��ك 

ل��ه��ذا ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وم�����س��اه��م��ا يف 
دميومته."

العقدين  م��دى  "على  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
املا�سيني �سهدنا زيادة كبرة يف حدوث 
يف  مب��ا  املنطقة  يف  املزمنة  االأم��را���ض 
ذلك مر�ض ال�سكري والربو واأمرا�ض 
املناعة  واأم���را����ض  وال�����س��رط��ان  القلب 
التي حتتاج اإىل اأدوات حديثة وتقنيات 

وعالجها  ع��ن��ه��ا  ل��ل��ك�����س��ف  م��ت��ق��دم��ة 
ال�سيطرة  مي��ك��ن  ال  ح��ي��ث  ب��ف��ع��ال��ي��ة، 
اإال م���ن خالل  ع��ل��ى ه���ذه االأم����را�����ض 
اإىل فهم  ال��ذي يحتاج  الفردي  الطب 
لالأمرا�ض.  اجلزيئي  لالأ�سا�ض  عايل 
الطبية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ت��ق��دم  وجم���ل���ة 
املقاالت  ت�سجع  وال�سحية  احل��ي��وي��ة 
وامل��ن�����س��ورات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 

االأبحاث العلمية االأ�سيلة التي تتعلق 
بالبيئة املحلية واملجتمع، و�سوف تقوم 
ال�سوء  بت�سليط  املجلة  حترير  هيئة 
على جتربة دولة االإمارات يف تعاملها 
كوفيد- جائحة  اأزم���ة  اإدارة  وكيفية 
لها  ال�سارقة  جامعة  كانت  19والتي 
الن�سيب االأكر من االأبحاث العلمية 

التي تخ�ض فرو�ض كوفيد19-.

جناح �ل�صباب يج�صد �لفكر و�لإبد�ع ويدعو 
للتو��صل مع �لأخر يف �أك�صبو 2020 

نهيان بن مبارك ي�صهد �فتتاح فعاليات �ملهرجان �لوطني للعلوم و�لتكنولوجيا و�لبتكار 
•• دبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون 
وزيرالت�سامح  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  �سهد  ال����دويل.. 
والتعاي�ض.. افتتاح الن�سخة اخلام�سة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار يف ن�سخته اخلام�سة، يف مركز دبي للمعار�ض باإك�سبو2020 . كما 
�سهد الفعاليات معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي، وزير الرتبية والتعليم، 
العام يف  ال�سرطة واالأم��ن  نائب رئي�ض  الفريق �ساحي خلفان متيم،  ومعايل 
دبي، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني، و�سعادة الدكتورة 
القدرات  وبناء  الرعاية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي،  ال�سحاك  اآمنة 

الرئي�ض التنفيذي لالبتكار يف الوزارة، وعدد من امل�سوؤولني.
وزارة  وتوجهات  الر�سيدة،  القيادة  وروؤي��ة  الدولة  تطلعات  املهرجان  ويرتجم 
الرتبية والتعليم يف ت�سليط ال�سوء على االبتكار مبفهومه الوا�سع وال�سامل 
يعد من�سة حلفز  و  احلياة،  لتوظيفه يف خمتلف جم��االت  وتكري�ض اجلهود 
لتعزيز  حياة  اأ�سلوب  االبتكار  وجعل  امل��ب��دع،  التفكر  على  واملجتمع  الطلبة 
والتعليم  ال�ساملة،  التنمية  لتحقيق  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  اأهمية 

االبتكاري والريادي.
اإن  االفتتاحية  كلمته  يف  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ق��ال  و 
الوطن  وبنات  الأبناء  الناجحة  الب�سرية  التنمية  اأن  قوة  بكل  يوؤكد  املهرجان 
هي اأ�سا�ض التقدم والرخاء يف املجتمع، كما اأنه يعك�ض بكل و�سوح، حقيقة اأن 
العزيزة، وهي  العلمي والتقني، له مكانة مهمة ومتنامية يف دولتنا  االبتكار 
الدولة التي ت�سعى بكل جٍد ون�ساط اإىل بناء جمتمع املعرفة، واالإ�سهام الكامل 

يف كافة اإجنازات التطور يف العامل.
2020 دبي، هو  اإك�سبو  اأن انعقاد املوؤمتر هذا العام يف مقر  واأ�ساف معاليه 
واالنفتاح على  والتعاي�ض  الت�سامح  العالقة بني قيم  اأهمية  تاأكيد قوي على 
العامل من جانب، واحلر�ض على تنمية القدرة على االإبداع واالبتكار العلمي 
والتقني من جانب اآخر، وعلى الدور املحوري للقيم االإن�سانية يف منو الطالب 
انفتاحه  اأفقه وتر�سيد نظرته لالأمور، بل وكذلك  و�سقل مهاراته، وتو�سيع 

على العامل.
اإمن��ا هو جت�سيد  دب��ي،   2020 اإك�سبو  اليوم يف  معاليه:" اإن وجودكم  وتابع 
الوقت نف�سه على  حي الرتباطكم باجلذور االأ�سيلة للمجتمع، واحلر�ض يف 
االأخذ باملعارف املتطورة واالعتماد على العلوم والتقنيات يف اإطار نظرة واثقة 
نحو امل�ستقبل، اإنني اأحيي يف ذلك كله ما ت�سعوناإليه يف هذا املهرجان من اأن 
يكون الطالب دائماً هو اأداة ت�سكيل هذا امل�ستقبل، واأن واجبنا جميعاً هو توفر 
الفر�ض اأمامه كي يكونب ا�ستمرار م�سدر خٍر وعطاء ملجتمعه ووطنه واأمته، 

بل وللعامل اأي�ساً من حوله ".
و دعا معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اإىل االعتزاز بالنموذج الرائد 

واملرموق لالإمارات يف جمال الت�سامح واالأخوة االإن�سانية،وبالدور املحوري يف 
هذا املجال ملوؤ�س�ض الدولة العظيم، املغفور له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه، واالعتزاز الكبراأي�ساً بقيادتنا احلكيمة ممثلة يف 
�ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سموال�سيخ  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
ال��وزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو  الدولة ، رئي�ض جمل�ض 
االأعلى  القائد  نائب   ، اأبوظبي  عهد  ويل   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 

للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأع�ساء املجل�ض االأعلى لالحتاد ، حكام االإمارات.
اأننا نعتز غاية االعتزاز ب�سعب االإمارات امل�سامل واملت�سامح  واأ�سار معاليه اإىل 
و برتاثنا العربي واالإ�سالمي، ود�ستور الدولة وت�سريعاتها وبنظامها القوي 
و موؤ�س�ساتها الفاعلة، وبالتالحم القوي، بني ال�سعب وقادته منزها اأن اإك�سبو 
اإن ما ن�سهده من جناح  اأر�ض الواقع، بل  على  كله  ذلك  يعك�ض  2020دبي 
ملا حتظى  نتيجة منطقية،  اإمن��ا هو   ، امل��رم��وق  ال��دويل  املعر�ض  لهذا   ، كبر 
به االإم��ارات، بحمد اهلل ، منقيادٍة حكيمة ، و�سعٍب واٍع ، وت��راٍث خالد ، وقيٍم 
اأ�سيلة ، ومناٍخ وطنٍي عام ، ي�سجع على االإجناز ، ويوؤكد على التزام املجتمع ، 
باأن جميع الب�سر ، لهم حق مطلق ، يف احلياة الكرمية ، واالإ�سهام الكامل، يف 

م�سرة العامل .
الإك�سبو  الباهر  النجاح  اأن  اإىل  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  ون��وه 
اأظ��ه��ر مت��ام��اً، اأن االن��ف��ت��اح على ال��ع��امل، واالأخ���ذ مببادئ  ق��د  دب���ي،   2020
الت�سامح واالأخوة االإن�سانية ، البد واأن ينطلق من حر�ض قوي ، على الهوية 
الوطنية ، واهتمام كبر ، بالثقافة والرتاث ، بل هو يف الواقع ، تعبر اأكيد 
، عن الثقة بالنف�ض ، والثقة بالوطن ، واالعتزاز بقادته ورموزه ، واالحتفاء 

بتاريخه املجيد ، ومب�سرته الظافرة ، واإجنازاتهالهائلة ، يف كافة املجاالت .
وقال معاليه:" من الوا�سح اأن اإك�سبو 2020 دبي يتم تنفيذه على اأ�سا�ض اأن 
الب�سر جميعاً، هم اأع�ساء يف جمتمع اإن�ساين واحد يعمل فيه اجلميع معاً، من 
اأجل حتقيق اخلر والرخاء يف ربوع العامل وهنا جتدر االإ�سارة، اإىل اأن مفهوم 
املجتمع االإن�ساين الواحد الذي يجمع اأتباعالثقافات واحل�سارات واملعتقدات 
جميع  تدعو  التي  االإن�سانية،  لالأخوة  اأبوظبي  وثيقة  يف  تاأكد  قد  املختلفة، 
اأجل  ، من  واأن يعملوا معاً   ، االأر���ض، كي يعي�سوا معاً، في�سالم ووف��اق  �سكان 

حتقيق اخلر للمجتمع ، وال�سعادة لالإن�سان ، يف كل مكان".
وذكر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن كافة االأن�سطة والفعاليات يف 
اإك�سبو 2020 دبي، تركز كذلك على اأن تعزيز ثقافةالتعارف واحلوار والعمل 
امل�سرتك، ال يجب اأن يقت�سر فقط على املناق�سات النظرية، بل يجب اأن يكون 
واالقت�سادية،  االجتماعية  وم��ب��ادرات��ال��ري��ادة  العملية،  للم�سروعات  جم��ااًل 

وبرامج التطوع واخلدمة العامة.
ت�سجيع  �سبل  تدر�سون  واأنتم  املوؤمتر  اأدعوكم يف هذا  واأ�ساف معاليه:" اإنني 
الريادة واالبتكار، اإىل اإدراك ما تاأكد يف اأك�سبو 2020 دبي، من اأن االأن�سطة 

املرتبطة بالت�سامح واالأخوة االإن�سانية، والعالقات بني االأمم وال�سعوب، ميكن 
باإن�ساء  واخلريجات  للخريجني  ت�سمح  مهمة،  اقت�سادية  قيمة  لها  يكون  اأن 
امل�سروعات وتاأ�سي�ض ال�سركات واالبتكار املفيد، على كل امل�ستويات وذلك على 

طريق القيام بدورهم املرتقب، يف ت�سكيل امل�ستقبل، يف الدولة والعامل.
امل��رم��وق، يف  العاملي  املعر�ض  ه��ذا  انتهاء  بعد  يتطلعون  اأنهم  معاليه  واأو���س��ح 
نهاية هذا ال�سهر، اإىل اأن متتد اآثاره االإيجابية اإىل امل�ستقبل، حيث مت اإعداد 
اخلطط الالزمة ، ال�ستمرار العمل ، يف دعم العالقات احل�سارية بني الب�سر 
، نحو بناء حتالفات ثقافية واإن�سانية ،ت�سهم يف تطوير مناخ  ، وال�سر قدماً 

عاملي طيب ، يتحقق فيه ال�سالم والوفاق ، يف كافة اأنحاء العامل .
ومتنى معاليه يف ختام كلمته مهرجانا ناجحاً، لتنمية االإن�سان، يف هذا البلد 
متثله  ،ومب���ا  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�ض  االع��ت��زاز  مت��ام��اً  م��ق��دراً   ، العزيز 
يعي�سوا  كي   ، العامل  �سكان  جميع  اإىل  قوية،  دع��وة  من   ، وفعالياته  اأن�سطته 
معاً ، يف �سالٍم ووفاق ، وحر�ٍض على ت�سكيل م�ستقبل ناجح يقوم على املعارف 
والعلوم والتقنيات ، واأن يعملوا �سوياً من اأجل حتقيق اخلر وال�سعادة والرخاء 

، للمجتمع واالإن�سان ، يف كل مكان .
ال�سعادة  :" ببالغ  كلمته  يف  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  ق��ال  ب��دوره 
ن�سخته  يف  والتكنولوجياواالبتكار  للعلوم  الوطني  امل��ه��رج��ان  ال��ي��وم  ند�سن 
تعميق  اأ�سا�سها  تعليمية وطنية  روؤي��ة  نت�سارك من خالله  الذي  و  اخلام�سة، 
العمل  مفا�سل  االأجيال،و�سمن  ل��دى  وتر�سيخها  واالإب����داع  االبتكار  ثقافة 
العربية  االإم��ارات  اأ�سلوب حياة يف جمتمع دولة  نحو جعلها  �سعياً  احلكومي، 
املعرفة،  الدولة خطوات ج��ادةيف ر�سم مالمح جمتمع  اتخذت  املتحدة، حيث 
هو  بل  اللحظة  وليد  لي�ض  االأم��ر  وه��ذا  ال��ي��وم،  ونتائجها  اأهميتها  ن�ست�سعر 
وموؤ�سرات  واأج��ن��دة  ال�سرتاتيجيات  يخ�سع  ومتوا�سل،  �سابق  حكومي  عمل 
االبتكار  فيها  ي�سكل  التي  املقبلة  اخلم�سني  خارطة  اآخرها  ولعل  م�ستقبلية، 

حموراً مهماً واأ�سا�سياً.
للخروج  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  خطتها  خ��ط��وة  اأول  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
االنطالق  ه��ي  وال��ط��م��وح��ات،  امل�ستقبل  حتاكي  ع�سرية  تعليمية  مبنظومة 
معريف  ملجتمع  ابتكاري  تعليم  حتقيق  اأ�سا�سها  وروؤي��ة  جديد،  تربوي  منفكر 
التوجهاتالوطنية  حتاكي  را�سخة  قناعات  ع��ن  منبثق  وذل��ك  ع��امل��ي،  ري���ادي 
العلوم  جم��االت  خمتلف  يف  الطلبة  ق��درات  وبناء  تعزيز  باأهمية  امل�ستقبلية، 
من  ومتكينهم   21 ال��  القرن  مبهارات  وت�سليحهم  واالبتكار  والتكنولوجيا 
امتالك اأدوات االإبداع واالبتكار والتفكر الناقد الإعداد اأجيال اإماراتية متتلك 
ممكنات التميز واالإب��داع وق��ادرة على تنفيذ خططدولة االإم��ارات للخم�سني 
عاماً القادمة بفعالية، ور�سم مالمح م�ستقبلها وامل�ساركة يف �سياغة احللول 

الناجعة للتحديات املحلية والعاملية.
واأ�ساف معاليه:" اأوجه حتية فخر وتقدير باأبنائي وبناتي الطلبة امل�ساركني 
�سمن فعاليات املهرجان، واأخ�ض بالذكر اأولئك الطلبة الذين عملواواجتهدوا 

ال�سحية  االأو�ساع  ت�سكل  اأن  دون  ومميزة،  واع��دة  علمية  مب�ساريع  لي�ساركوا 
والدرا�سةواالجتهاد، بدعم من  التفكر  ا�ستمرارهم عن  امام  اأو عقبة  عائقاً 
تنب�ض  مدار�سنا  اأن  لنا جم��دداً  يوؤكد  ما  وهو  وذويهم،  ومعلميهم  مدرا�سهم 
الطموح  متتلك  التي  والباحثةوالرائدة  املفكرة  واالأجيال  والتفوق  باملوهبة 
امل�ساركة  ه��ذه  وال�����س��ع��ادة  للفخر  ي��دع��و  م��ا  اأن  احل��م��ادي  واأو���س��ح  واالإرادة". 
 459 ت�سارك  املتنوعة، حيث  املهرجان بفعالياته  الدولة يف  الوا�سعة ملدار�ض 
مدر�سة ب���� 2651 م�سروعاً طالبياً يف م�سابقة االإمارات للعامل ال�ساب، وهذا 
اإن دل على �سيء فاإنه يدل على اأن طلبتنا اأ�سبحوا اليوم اأكرثاإدراكاً وا�ستعداداً 
جعبته  يف  يحمل  العام،  ه��ذا  املهرجان  ب��اأن  معاليه  ون��وه  امل�ستقبل.  ملتطلبات 
الطلبة فح�سب،  ت�ستهدف  التي ال  الهادفة،  االأن�سطة والفعاليات  الكثر من 
م�سابقتني  يف  تتمثل  ع��دة  اأق�ساماً  يت�سمن  اإذ  املجتمع،  جميع�سرائح  واإمن���ا 
حتدي  وم�سابقة  ال�ساب،  للعامل  االإم����ارات  ج��ائ��زة  م�سابقة  هما  رئي�سيتني، 
اأن�سطة نهدف من  املبتكرون ال�سغار، وموؤمتر علمي وخمتر االبتكار، وهي 
خاللها جتذير النهج الفكري الناقد ومهارات البحث العلمي واالإبداع وحل 
امل�سكالت والعمل اجلماعي والتوا�سل والتفكر االبتكاري لدى الطلبة، عالوة 
خمتلف  يف  وُملهمة  وعامليةناجحة  حملية  من��اذج  على  ال�سوء  ت�سليط  على 
للتوجهات  املواكبة  االأعمال  وري��ادة  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  جم��االت 
ا�ستدامة  اأن  اإىل  التعليم  و  الرتبية  وزي��ر  معايل  واأ���س��ار  العاملية.  امل�ستقبلية 
وجودة التعليم، اأولوية ق�سوى �سمن روؤية قيادتنا الر�سيدة، من اأجل تاأكيد 
امل�ستقبل وبقائها �سمن  املتحدة على خارطة  العربية  وح�سور دولةاالإمارات 
دائرة التناف�سية العاملية، لذلك نحر�ض �سمن فل�سفتنا التعليمية على اإيالء 
تنميةمهارات طلبتنا اهتماماً كبراً، والتطوير امل�ستمر يف خمرجات التعليم 
ا�ستنادا اإىل فكر قائم على �سياغة تعليٍم ابتكارٍي ي�ستثمر يف الطلبةاملوهوبني 

واملبدعني، ويكون ركيزة يف بناء جمتمع املعرفة امل�ستدام.
حممد  الدكتور  و�سارك  ال�سائل،  النيرتوجني  عر�ض  االفتتاح  حفل  ت�سمن 
ال�سايغ، اأ�ستاذ م�ساعد وباحث علمي يف ق�سم علوم االأحياءبجامعة نيويورك 
باأبوظبي، باحلديث حول اأهمية االإر�ساد والتوجيه العلمي يف �سقل م�ستقبل 
املن�سوري،  ال�سحاك  حواء�سعيد  الدكتورة  حتدثت  بينما  ال�سباب،  العلماء 
ع�سو املجل�ض الوطني االحتادي، ا�ست�سارية غدد �سماء و�سكري، حول اأهمية 
االبتكار العلمي كركيزة اأ�سا�سيةمل�ستقبل م�ستدام لدولة االإمارات ، كما �سارك 
والتطوير يف  العلمي  البحث  رئي�ض فريق  ال�سمري،  الدكتور عبداهلل حممد 
ال�سخمة  البيانات  ح��ول  بكلمة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  امل�ساريعالهند�سية  اإدارة 
حمتوى  �سانع  ف��وت،  جريج  وتطرق   ، امل�ستدامة  والتنمية  لالبتكار  كممكن 
ومقدم برامج علمية يف م�ساركته حول علوم بال حدود ، كما قدمت الدكتورة 
ن���وال احل��و���س��ن��ي، امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة االإم�����ارات ل���دى ال��وك��ال��ة الدولية 
للطاقةاملتجددة " اآيرينا"، روؤيتها يف حلقة نقا�سية حول" كيف ت�سيغ العلوم 

اليوم حقبة جديدة من اال�ستدامة لتكون يف متناول دولة االإمارات".

بهدف ن�سر الأبحاث املبتكرة والإبداعية يف بحوث العلوم ال�سحية والطبية

جامعة �ل�صارقة ت�صدر �لعدد �لأول من جملتها �لطبية �ملُحكمة
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تخل�ست النم�سا، اأم�ض االأول من معظم القيود االحرتازية وتدابر 
العمل  اإىل  التجارية  املحال  جميع  وع��ادت  “كورونا”،  وب��اء  احتواء 
واألغت  جم��دداً،  اأبوابها  الرتفيه  اأماكن  وفتحت  العادية،  باملواعيد 
واملنا�سبات  االأح��داث  تنظيم جميع  املفرو�سة على  القيود  احلكومة 
باأنواعها املختلفة، واألغت اإلزامية ارتداء الكمامة يف االأماكن املغلقة 
با�ستثناء اأماكن ح�سا�سة ت�سمل امل�ست�سفيات ودور رعاية امل�سنني واأثناء 
النم�سا  واليات  العامة. وخففت جميع  املوا�سالت  و�سائل  ا�ستخدام 
االإج��راءات االحرتازية املطبقة يف امل�ست�سفيات ودور رعاية امل�سنني، 
واأ�سبحت تطبق قاعدة ال� G3، التي تلزم الزائرين غر املطعمني 
فيما قررت حكومة والية  �سلبي،  كورونا  اختبار  بتقدمي  واملتعافني 
“فيينا” ا�ستمرار تطبيق بع�ض االإجراءات اال�ستثنائية، التي ت�سمل 
االلتزام بارتداء الكمامة يف جميع املحال التجارية، وتطبيق قاعدة 
ال� G2 يف املطاعم واملقاهي، التي متنع دخول االأفراد غر املطعمني 
واالإج���راءات  القيود  معظم  برفع  احلكومة  ق��رار  ياأتي  واملتعافني. 
اأعداد  يف  واملتوا�سل  التدريجي  الرتاجع  مع  بالتزامن  االحرتازية، 
 31289 ت�سجيل  ع��ن  واالإع���الن  بالفرو�ض،  اليومية  االإ���س��اب��ات 
اأيام  اأم�ض االأول، وتراجع معدل االإ�سابة ملدة �سبعة  اإ�سابة جديدة، 

اإىل 2273 حالة لكل 100 األف ن�سمة.

اأفادت �سحيفة “لوموند” الفرن�سية اإن ال�سراع يف اأوروبا ال�سرقية 
ُيعزز مكانة الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون، الذي يتقدم ب�سكل 

اأكر على مناف�سيه الرئي�سيني، وفًقا الآخر ا�ستطالع للراأي.
االنتخابات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  م��ن  بقليل  ���س��ه��ر  م��ن  اأك����رث  ق��ب��ل 
الرئا�سية الفرن�سية، ال يتقدم ماكرون، الذي اأعلن اجلمعة تر�سيجه 
ر�سمياً، يف ال�سباق فح�سب، بل يوا�سل تو�سيع الفجوة مع مناف�سيه 
زميور.  واإري��ك  لوبن  مارين  املتطرفان  اليمينيان  وهما  الرئي�سني، 
وتلعب احلرب يف اأوكرانيا وال�سدمة التي ت�سببها بني الناخبني دوًرا 

كبًرا يف هذه الديناميكية، وفق اال�ستطالع.
نقاط،   4 ماكرون  اإميانويل  �سعبية  حت�سنت  اأ�سبوع،  من  اأق��ل  ففي 
من 26 يف املئة اإىل 30 يف املئة، من نوايا الت�سويت، مقابل تراجع 
مناف�سيه املبا�سرين، بخ�سارة مارين لوبن لنقطة واحدة )14،5 يف 
املئة(، وزميور نقطتني )13 يف املئة(. كما خ�سرت فالري بيكري�ض، 
اإىل  وبالن�سبة  املئة(.  يف   11،5( نقطة  املحافظ،  اليمني  مر�سحة 
لفالدمير  ال�سابق  دعمهم  ف��اإن  املتطرفني،  اليمينيني  املر�سحني 
من  اجل��ان��ب  ويف  ال�سحيفة.  بح�سب  ال��رتاج��ع،  ه��ذا  يف�سر  ب��وت��ني 
الي�سار  زع��ي��م  م��ي��الن�����س��ون،  ل��ي��ك  ال�����س��ي��ا���س��ي، يك�سب ج���ان  ال��ط��ي��ف 
الراديكايل 0.5 نقطة وي�سل اإىل 12 يف املئة من نوايا الت�سويت. 
االنتخابات  ع�سية  م�سبوق  غ��ر  ال�سياق  اإن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
الرئا�سية الفرن�سية، يف ظل احلرب على االأبواب االأوروبية، وجائحة 
االأزم���ات ه��ذا يعزز حظوظ  ف��اإن تعاقب  وبالتايل،  مل تنته بعد… 
على  ال��ت��ق��دم  بالفعل  مل��اك��رون  اأت��اح��ت  اإذ  والي��ت��ه،  املنتهية  الرئي�ض 

املر�سحني االآخرين.

ا�ستعدت املدن االأ�سرتالية التي اجتاحتها في�سانات مدمرة االأ�سبوع املا�سي 
اأم�ض االأح��د. فقد دعا مكتب االأر�ساد اجلوية  اأ�سواأ  اأح��وال جوية  ملواجهة 
االأ�سرتايل اإىل اليقظة ب�سبب عوا�سف رعدية �سديدة وفي�سانات متوقعة 
يف والية كوينزالند “�سمال �سرق” حيث تويف 11 �سخ�سا االأ�سبوع املا�سي 
ارتفاع  ح��دوث  اجلوية  االأر�ساد  وتوقعت  ال�سيئة.  اجلوية  االأح��وال  ب�سبب 
مفاجئ يف م�ستوى املياه يف مدينة بريزبني التي ت�سم 2،6 مليون ن�سمة. 
�ساوث  نيو  د ورياحا عاتية يف  وبرَ��ررَ اأمطار غزيرة  اأي�سا هطول  وهي تتوقع 
ويلز اإىل اجلنوب مبا يف ذلك مدينة لي�سمور التي �سهدت في�سانات قيا�سية 
االأ�سبوع املا�سي ا�سطرت عمال االإغاثة الإجالء �سكان عالقني على اأ�سطح 
بعد  خم�سة  اإىل  الوالية  تلك  يف  الفي�سانات  قتلى  ع��دد  وارتفع  منازلهم. 
العثور على جثة رجل  اأم�ض االأول ال�سبت. وجلاأ �سكان بع�ض املناطق التي 
دمرتها االأحوال اجلوية ال�سيئة اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي للتنديد 
لي�سمور قال توم  االأ�سرار. ويف  اإ�سالح  للم�ساعدة يف  العاملة  اليد  بنق�ض 
وولف الذي يدير جمعية خرية حملية اإنه اأم�سى ال�سبت يف جمع ترعات 
داء  ملر�سى  خا�سة  مروحية  بوا�سطة  ذل��ك  بعد  ت�سليمها  مت  لالأن�سولني 

ال�سكري الذين يعي�سون يف مدينة وودبرن القريبة.

عوا�صم

فيينا

باري�ص

�سيدين

 مفاو�س �أوكر�ين: رو�صيا بد�أت 
»تدرك �لكلفة �حلقيقية للحرب« 

•• مونرتيال-اأ ف ب

يف  الكلفة احلقيقية للحرب”،  “ُتدرك  ب��داأت  اإن رو�سيا  اأوك��راين  قال مفاو�ض 
بداأت  البلدين  ي  وف��درَ بني  املفاو�سات  اأن  موؤكدا  االأوكرانية،  املقاومة  مواجهة 
غلوب  “ذي  �سحيفة  مع  اأوكرانيا  غ��رب  لفيف  يف  مقابلة  ويف  “بناءة«.  ت�سبح 
اآند ميل” الكندية، قال م�ست�سار الرئي�ض االأوكراين ميخايلو بودوالك اإنه بداأ 
يلم�ض حتوال يف املوقف الرو�سي يف ظل املقاومة االأوكرانية والعقوبات الدولية. 
الكاملة. مل  الهيمنة  ال��رو���ض على  اأ���س��ّر  ب��داي��ة احل��رب  “يف  ب���ودوالك  و���س��رح 
يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من اأوكرانيا«. واأ�ساف امل�سوؤول الذي �سارك يف اأول 
جولترَي حمادثات بني رو�سيا واأوكرانيا على حدود بيالرو�ض “لقد بداأوا للتو يف 
اإجراء مفاو�سات بناءة«. وذكر  اإدراك الكلفة احلقيقية للحرب. وبداأنا االآن يف 
واأكد  املحادثات االثنني.  ثالثة من  املقرر عقد جولة  اأّن من  االأوك��راين  الوفد 
املعدات  كبرا جدا من  ع��ددا  “فقدوا  الرو�ض  اأن  االأوك���راين  الرئي�ض  م�ست�سار 
�سار  بلدهم  اقت�سادهم.  ُتدّمر  قبل  ن�سهدها من  التي مل  العقوبات  واالأف���راد. 
مارقا على امل�سرح الدويل ودعايتهم ال تعمل«. وكرر بودوالك دعوة حلف �سمال 
اأن  على  �سدد  وبينما  اأوكرانيا.  فوق  اإن�ساء منطقة حظر طران  اإىل  االأطل�سي 
الطرفني املتفاو�سني اتفقا على عدم مناق�سة تفا�سيل املحادثات، اأ�سار بودوالك 
اإىل اأن االأهداف االأوكرانية ما زالت تتمثل يف وقف فوري الإطالق النار وتوفر 
�سمانات اأمنية بعدم تعر�ض اأوكرانيا للهجوم مرة اأخرى وتعوي�ض “هام” عن 

اخل�سائر يف االأرواح واالأ�سرار التي حلقت باملدن االأوكرانية.

�صحف عربية: �حلرب يف �أوكر�نيا...�ل�صورة �أوًل

م�صر تتحمل تكلفة نقل �ل�صياح �لأوكر�نين لدول جو�ر �أوكر�نيا

رئي�س �لربملان �لعربي يدعو لدعم 
�لدول �لعربية �ملت�صررة جر�ء �لأحد�ث �لعاملية �لر�هنة

واأك��د رئي�ض الرملان    . ب�سكل مبا�سر    �سيوؤثر عليها   مما 
وقت  اأي  م��ن  اأك��رث  ت�ستوجب  احلالية  املرحلة  اأن  العربي 
العربية،  ال���دول  ب��ني  فيما  تكاتف  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  م�سى، 
االأك��رث ت�سرراً من  العربية  ال��دول  اإط��اره م�ساعدة  يتم يف 
االأو���س��اع واالأزم����ات ال��راه��ن��ة، وذل���ك لتعزيز ق��درت��ه��ا على 
مواجهة تلك التحديات، والتقليل قدر االإمكان من اآثارها 

على مواطنيها.
احلماية  �سيوفر  التكاتف  ه��ذا  اأن  “ الع�سومي”  واأ���س��اف   
واأن  خ�سو�سا  �سلبية،  تبعات  اأي  من  العربية  ال��دول  لهذه 

العامل اأجمع  يعي�ض حالياً ع�سر التكتالت االقت�سادية، وال 
توجد دولة منفردة مهما كانت اإمكاناتها االقت�سادية، قادرة 
العامل،  يعي�سها  التي  االقت�سادية  االأزم���ات  مواجهة  على 
ناهيك عن الدول ذات االإمكانات املحدودة، جمدداً التاأكيد 
على اأن التكامل االقت�سادي بني الدول العربية، والوقوف 
اإىل جانب الدول االأكرث احتياجاً، بات �سرورة ملحة ال غنى 
عنها، من اأجل النهو�ض بالواقع العربي، وخ�سو�سا يف ظل 
االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية املت�سارعة التي ي�سهدها العامل 

اأجمع .

•• القاهرة-الفجر:

الع�سومي رئي�ض الرملان  ال�سيد عادل بن عبدالرحمن  املعايل  دعا �ساحب 
الدول  ب��ني  فيما  االق��ت�����س��ادي  والت�سامن  التكاتف  اإىل  ال��ع��رب��ي، 
العربية، خا�سة يف ظل حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني التي 
مير بها النظام الدويل يف الوقت الراهن، والتي فر�ست �سعوبات 
لها  و�سيكون  �ستى،  نواحي  يف  م�سبوقة  غر  اقت�سادية  وحتديات 
تاأثرها املبا�سر على االأو�ساع املعي�سية للمواطن العربي، ال�سيما 

يف بع�ض الدول العربية حمدودة املوارد..

    •• عوا�صم-وكاالت

رو�سيا  ب�����ني  احل�������رب  ب�����داي�����ة  م���ن���ذ 
واأوكرانيا، امتد ال�سراع اإىل جماالت 
اجلبهات  غ�����ر  اأخ���������رى  وج����ب����ه����ات 
اأبرزها  ك��ان��ت  امل��ب��ا���س��رة،  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ب�سكل  وال���������س����ورة،  االإع�������الم  ج��ب��ه��ة 
خ���ا����ض، م���ن م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل اإىل 
االأخبار املزورة، انتهاًء بتوظيف اأفالم 

وم�سل�سالت الكرتون.
اأم�ض  ���س��ادرة   عربية  �سحف  ووف���ق 
اجل����م����ع����ة، �����س����ارع����ت اأوروب�������������ا ف����ور 
على  الت�سييق  اإىل  احل����رب  ان����دالع 
و�سحبت  الرو�سية،  االإع���الم  و�سائل 
اأو  العمل  م��ن  ومنعتها  تراخي�سها، 
البث من اأرا�سيها، وامتد احلظر، اإىل 
حرية  بتقييد  االإل��ك��رتوين  الف�ساء 
تقدمي  م��ن  ومنعها  اإليها،  الو�سول 

روايتها، عن احلرب وتطوراتها. 

»ق�سف الإعالم«
يف هذا االإطار قالت �سحيفة ال�سرق 
الع�سكري  الت�سعيد  اإن  االأو����س���ط، 
التداعيات  يف  ت�سعيد  م��ع  ي��رتاف��ق 

االإعالمية للنزاع الرو�سي الغربي، حيث اأعلنت الن�سخة 
البث  عن  توقفها  اليوم”  “رو�سيا  قناة  من  الفرن�سية 
وكالة  حتدثت  فيما  االأوروب����ي،  االحت���اد  ل��ق��رار  تنفيذاً 
وا�سعة  اإلكرتونية  هجمات  عن  الرو�سية  “�سبوتنيك” 
النطاق يف 30 موقعاً حول العامل مل حتدد م�سدرها، 
بعد يوم واحد من ق�سف مو�سكو برج اإر�سال تلفزيوين 
يف اأوك���ران���ي���ا. وج���اء ذل���ك ب��ع��د اأي����ام م��ن اإع����الن املمثل 
االأعلى لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة االأمنية يف االحتاد 
االأوروبي، جوزيب بوريل، اأن “حظر الو�سيلتني حماولة 
التالعب  �سنبور  واإغ��الق  الرو�سي،  الت�سليل  ملكافحة 
املالكة  ميتا  �سركة  ق��رار  وبعد  اأوروبا”  يف  باملعلومات 
املا�سي،  الثالثاء  اب،  ووات�ض  وان�ستغرام،  ب��وك،  لفي�ض 
و�سبوتنيك  اليوم،  رو�سيا  �سبكتي  اإىل  الو�سول  “تقييد 
يف االحت����اد االأوروب������ي، ب��ال��ت��وازي م��ع ق�����رارات مماثلة  
االإعالنات  بحظر  ويوتيوب،  غوغل،  مالكة  ب��ت،  الألفا 
احلكومية الرو�سية على من�ساتها، وتعليق جني عائدات 

خمتلف من�سات و�سائل االإعالم املمولة من رو�سيا.

كرتون �سمب�سون
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ال����ع����رب ال��ل��ن��دن��ي��ة اإن 

يف انتظار ال�سورة احلا�سمة
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���س��ع��د ب���ن ط��ف��ل��ة ال��ع��ج��م��ي يف موقع 
حتى  ف�سل  الغربي،  االإع���الم  اإن  عربية”  “اإندبندنت 
�سد  ح��رب��ه  يف  “ال�سورة”  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  يف  االآن 
االإعالمية،  للحرب  م�ستعداً  ك��ان  اأن���ه  ورغ���م  رو���س��ي��ا، 
بخطاب متكامل، يركز “على املاأ�ساة االإن�سانية والنزوح 
وعلى  االأوكرانيني”  واالأط����ف����ال  ل��ل��ن�����س��اء  اجل��م��اع��ي 
يف  و”االأ�سطوري”  “البطويل”  االأوك���راين  ال�سمود 
ب��ال��ت��وازي م��ع �سيطنة  وج��ه غ��زو جي�ض دول��ة عظمى، 

بوتني مع عزلته عن باقي ال�سعوب الرو�سية..
ال�سورة  على  ال��ي��د  و���س��ع  يف  االآن  حتى  ف�سل  اأن���ه  اإال   
التي ميكن اأن تختزل ماأ�ساة هذه احلرب “�سورة تهز 
�سورة  ه��زت  مثلما  ال���دويل  املجتمع  و�سمر  وج���دان 
هاربة  وه��ي  ال��ع��امل  كيم،  ت��ي  ف��ان  الفيتنامية  الطفلة 
من  املحرمة  واالأ�سلحة  بالنابامل  قريتها  ق�سف  م��ن 
“�سورة  اأو   ،”1972 قبل الطران االأمريكي يف عام 
الطفل االأفريقي بجنوب ال�سودان الذي ينازع يف رمقه 
به  يرتب�ض  ج��ارح  ن�سر  منه  وبالقرب  ج��وع��اً،  االأخ���ر 
لالنق�سا�ض عليه بعد اأن يلفظ اأنفا�سه، ال�سورة التي 
 ،1993 ع��ام  ك��ارت��ر  كيفني  ال�سهر  امل�سور  التقطها 

اأج��زاء من حلقة  تناقلوا  التوا�سل  م�ستخدمي مواقع 
الكرتوين،  �سيمب�سون”  “عائلة  م�سل�سل  من  قدمية 

تنباأت بالغزو الرو�سي الأوكرانيا.
واأو�سحت ال�سحيفة، اأن ال�سل�سلة الكرتونية ال�سهرة، 
التي تنباأت يف ال�سابق، فعاًل اأو كذباً، بغزو اأوكرانيا، تعد 
التنبوؤية”،  “الرجمة  ي�سمى   ملا  املميزة،  النماذج  من 
وهو م�سطلح عرفه ق�سم علم النف�ض بجامعة اأوهايو 
من  غ��ره��ا  اأو  احل��ك��وم��ة،  اإن  ال��ق��ائ��ل��ة  “النظرية  ب���� 
امل�سوؤولني الكبار، ت�ستخدم االأفالم اأو الكتب اخليالية 
اأكرث  ال�سكان  جلعل  اجلماعي،  العقل  يف  للتحكم  اأداة 

قبواًل لالأحداث املخطط لها يف امل�ستقبل«.
واأظهرت اأجزاء من احللقة التي ُبثت يف 1998 حتت 
اأوكرانيا  اإىل  رو�سيا  دخول  تايد”  “�سيمب�سون  عنوان 
ال�سوفييتي، وبناء ج��دار برلني  اإحياء االحت��اد  واإع��ادة 
االأب��رز يف  ال�سخ�سية  جم��دداً. ويف تلك احللقة دخلت 
مترين  اأث��ن��اء  الرو�سية  امل��ي��اه  اإىل  ب��اخل��ط��اأ،  امل�سل�سل، 
“االحتاد  دف���ع  االأم����ر  غ��وا���س��ة،  م�ستخدماً  ع�����س��ك��ري 
اإىل  امل�سل�سل،  يف  اإحياوؤه”  “اأعيد  ال��ذي  ال�سوفيتي”، 
ال�����س��وارع، واإع����ادة بناء جدار  ن�سر ق���وات، ودب��اب��ات، يف 

برلني على الفور.

اإج����راءات  رت��ب��ت  بالفعل  امل�سرية  ال�سلطات  اأن  االآن 
االإجالء االآمن لهوؤالء ال�سياح اإىل دول اجلوار.

عممت  امل�����س��ري��ة  الفندقية  امل��ن�����س��اآت  غ��رف��ة  اأن  ي��ذك��ر 
من�سورا على جميع الفنادق امل�سرية فور بدء العمليات 

•• القاهرة-وكاالت

طران  رح��الت  ت�سير  عن  امل�سرية  ال�سلطات  اأعلنت 
على نفقتها لنقل ال�سائحني االأوكرانيني الذين علقوا 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  العمليات  ب��دء  منذ  م�سر  يف 

اأوكرانيا اإىل دول اجلوار االأوكراين.
نقل  مت  االآن،  “حتى   : امل�����س��ري��ة  احل��ك��وم��ة  وك�����س��ف��ت 
تباعا  ي��ت��م  ك��م��ا  اأوك���������راين،  ���س��ائ��ح  اآالف   4 ح�����وايل 
اال�ستمرار يف ت�سير الرحالت اجلوية لتخفيف املعاناة 

عن ال�سائحني االأوكرانيني«.
لرئا�سة  الر�سمي  املتحدث  �سعد،  ن��ادر  ال�سفر  وق��ال 
جمل�ض الوزراء امل�سري اإن: “ذلك ياأتي يف اإطار حر�ض 
م�سر على تقدمي اأوجه الرعاية املمكنة لرعايا الدول 
ال�سياحية،  لالأغرا�ض  م�سر  اإىل  القادمني  االأجنبية 
الرو�سية  االأزم��ة  االأح���داث اجلارية حاليا يف  ويف ظل 
– االأوكرانية، حيث توا�سل احلكومة امل�سرية تقدمي 
االأوكرانيني،  لل�سائحني  يلزم من م�ساعدات ودعم  ما 
ال���ذي���ن ان��ت��ه��ت ف����رتات ال���رام���ج ال�����س��ي��اح��ي��ة ل��ه��م يف 

م�سر«.
واأكد اأن “اأوجه الدعم التي قدمتها احلكومة امل�سرية 
االأوكرانيني  ال�����س��ائ��ح��ني  اإق���ام���ة  ف���رتة  م��د  يف  تتمثل 
الذين انتهت فرتة اإقامتهم يف م�سر يف نف�ض الفنادق، 

املقيمني فيها ومت حتمل تكلفة االإقامة«.

واأ�ساف املتحدث الر�سمي اأنه: “مت كذلك التوافق على 
ت�سير رحالت من �سركتي م�سر للطران واإير كايرو 
لنقل ال�سائحني االأوكرانيني اإىل دول اجلوار االأوكراين 
على اأن تتحمل الدولة امل�سرية تكلفة الرحالت اجلوية 

على غرار حتمل تكلفة مد االإقامة«.
املن�ساآت  غ��رف��ة  ت�سير  جلنة  رئي�ض  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ملوقع”  ت�سريحات  يف  عاقل  ع��الء  امل�سرية  الفندقية 
�سكاي نيوز عربية” اإن “الدولة امل�سرية حتملت تكلفة 
اإقامة جميع ال�سياح االأوكرانيني الذين علقوا داخلها 
منذ اندالع احلرب قبل 10 اأيام، وحافظت لكل �سائح 
منهم على نف�ض م�ستوى الفندق الذي كان يقيم فيه 

قبل اندالع االأزمة«.
مغادرة  االأوك��ران��ي��ني  ال�سياح  م��ن  يرف�ض  م��ن  وح���ول 
م�سر يف ه��ذه ال��ظ��روف، ق��ال عاقل: “يف ه��ذه احلالة 
الأن  النفقات،  حيث  من  اأنف�سهم  م�سوؤولية  يتحملون 
جدا  �سخمة  تكلفة  حتمل  امل�سري  ال�سياحي  القطاع 
االأوكرانيني  ال�سياح  الآالف  جمانية  اإق��ام��ة  لتوفر 
اأيام كاملة ت�سمل كل �سيء من حيث الطعام   10 ملدة 

وال�سراب واالنتقاالت وخالفه«.
ال�سلطات  التي �سدرت من  التوجيهات  اأن  و�سدد على 
ع��ل��ى كل  االأزم�����ة ومت تعميمها  ب��داي��ة  م��ن��ذ  امل�����س��ري��ة 
ال�سياح  اإقامة  مد  وهي  للغاية  وا�سحة  كانت  الفنادق 
حتى ترتيب اإجراءات اإجالءهم من م�سر، وما يحدث 

بوليتزر  ب��ج��ائ��زة  ف���وزه  بعد  وان��ت��ح��ر 
اإنه  وق��ي��ل  اأ���س��ه��ر،  ب��اأرب��ع��ة  للت�سوير 
ان��ت��ح��ر ب�����س��ب��ب ال��ك��اآب��ة احل�����ادة التي 

اأ�سابته” بعدها. 

حرب العرب على
 التوا�سل الجتماعي 

ويف موقع احلرة قال ن�سال من�سور: 
“رغم اأن ال��ع��رب اأك���رث م��ن دف��ع من 
للحروب  ثمناً  خليجه،  اإىل  حميطه 
ذلك  يتعظون”  فاإنهم ال  وال��ع��دوان، 
العامل  ع��ق��ود،  م��ن��ذ  م���رة  “الأول  اأن���ه 
العدوان،  ���س��اح��ة  ه���و  ل��ي�����ض  ال��ع��رب��ي 
للحروب،  ال���ت���ج���ارب  م��ع��م��ل  ول��ي�����ض 
وه����ي ف��ر���س��ة ل��ي��ن��اأى ب��ن��ف�����س��ه خارج 
اأن  ُمطالبا  لي�ض  فهو  اال���س��ت��ق��ط��اب، 
ي���ك���ون ع��ل��ى ظ��ه��ر دب���اب���ة رو����س���ي���ة ل� 
اأال يكون  كييف، وي�ستطيع  “يحرر” 
يف مقدمة �سفوف املتظاهرين دفاعا 
مينع  مل  ذل��ك  ولكن  اأوكرانيا”  ع��ن 
ب�سبب  االنق�سام  من  العربي،  العامل 
تك�سفه  ك��م��ا  اأوك����ران����ي����ا،  يف  احل�����رب 
ع��ل��ى من�سات  وامل���واق���ف  ال�����س��ج��االت 
“وحتزبهم  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

لفريقني االأول مع رو�سيا، واالآخر مع اأوكرانيا«. 
وكراهية  نكاية  لرو�سيا  ي�سفقون  “كثرون  واأ���س��اف 
اأن  واهمون،  العرب حاملون، ورمبا  الأمريكا، وكثر من 
و�ستتدخل  فل�سطني،  يف  حقوقهم  لهم  �ستعيد  رو�سيا 
اأوكرانيا  يف  اأوروب�������ا  وت��اب��ع��ه��ا  اأم���رك���ا  “جلم”  ب��ع��د 
اأق���روؤه���ا عب�������ر  ال��ت��ي  ال��ه��ت��اف��ات  م�����س��احل��ه��م،  حل��م��اي��ة 
وتاريخ  ب�سرة  ذكرتني  االجتماع�����ي  التوا�سل  من�سات 
الي�سار العربي الذي ال زال يعي�ض على اأجماد االحتاد 
ت�������روج  كانت  التي  النكتة  ببايل  والح��ت  ال�س����وفيتي، 
يف  ال�س����ما�سي  يحملون  مو�س�������كو  يف  متطر  حني  عنهم 

العوا�سم العربية«.
ويف املقابل “كثر ممن ُي�ساند اأوكرانيا يفعل ذلك نكاية 
يزالون  ال  مم��ن  االإ�سالميني  خا�سًة  رو�سيا،  يف  اأي�سا 
اأن  وين�سون  ال�سيوعية،  معقل  باعتبارها  ُيعادونه��������ا 
هذا  كل  و�سط  اأب���داً.  ا�سرتاكية  ع��ادت  ما  بوتني  رو�سيا 
الف�ساء  يف  ال��ع��رب��ي  واال�ستقطاب  ال�����س��راع  يف  ال��زح��ام 
االف��رتا���س��ي ت��غ��ي��ب ال���روؤي���ة احل��ق��وق��ي��ة ال��ت��ي ترف�ض 
احلروب، وتدافع عن حق ال�سعوب يف تقرير م�سرها، 
وت���رى يف احل����روب دم�����اراً، و���س��ح��اي��اً، و���س��ف��ك��اً للدماء، 

واإهداراً للتنمية«.

جميع  فيه  األ��زم��ت  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية 
واالأوكرانيني  ال��رو���ض  ال�سياح  اإق��ام��ات  مب��د  ال��ف��ن��ادق 
ال���ذي���ن ان��ت��ه��ت ب���رام���ج زي��ارت��ه��م مل�����س��ر حل���ني ترتيب 

ظروف مغادرتهم للبالد.

 باريل و�لرئي�س �لروماين يتفقد�ن قو�ت �لناتو 
•• كون�صتانت�صا-اأ ف ب

الفرن�سية  اجل���ي���و����ض  وزي������رة  زارت 
الرئي�ض  ب��رف��ق��ة  ب�����اريل  ف���ل���وران�������ض 
اأم�ض  يوهاني�ض   ك��الو���ض  ال��روم��اين 
االأطل�سي  �سمال  حلف  ق���وات  االأح���د 
بالقرب  رومانيا  يف  املنت�سرة  )ن��ات��و( 

احلدود مع اأوكرانيا.
وب���ع���د ال���غ���زو ال���رو����س���ي الأوك���ران���ي���ا، 
عاجل  ب�سكل  وبلجيكا  فرن�سا  اأر�سلت 
ق���اع���دة  اإىل  ج����ن����دي   800 ن���ح���و 
التابعة  ك��وغ��ال��ن��ي��ت�����س��ان��و  م��ي��خ��ائ��ي��ل 
يتمركز  ح��ي��ث  االأط���ل�������س���ي،  ل��ل��ح��ل��ف 
من  بالقرب  اأمركيون  جنود  ا�سال 

ميناء كون�ستانتا.
ال�سبت  ال��ن��ق��ل  ط����ائ����رات  ووا����س���ل���ت 
لهذه  الالزمة  واالآليات  املعدات  نقل 
التي  امل�سرتكة  الع�سكرية  املجموعة 

ت�����س��م ع��ن��ا���س��ر م���ن ك��ت��ائ��ب واأف�����واج 
عدة. و�ستتفقد باريل برفقة الرئي�ض 
الروماين كالو�ض يوهاني�ض ورئي�ض 
ال�������وزراء ن��ي��ك��والي ت�����س��ي��وك��ا ووزي����ر 
األف  اأك��رث من  دينكو،  فا�سيل  الدفاع 
ج���ن���دي مي��ث��ل��ون ���س��ب��ع ج��ن�����س��ي��ات يف 

احللف االأطل�سي.
فرن�سية  وح������دات  اىل  وب���اال����س���اف���ة 
اأي�سا جنود  ورومانية، �سيكون هناك 
وايطاليون  وبلجيكيون  اأم��رك��ي��ون 
واأمل�������ان وه���ول���ن���دي���ون، ح�����س��ب هيئة 
اأرك�����ان اجل��ي��و���ض ال��ف��رن�����س��ي��ة. وبعد 
الفرن�سية  ال��وزي��رة  �ستتحدث  ذل��ك 
وعدد من امل�سوؤولني الرومانيني اإىل 

القوات.
اجلي�سني  اأرك���ان  رئي�سا  و�سرافقهم 
و�ستزور  وال������روم������اين.  ال��ف��رن�����س��ي 
الفرن�سي  املع�سكر  ذل���ك  ب��ع��د  ب���اريل 

اأقل  بعد  تقع على  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  يف 
احلدود  عن  ب��را  كيلومرت  مئتي  من 
االأوك���ران���ي���ة. وك��ان��ت ب���اريل �سرحت 
اخلمي�ض  “فران�ض-انفو”  الإذاع����ة 
جنودنا”  “للقاء  ال���زي���ارة  ه���ذه  ع��ن 
تقدمي  ع��ل��ي��ن��ا  “الأنه  امل��ن��ت�����س��ري��ن 
التي  الدول  والت�سامن مع  امل�ساعدة 
والتي  االأوروب����ي  االحت���اد  اإىل  تنتمي 
تنتمي اإىل احللف االأطل�سي واالأقرب 

اإىل هذا النزاع«.
واأ�سافت “نريد اأن نوجه ر�سالة ردع 
ت��ق��وم بخطوة  ح��ي��ال رو���س��ي��ا حتى ال 
احلد  جت���اوز  يف  تفكر  واأال  اإ���س��اف��ي��ة 

الذي ميثله احللف االأطل�سي«.
واأكدت الوزيرة الفرن�سية “نحن دول 
ورو�سيا  ت�����س��ام��ن  م��رت��ب��ط��ة مب��ي��ث��اق 
تعلم اأنه اإذا تعر�ض اأي منا ف�سينتقم 

احللف باأكمله«.

عادل 
بن عبد 
الرحمن 
الع�سومي 

رئي�س 
الربملان 
العربي
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• بيري مارتن

    م�ساء الثالثاء، اأو�سح جو بايدن خطة عمله ب�سكل 
جيد ملواجهة االأزمة يف اأوكرانيا وحتدياتها الداخلية، 

لكن اإمكانياته حمدودة.
    بالن�سبة لبايدن، من ال�سعب اأن ياأتي هذا اخلطاب 
اأك��رث تعقيًدا  االأول عن حالة االحت��اد يف ظل ظ��روف 
اأوروبا،  من هذه، حيث يتعني عليه مواجهة حرب يف 

وراأي عام يرتدد بعناد يف دعمه.
   وحتى لو ح�سل الرئي�ض على عدة عالمات جيدة، 
االإعداد،  جّيد  برناجما  وميلك  �سيئا،  لي�ض  و�سجّله 
فال ي�سعنا اإال اأن نالحظ مدى االإكراهات التي عليه 

مواجهتها على جميع اجلبهات.

الأيدي مقيدة يف اأوكرانيا
   اأمام املقاومة التي يبديها لل�سعب االأوكراين للغزو 
الرو�سي، قد ي�سود االعتقاد اأن قوات الناتو املتمركزة 
على بعد ب�سع مئات من الكيلومرتات ميكن اأن تلتهم 
قوات بوتني. ل�سوء احلظ، مت ا�ستبعاد تدخل مبا�سر 
ي����وؤدي اإىل ت�سعيد ي��خ��رج عن  ال��ن��ات��و، الأن���ه ق��د  م��ن 
ال�سيطرة والذي -كما قال بوتني -ميكن اأن يوؤدي اإىل 

اخليار النووي.
   اإن اأي����دي ح��ل��ف ال��ن��ات��و م��ق��ي��دة، ول��ك��ن ج���راء عودة 
قوة  ف��اإن  جزئًيا،  بايدن،  عهد  يف  االأمريكية  الزعامة 

تعبئة احللفاء والغرب فاقت التوقعات بكثر.
   تتوّقف نتيجة ال�سراع يف املقام االأول على ت�سميم 
على  العقوبات  تاأثر  على  ا  اأي�سً ولكن  االأوك��ران��ي��ني، 
متفائل،  �سيناريو  -يف  ميكن  والتي  الرو�سي  املجتمع 

ولكنه وارد -اأن توؤدي اإىل �سقوط بوتني.

حدود العقوبات
   لقد جتاوز حجم العقوبات االقت�سادية �سد رو�سيا 
التوقعات، وميكن لقادة الغرب، وجو بايدن يف املقدمة، 
اأن ين�سبوا الف�سل اإليهم. ومع ذلك، ال جمال بعد اىل 

اإغالق حنفية �سادرات النفط والغاز الرو�سيني.
اأرادوا  اإذا  ذلك  اإىل  الو�سول  �سيتعني على احللفاء     
خنق نظام بوتني اقت�سادًيا، لكن من املرجح اأن تكون 
العواقب �سلبية للغاية بالن�سبة حلكومات تعاين اأ�سال 
ب�سبب  املنهك  العام  والتمويل  املت�سارع  الت�سخم  من 

الوباء طيلة عامني.
   فبالن�سبة لهذه احلكومات، �سيكون االأثر االقت�سادي 
بايدن  جلو  وبالن�سبة  ثقياًل،  �سيا�سًيا  عبًئا  للعقوبات 
لنجاح  ال�سيا�سية  املكا�سب  فاإن  اخل�سو�ض،  وجه  على 
على  الناخبني  فعل  رد  ُيبطله  قد  للعقوبات  حمتمل 

الت�سخم.

الأيدي مقيدة يف الداخل
    يوم الثالثاء، دافع بايدن ببالغة عن اأجندته الإعادة 
�سدمة  بعد  ال�سحيح  امل�سار  اإىل  االأمريكي  االقت�ساد 
يف  قيا�سية  م�ستويات  ال��وظ��ائ��ف  خلق  �سّجل  ال��وب��اء. 
دعائمه،  اأع��اق��ت  املرتفعة  االأ���س��ع��ار  لكن  االأول،  عامه 
وب����ات م���ن ال�������س���روري، ���س��ي��ا���س��ي��اً، ع��ل��ى ب���اي���دن جعل 

مكافحة الت�سخم اأولوية.
التحدي.  ه��ذا  ملواجهة  حم���دودة  و�سائل  للرئي�ض     
عنا�سر برناجمه يف هذا االجتاه حتظى ب�سعبية لدى 
املنهجية  املعار�سة  اإىل  بالنظر  ول��ك��ن  ال��ع��ام،  ال����راأي 
يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  االأغ��ل��ب��ي��ة  وه�سا�سة  للجمهوريني 
الكوجنر�ض، �سيكون الرئي�ض حمظوًظا اإذا متكن من 
واأكرث  بل  املقبلة،  القليلة  االأ�سهر  يف  بع�سها  مترير 
االإج���راءات بحلول  ه��ذه  اآث��ار  الناخبون  راأى  اإذا  حًظا 

نوفمر.
اإىل م�ستوى  اإدارة بايدن     يف الوقت احل��ايل، ارتقت 
االأوك���ران���ي���ة، وتعززت  االأزم������ة  امل��ت��م��ث��ل يف  ال��ت��ح��دي 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  املتحدة.  للواليات  الدولية  الزعامة 
و�سائلها حمدودة يف اخلارج والداخل على حد �سواء، 
وال تقدم هذه االأزمة �سوى احتماالت �سئيلة لتحقيق 

مكا�سب �سيا�سية على املدى الق�سر.
ترجمة خرة ال�سيباين

�أوكر�نيا: بايدن مقّيدة يد�ه...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية - مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

اإىل  الالجئني  اآالف  ع�سرات  وتدّفق  الأوك��ران��ي��ا. 
اإىل  اأدى  اأوروب���ا، ما  اأفقر دول  اإح��دى  مولدافيا، 

اإجهاد خدماتها االجتماعية.
حدود  ال�سبت  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  زار  بلينكن  وك���ان 
األف   700 ا�ستقبلت  التي  بولندا  م��ع  اأوك��ران��ي��ا 

اأوكراين فروا من احلرب.
البولنديني  واأع��ل��م وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي 
مليار   2،75 ت��وف��ر  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  وا���س��ن��ط��ن  اأن 
االإن�سانية  االأزم���ة  معاجلة  يف  للم�ساعدة  دوالر 
اأوكرانيا.  على  ال��رو���س��ي  ال��ه��ج��وم  ع��ن  الناجمة 
واأعطت احلرب دفعة جديدة الآمال مولدافيا يف 

االن�سمام اإىل االحتاد االأوروبي.

•• كي�صيناو-اأ ف ب

بلينكن  اأنتوين  االأمركي  اخلارجية  وزير  و�سل 
اإىل م��ول��داف��ي��ا الإظ��ه��ار دع��م وا���س��ن��ط��ن، يف وقٍت 
ت�سهد البالد موجة الجئني من اأوكرانيا وُيخ�سى 

اأن تتعّر�ض لتهديد من مو�سكو.
للدولة  ت��ط��م��ي��ن��ات  بلينكن  ي��ق��ّدم  اأن  وُي��رت��ق��ب 
ال�سغرة الواقعة على احلدود الغربية الأوكرانيا 
االنف�سالية  تران�سني�سرتيا  منطقة  ت�سم  والتي 

املوالية ملو�سكو.
اأرا�سي  ا���س��ت��خ��دام  مي��ك��ن  اأن���ه  حم��ل��ل��ون  ويعتقد 
الرو�سي  ال��غ��زو  اإط����ار  االن��ف�����س��ال��ي��ة يف  امل��ن��ط��ق��ة 

وقد قدمت حكومتها طلبا ر�سميا لالن�سمام اإىل 
التكّتل اخلمي�ض على غرار جورجيا.

ويعتزم بلينكن لقاء الرئي�سة مايا �ساندو ورئي�سة 
ال��وزراء ناتاليا غافريليتا ووزير اخلارجية نيكو 

بوبي�سكو االأحد.
التي  �ساندو  اأبلغت  االأ�سبوع،  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف 
ان��ُت��خ��ب��ت ع���ام 2020 ب��ن��اء ع��ل��ى ب��رن��ام��ج موال 
االحتاد  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سوؤول  للغرب، 
االأوروب�������ي ج���وزي���ب ب���وري���ل ب�����اأّن ب���الده���ا تواجه 
“ميكنكم  وق���ال���ت  “جدية”.  اأم��ن��ي��ة  خم���اط���ر 
من العا�سمة  �سماع دوي القنابل عر احلدود” 

كي�سيناو.

بلينكن يزور مولد�فيا يف ظل تدفق �لالجئن من �أوكر�نيا 

••كييف-اأ ف ب

�سغطه  الرو�سي  اجلي�ض  يوا�سل 
ع��ل��ى ج��ن��وب اأوك���ران���ي���ا وك��ي��ي��ف يف 
ال���ي���وم احل������ادي ع�����س��ر م���ن الغزو  
الرئي�ض  ه��دد  بينما  االأح���د  اأم�����ض 
ف���الدمي���ر ب���وت���ني ب��ح��رم��ان هذا 
وراأى  الدولة”  “و�سع  من  البلد 
يف العقوبات الدولية التي تفر�ض 

على رو�سيا “اإعالن احلرب«.
واأفاد تقرير لهيئة االأركان العامة 
في�سبوك  ع��ل��ى  ُن�����س��ر  االأوك���ران���ي���ة 
االأحد باأن اجلي�ض الرو�سي يوا�سل 
الكرى  جهوده  “مرّكزا  هجومه 
على حميط مدن كييف وخاركيف 

)�سرق( وميكواليف )جنوب(«.
قال فادمي بويت�سينكو رئي�ض بلدية 
ماريوبول اإن الو�سع يف هذا امليناء 
ال���واق���ع يف جنوب  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
����س���رق اأوك����ران����ي����ا وامل���ح���ا����س���ر من 
جدا”  “�سعب  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��وات 
وق�سف  اإن�ساين”  “ح�سار  يف ظل 

مكثف.
مقابلة  يف  ب��وي��ت�����س��ي��ن��ك��و  واأو�����س����ح 
اأم�ض  ي��وت��ي��وب م�����س��اء  ب��ث��ت ع��ل��ى 
بال  نعي�ض  “نحن  ال�����س��ب��ت  االأول 
ولي�ض  اأي����ام  خم�سة  م��ن��ذ  ك��ه��رب��اء 
للهاتف  ���س��ب��ك��ة  اأو  ت��دف��ئ��ة  ل��دي��ن��ا 
يف  الق�سف  اأن  واأ�ساف  اجلوال”. 
�سقوط  يف  ت�سبب  املا�سية  االأي����ام 
القوات  متهما  اجلرحى”،  “اآالف 
ال���رو����س���ي���ة مب���ن���ع و�����س����ول امل�����واد 

الغذائية واالأدوية.

“مدينة  اأن  البلدية  رئي�ض  وتابع 
موجودة”،  ت��ع��د  مل  م���اري���وب���ول 
االأمركيني  “�سركاءنا  م��ن��ا���س��دا 
اأنقذوا  ���س��اع��دون��ا،  واالأوروب����ي����ني: 

ماريوبول!«.
التي  ماريوبول  �سقوط  و�سي�سكل 
األف   450 يبلغ عدد �سكانها نحو 
ن�سمة، نقطة حتول يف النزاع الأنه 
�سي�سمح بربط القوات القادمة من 
�سمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه 
ا����س���ت���ول���ت على  ب���ع���دم���ا  رو�����س����ي����ا، 

وخر�سون  ب��ردي��ان�����س��ك  م��ي��ن��ائ��ي 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني، م���ن ج���ه���ة، وق����وات 
دونبا�ض من جهة اأخرى. و�سيتيح 
ال�سعود  امل����ع����ززة  ال����ق����وات  ل���ه���ذه 

باجتاه و�سط اأوكرانيا و�سمالها.
ك��م��ا ي��ق��رتب اجل��ن��ود ال���رو����ض من 
عنيدة.  مقاومة  ويواجهون  كييف 
وق��ت��ل ع�����س��رات امل��دن��ي��ني يف االأي���ام 
على  ت�����س��رن��ي��غ��ي��ف  يف  االأخ��������رة 
�سمال  ك��ي��ل��وم��رتا   150 م�����س��اف��ة 
العا�سمة. وحتدث فريق من وكالة 
ال�سبت  املنطقة  زار  بر�ض  فران�ض 
املدينة  ه��ذه  دم���ار يف  ع��ن م�ساهد 
األف   300 التي يبلغ عدد �سكانها 
ما  �سكانها،  يخليها  وال��ت��ي  ن�سمة 
مماثل  م�سر  م��ن  خم���اوف  يثر 
بطاريات  و�����س����ول  ع���ن���د  ل��ك��ي��ي��ف 
اإىل  الرو�سية  واملدفعية  ال�سواريخ 

م�سارف العا�سمة.
وق����ال اأح����د ال��ن��اج��ني ���س��رغ��ي اإن 
االأر�ض”،  على  منت�سرة  “اجلثث 
مو�سحا اأنهم “كانوا ي�سطفون يف 
طوابر للو�سول اإىل �سيدلية هنا 

وماتوا جميعا«.
كييف،  ���س��م��ال  يف  م�ست�سفى  ويف 
حت���دث ج��ن��ود اأوك��ران��ي��ون جرحى 
حتت  املتكافئة  غر  معركتهم  عن 
وق���ال موتيكا  ال��ن��ران.  م��ن  �سيل 
ب�سظايا  اأ�سيب  الذي  عاما(   29(
“كنا  رفاقه  للرتاجع مع  وا�سطر 
و”واجهنا  ا�ستطالعية”  رحلة  يف 

رتال للعدو«.
واأ�ساف “قاتلناهم وقتلنا جنودهم 

ال�سبت تعليق عملياتهما يف رو�سيا. 
املجموعتني  ب��ط��اق��ات  تعمل  ول���ن 
يف  الرو�سية  البنوك  عن  ال�سادرة 
البطاقات  ت��ع��د  مل  بينما  اخل����ارج 

االأجنبية �ساحلة يف رو�سيا.
�سركة  اأع�����ل�����ن�����ت  ج����ه����ت����ه����ا،  م������ن 
اإيروفلوت تعليق رحالتها الدولية 
اآذار- م���ن  ال���ث���ام���ن  م���ن  اع���ت���ب���ارا 

اأو���س��ت هيئة تنظيم  م��ار���ض. وق��د 
الطران الرو�سية )رو�سافيات�سيا( 
بوقف  ال���ب���الد  ال�������س���رك���ات يف  ك���ل 
اخل�����ارج  اإىل  اجل����وي����ة  ال����رح����الت 
التي  ط��ائ��رات��ه��ا  م�����س��ادرة  لتجنب 
تاأجر  ���س��رك��ات  م��ع��ظ��م��ه��ا  مت��ل��ك 

غربية.
وق���ال ف��الدمي��ر ب��وت��ني اإن “هذه 
ال��ع��ق��وب��ات ال���ت���ي مت و���س��ع��ه��ا هي 
وا�ساف  حرب”.  اإع����الن  مب��ث��اب��ة 
ن�سل  مل  الأن��ن��ا  اهلل  نحمد  “لكن 

اىل ذلك بعد«.
لكن بوتني حذر الغرب من فر�ض 
م��ن��ط��ق��ة حل���ظ���ر ال�����ط�����ران فوق 
اأوكرانيا، االإجراء الذي تطالب به 
االأطل�سي  احللف  ويرف�سه  كييف 
حتى ال ي�سبح يف مواجهة مبا�سرة 

مع رو�سيا.
اإن�ساء  اإن  حم�����ذرا  ب���وت���ني  وق�����ال 
مو�سكو  �ستعتره  ح��ظ��ر  منطقة 
من  امل�����س��ل��ح  ال���ن���زاع  يف  “م�ساركة 
جانب اأي دولة” ُت�ستخدم اأرا�سيها 

“لت�سكيل تهديد جلنودنا«.
اأج���رى الرئي�ض  اأخ���رى،  م��ن جهة 
ال�����رو������س�����ي ال���������س����ب����ت حم�����ادث�����ات 

اأمطرونا  ل��ك��ن��ه��م  م�����س��اة،  ون���ح���ن 
بوابل من قذائف الهاون«.

تعم حالة من الفو�سى يف حمطات 
االأوكرانية  امل�����دن  يف  ال���ق���ط���ارات 
املهددة بتقدم القوات الرو�سية، مع 
الرحيل  اإىل  واأط��ف��ال  ن�ساء  �سعي 
بحثا عن االأمان بعد وداع اأزواجهن 

واآبائهم الذين بقوا للقتال.
 1،37 اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وت��ق��ول 
البالد  غ�������ادروا  ���س��خ�����ض  م��ل��ي��ون 
الرو�سي الأوكرانيا  الغزو  منذ بدء 
بينما  ����س���ب���اط/ف���راي���ر   24 يف 
ه��ن��اك اأك����رث م���ن م��ل��ي��ون ن����ازح يف 
تعبئة  النزوح  هذا  ويثر  الداخل. 
املجاورة  ال��دول  �سيما يف  كبرة ال 
وزير  و���س��ل  م��ول��داف��ي��ا حيث  مثل 
اخل����ارج����ي����ة االأم�����رك�����ي اأن����ت����وين 

اأخ����رى ع��ر الهاتف  حت���دث م���رة 
م��ع ن��ظ��ره االأم��رك��ي ج��و بايدن 
ملناق�سة “ق�سايا اأمنية” و”الدعم 
و”ا�ستمرار  الأوكرانيا”  امل�����ايل 

العقوبات” �سد رو�سيا«.
ا�ستمرت  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ة  وخ����الل 
ن�����س��ف ���س��اع��ة، ���س��دد ب���اي���دن على 
وا�سنطن  اتخذتها  التي  العقوبات 
كلفة  رو�سيا  “لتحميل  وحلفاوؤها 
ذكر  كما  اأوكرانيا”،  عدوانها على 
الرئي�ض  وه���ن���اأ  االأب���ي�������ض.  ال��ب��ي��ت 
االأم���رك���ي ال�����س��رك��ات ال��ت��ي قررت 

التوقف عن العمل يف رو�سيا.
يرتفع  التي  ال�سركات  ه��ذه  واآخ��ر 
عددها يوما بعد يوم، املجموعتان 
امل�سرفية  للبطاقات  االأمركيتان 
اأعلنتا  ال��ل��ت��ان  ف��ي��زا وم��ا���س��رتك��ارد 

وقت  ويف  ال�����س��ب��ت.  م�����س��اء  بلينكن 
االأم����رك����ي  ال����وزي����ر  زار  ����س���اب���ق، 
االأوكرانية  ال��ب��ول��ن��دي��ة  احل�����دود 
م����ع نظره  الإج���������راء حم�����ادث�����ات 

االأوكراين دميرتو كوليبا.
ال�سعب  “ر�سالة  اإن  كوليبا  وق���ال 
اأيها  ب�سيطة:  البطل  االأوك�����راين 
اإىل دي��ارك��م )...(  ال��رو���ض ع���ودوا 
ب��وت��ني دع اأوك��ران��ي��ا و���س��اأن��ه��ا. لن 

تك�سبوا احلرب«.
وح����ذر ف���الدمي���ر ب��وت��ني م���ن اأن 
اأوكرانيا قد تفقد “و�سع الدولة” 
املطالب  تلبية  رف�سها  وا�سلت  اإذا 

الرو�سية.
وت��ط��ال��ب م��و���س��ك��و خ�����س��و���س��ا باأن 
وغر  “حمايدة  اأوك���ران���ي���ا  ت��ك��ون 
ال�سالح،  م��ن  وباإخالئها  نووية” 

ب��ي��ن��م��ا ت��ع��ت��ر ك��ي��ي��ف ال���ت���ي تريد 
االن�����س��م��ام اإىل االحت���اد االأوروب����ي 
غر  اأنها  االأطل�سي  �سمال  وحلف 

مقبولة.
وق�����ال ب���وت���ني خ����الل اج��ت��م��اع مع 
�����س����رك����ات ط�����ران  م����وظ����ف����ات يف 
رو����س���ي���ة مل��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل�������راأة “8 
اأهم  من  يعد  ال��ذي  اآذار-مار�ض” 
اإن�����ه على  ال����ب����الد،  امل��ن��ا���س��ب��ات يف 
“تدرك  اأن  االأوك��ران��ي��ة  ال�سلطات 
اأنها اإذا ا�ستمرت يف فعل ما تفعله، 
ف�ستجعل م�ستقبل “و�سع الدولة” 
االأوكرانية مو�سع �سك واإذا حدث 
التامة  امل�سوؤولية  ف�ستتحمل  ذلك، 
الرئي�ض  وك����ت����ب  ذلك”.  ع�����ن 
زيلين�سكي  فولودمير  االأوك���راين 
اأنه  االأح���د  تويرت  على  تغريدة  يف 

وبينت الدرا�سة، التي جاءت حتت 
الرتكية  “العالقات  ع����ن����وان: 
التعاون  واآف���اق  اأو�سطية  ال�سرق 
مركز  اأوراق  و�سمن  االإقليمي” 
ال�سيا�سة  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ت��ري��ن��دز 
الدولية،  وال��ع��الق��ات  اخل��ارج��ي��ة 
رجب  الرتكي  الرئي�ض  زي��ارة  اأن 
ط���ي���ب اأردوغ����������ان االأخ��������رة اإىل 
اأبوظبي  االإم���ارات���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
وجود  على  ب���ارزة  ع��الم��ة  �سكلت 
تركيا  ���س��ي��ا���س��ة  يف  ك���ب���ر  ت���غ���ر 
ال�سرق  منطقة  جت��اه  اخل��ارج��ي��ة 
الزيارة  ���ت  ���ّوجرَ ترَ ح��ي��ث  االأو����س���ط، 
م�ساعي اأنقرة وجهودها لتح�سني 
عالقاتها مع الدول الرئي�سية يف 

املنطقة.
واأو�سحت الدرا�سة مظاهر تغر 
اإزاء  ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية 

االأو�سط، م�سرة  ال�سرق  منطقة 
منت�سف  م��ن��ذ  ب������داأت  اأن���ه���ا  اإىل 
تركيا  اأب����دت  ح��ي��ث   2021 ع���ام 
يف  ج��دي��دة  �سفحة  فتح  يف  رغبة 
االإقليمية  ال��ق��وى  م��ع  عالقاتها 
املجاورة لها، و�سعيها اإىل اإ�سالح 
التوتر  ���س��اب��ه��ا  ال��ت��ي  ع��الق��ات��ه��ا 
ما�سية  �س�نوات  طيلة  والفت�����ور 
وال�سعودية  م�����س��ر  م���ن  ك���ل  م���ع 
ودول������ة االإم����������ارات، وك���ذل���ك مع 
ذلك  يف  م���دف���وع���ة  اإ�����س����رائ����ي����ل، 
مبجموعة من العوامل الداخلية 

واخلارجية.
وجود  اإىل  ال���درا����س���ة  وت��ط��رق��ت 
اجلوهرية  ال��دواف��ع  م��ن  العديد 
يف  ت��غ��ر  ح����دوث  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��وج��ه��ات 
واأخرى  داخلية  الأ�سباب  الرتكية 

يف  التفاعالت  بطبيعة  مرتبطة 
اأبرزها  وم���ن  وال���ع���امل؛  االإق��ل��ي��م 
ت�سفر  �سيا�سة  نحو  اال���س��ت��دارة 
االقت�سادية  واالأزم������ة  امل�����س��اك��ل، 
ال�سيا�سية  وال��ر���س��ائ��ل  اخل��ان��ق��ة، 
امل��ت��ب��ادل��ة، وات�������س���اع ال��ف��ج��وة مع 
الغرب، واال�ستحقاقات االنتخابية 
ال���رتك���ي���ة ال���ق���ادم���ة، م��ب��ي��ن��ة اأن 
ال�سيا�سة اجلديدة التي تنتهجها 
تركيا جتاه دول املنطقة، وال�سيما 
وقٌع  لها  �سيكون  العربية،  ال��دول 
اإي���ج���اب���ي ع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات عدة 
وال�سيما  امل��ج��االت،  خمتلف  ويف 
والدفاعية  واالأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية 

واالقت�سادية؛
العالقات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ه��ا  وم���ن   
حلحلة  و ، بية لعر ا - كية لرت ا
االأزمات االإقليمية، وتخفيف حدة 

اال�ستقرار  وتعزيز  اال�ستقطاب، 
االأمني  امل�ستوى  االإقليمي، وعلى 
وال��دف��اع��ي اأي�����س��اً، م��و���س��ح��ة اأن 
كبي����رة للتع�����اون  هن��������اك فر�س���اً 
يف  العربية  وال���دول  تركي�����ا  ب��ني 
امل��ج��ال االأم��ن��ي وال��دف��اع��ي، ومن 
مكافح�ة  ع��ل��ى  ال���ت���ع���اون  ب��ي��ن��ه��ا 
اأمني�����ة  وم��ل��ف��������������������ات  االإره��������اب، 
تن�س�يق  اإىل  اإ�ساف������ة  اأخ�����رى، 
الن�ووي  امل���ل���ف  ب�������س���اأن  امل����واق����ف 
االإي����راين، وال��ت��ع��اون يف املجاالت 

الدفاعية .
اأب�����رز  اأن  ال����درا�����س����ة  واأظ�����ه�����رت 
التحول  ه���ذا  وراء  م��ن  امل��ك��ا���س��ب 
الرتكي هي املكا�سب االقت�سادية 
بني  للتقارب  يكون  اأن  متوقعة   ،
وال�سيما  العربية،  وال��دول  تركيا 
دولة االإمارات، انعكا�سات اإيجابية 

االقت�سادية  امل�سالح  على  كبرة 
التجارة  وخا�سة  االأط���راف،  لكل 
واال�ستثمار والتعاون ب�ساأن موارد 

الطاقة يف �سرق املتو�سط.
واخ��ت��ت��م��ت ال��درا���س��ة م���وؤك���دة اأن 
�سيا�سة التقارب اجلديدة �ستفتح 
تركيا  بني  للتعاون  وا�سعة  اأبواباً 
املنطقة  واأن  ال��ع��رب��ي��ة،  وال�����دول 
توجهات  انعطافة مهمة يف  اأم��ام 
ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية، واأن 
على الدول العربية اأن ت�سعى اإىل 
امل��ن��ط��ق��ة وتهدئة  اأزم�����ات  ت��ري��د 
اأن تركيا  اإىل  �سراعاتها، م�سرة 
ب��ت��وج��ه��ات��ه��ا اجل���دي���دة مي��ك��ن اأن 
ت�����س��ه��م يف ت��ب��دي��د ت��ل��ك االأزم�����ات 
من خ��الل ما متلكه من �سالت 
م��ع بع�ض ال��الع��ب��ني امل��ه��م��ني يف 

املنطقة.

�ساعات  ث���الث  ا���س��ت��غ��رق��ت ح����وايل 
يف م��و���س��ك��و م����ع رئ���ي�������ض ال�������وزراء 
الذي  بينيت  نفتايل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
عر�ض القيام بو�ساطة م�سددا على 
العرية  للدولة  املتينة  العالقات 

مع رو�سيا واأوكرانيا.
وحت�����دث ب��ي��ن��ي��ت ال�����ذي ك����ان اأول 
م�سوؤول اأجنبي كبر يزور مو�سكو 
منذ الغزو، بعد ذلك عر الهاتف 
اأن  ال��رئ��ي�����ض االأوك������راين ق��ب��ل  اإىل 
اأطلع  ح��ي��ث  ب���رل���ني  اإىل  ي��ت��وج��ه 
�سولت�ض  اأوالف  االأمل���اين  امل�ست�سار 

على حمادثاته.
تفا�سيل  ع���ن  ال��ك��ث��ر  ي��ر���س��ح  مل 
اأثرها  على  �سدر  التي  املناق�سات 
اأ�سار  االأمل��ان��ي��ة  للم�ست�سارية  بيان 
اإىل اأن اللقاء الذي ا�ستغرق ت�سعني 
دقيقة بني بينيت و�سولت�ض “تناول 
نتائج حمادثات رئي�ض الوزراء مع 

الرئي�ض الرو�سي بوتني«.
واأ������س�����اف ب���ي���ان ب���رل���ني اأن������ه “مت 
ات�سال  على  ال��ب��ق��اء  على  االت��ف��اق 
اإبقاء  م��ع  الق�سية  ه���ذه  يف  وث��ي��ق 
الهدف اإنهاء احلرب يف اأوكرانيا يف 

اأ�سرع وقت ممكن«.
وق��������ال م���ك���ت���ب رئ���ي�������ض ال���������وزراء 
ال����ذي  ب��ي��ن��ي��ت  اإن  اال����س���رائ���ي���ل���ي 
االإ�سكان  وزي���ر  رحلته  يف  ي��راف��ق��ه 
اأوكرانيا  من  املتحدر  اإلكني  زئيف 
بعد  �سيعود  بالرو�سية،  وال��ن��اط��ق 
حمطت������ه يف برلني، اإىل ا�سرائيل. 
اأنه  نف�س��������ه  امل�س�����در  واأو�س��������ح 
اأج�������رى ات�������س���ال���ني ه��ات��ف��ي��ني مع 

زياين�سكي.
ثالثة  ج���ول���ة  ���س��ت��ع��ق��د  واأخ���������را، 
م�����ن امل����ف����او�����س����ات ب�����ني ال����رو�����ض 
فر�ض  لكن  االإثنني  واالأوكرانيني 

حتقيق تقدم تبدو �سئيلة.
يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، ���س��ه��دت اأوروب����ا 
فقد  للحرب.  مناه�سة  تظاهرات 
ن��زل ح���واىل اأرب��ع��ني األ���ف �سخ�ض 
ال�سبت  زوري�����خ  يف  ال�������س���وارع  اإىل 
املتظاهرين  م���ن  ن��ف�����س��ه  وال���ع���دد 
 16 بينهم  م��ن  ف��رن�����س��ا  ���س��ج��ل يف 

األفا يف باري�ض واآالف يف روما.

الرئي�س الرو�سي يرى يف العقوبات »اإعالن حرب«  

بوتن يهدد بحرمان �أوكر�نيا من »و�صع �لدولة« 

»توؤكد اأن املنطقة اأمام انعطافة مهمة«

در��صة حديثة ل���� »تريندز « تقر�أ �لعالقات �لرتكية �ل�صرق �أو�صطية و�آفاق �لتعاون �لإقليمي
اأ����س���در م��رك��ز ت��ري��ن��دز 
وال�ست�سارات  للبحوث 
تناولت  ج��دي��دة  درا���س��ة 
ب���ال���ع���ر����س وال��ت��ح��ل��ي��ل 
مظاهر التغري يف ال�سيا�سة 
اخل����ارج����ي����ة ال��رتك��ي��ة 
جت����اه م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 
هذا  وحمددات  الأو�سط، 
التي  والأ�سباب  التغيري، 
اأنقرة  اجت��اه  وراء  تقف 
اإزاء  �سيا�ستها  لتغيري 
هذا  وانعكا�سات  املنطقة، 
املنطقة،  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ي��ري 
اأو  منها  ال�سيا�سية  �سواء 
القت�سادية، اأو الأمنية.

•• اأبوظبي-الفجر:

العالقات-الرتكية-ال�سرق-اأو�سطية-واآفاق-التعاون-االإقليمي
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عربي ودويل
على مفرتق عوامل متعّددة:

هل �إن م�صتقبل حرب �أوكر�نيا يف مولدوفا...؟
•• الفجر -فلوران بارمنتييه* 

–ترجمة خرية ال�صيباين
    يف مقال له، دعا مي�سيل غويا اإىل 
اإي���الء اه��ت��م��ام خ��ا���س ل��واح��دة من 

نف�سها  –هي  “مولدوفا  لأوكرانيا:  املجاورة  البلدان 
يف �سراع مع رو�سيا حول م�ساألة تران�سني�سرتيا -وهي 
منطقة خلفية حمتملة حلرب ع�سابات. اإنها ب�سدد 
حمور  قريًبا  و�ست�سبح  رئي�سية  منطقة  اإىل  التحّول 

اهتمام رو�سي«.

   عام 2019، و�سفنا، مع ال�سناتورة جوزيت دوريو، 
ولئن  عوامل”.  ط��رق  مفرتق  “على  باأنها  مولدوفا 
اأن هذه املنطقة �ست�سبح قاعدة خلفية  لي�س موؤكدا 
جتعل  ال��واق��ع  يف  احلالية  احل��رب  ف��اإن  للمقاتلني، 
وتك�سف  ال��دول��ي��ة،  الأخ��ب��ار  اإىل  اأق���رب  م��ول��دوف��ا 
بوجود  مرتبطة  وهذه  البلد.  خ�سائ�س  من  العديد 

 ،- -تران�سني�سرتيا  حله  يتم  مل  انف�سايل  �سراع 
وبالتوجه الأوروبي ملولدوفا -مع نفوذ رو�سي حقيقي 
للغاية -وبو�سعها كدولة حمايدة من�سو�س عليه يف 

الد�ستور، وبردود اأفعالها على احلرب.
ما هي تران�سني�سرتيا، اإقليم مولدوفا النف�سايل؟

     دولة بحجم بلجيكا، يبلغ عدد �سكانها حوايل ثالثة 

�سابقة  جمهورية  مولدوفا،  ماليني، 
ال�سوفياتي،  الحت��اد  جمهوريات  من 

تقع بني اأوكرانيا ورومانيا. 
ال�سوفياتي،  الحت���اد  �سقوط  عند 
اأرا�سيها،  من  ج��زء  انف�سال  �سهدت 
لنهر  الي�سرى  ال�سفة  على  الواقعة  تران�سني�سرتيا، 
دني�سرت. اأدى ال�سراع بني القوات املولدوفية واجلي�س 
الرو�سي الرابع ع�سر، بني مار�س 1992 ووقف اإطالق 
 3500 ح��وايل  مقتل  اإىل   ،1992 يوليو  يف  النار 

�سخ�س.

جورجيا ترف�ض االن�سمام اإىل العقوبات املفرو�سة على مو�سكوخ�سرت رو�سيا الرئي�ض املوايل لها اإيغور دودون

 ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا ال�������س���راع، طورت 
املولدوفية  دن��ي�����س��رت  ج��م��ه��وري��ة 
هياكل �سبه دولة، يبلغ عدد �سكانها 
ومنطقة   ،- ن�سمة  مليون  -ن�سف 
مربع  كيلومرت   4000 -ح���وايل 
وعملة  وب��رمل��ان،  -رئ��ا���س��ة،  -واإدارة 
... وم��ع ذل��ك، فهي غ��ر معرتف 
بها من قبل اأي دول��ة، مبا يف ذلك 
النائية  امل��ن��اط��ق  يف  ت��ق��ع  رو���س��ي��ا. 
مليناء اأودي�سا االأوكراين -على بعد 
-متكنت  كيلومرت   100 من  اأق��ل 
“راأ�سمالية  بف�سل  ال��ت��ط��ور  م��ن 
و�سعها  من  م�ستفيدة  التهريب”، 
القانون  ع���ن  خ���ارج���ة  ك��م��ن��ط��ق��ة 
لت�سدير خمتلف املنتجات وال�سلع.  
�سيغة  ت��ع��رّثت   ،1992 ع��ام  منذ 
اإطار  يف  ال�سراع  ب�ساأن  التفاو�ض 
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا، 
ال���ت���ي ت�����س��م��ل رو����س���ي���ا واأوك���ران���ي���ا 
وتران�سني�سرتيا  وم�����ول�����دوف�����ا 
ومنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا 
والواليات  االأوروب�����ي  االحت���اد  م��ع 
الو�سع  ف�����اإن  وب���امل���ث���ل،  امل���ت���ح���دة. 
يزال  ال  للغاية:  ع�سكريا  م�ستقر 
ال����راب����ع ع�سر  ل���رو����س���ي���ا اجل���ي�������ض 
وم�ستودعات  رج���ل،  ب��األ��ف  ه��ن��اك، 
ذخ�������رة. وت���رف�������ض م��و���س��ك��و اأي 
���س��ك��ل م���ن اأ����س���ك���ال ال���ت���ن���ازل فيما 
حتى  الع�سكري،  ب��وج��وده��ا  يتعلق 
ل���و مل ت��ك��ن م��ع��ادي��ة الإي���ج���اد حل 
ل�سروطها  وف���ًق���ا  -ل��ك��ن  ل��ل�����س��راع 
كبًرا  ت����اأث����ًرا  ت���ارك���ة  اخل���ا����س���ة، 
ت�سيطر  ال��ت��ي  ل��رتان�����س��ن��ي�����س��رتي��ا، 

عليها.
كي�سيناو،  م���ن���ذ  ال������واق������ع،  يف     
تران�سني�سرتيا  يف  ال�����س��راع  ك���ان 
ثانويا  يعتر  رهانا  طويلة  لفرتة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االن��ت��خ��اب��ي، حيث 
يومي  ب�����س��ك��ل  ال�������س���ك���ان  ي����واج����ه 
اأن  ح�����ني  يف  وال����ف����ق����ر،  ال���ف�������س���اد 
على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  احتماالت 

تران�سني�سرتيا بالقوة �سفر.
اأ�سكال  �سكل من  على  وكعالمة     
م��ن اجلانبني:  ب��ال��و���س��ع  ال��ق��ب��ول 
املعروف  ترا�سبول،  �سريف  ن��ادي 
اخلريف  منذ  ال��ق��دم  ك��رة  لع�ساق 
مدريد  ري��ال  على  بتغلبه  احل��ايل 
�سبتمر   28 -يف  اأر������س�����ه  ع���ل���ى 
بطولة  يف…  -ي���ل���ع���ب   2021
ترا�سبول  ملعب  ويعد  مولدوفا! 
��ا االأك���رث اإث����ارة ل��الإع��ج��اب يف  اأي�����سً
م���ول���دوف���ا، وه���و واج���ه���ة ل��ك��ل من 
تران�سني�سرتيا وجمموعة �سريف، 
اح���ت���ك���اري���ة متتلك  ����س���رك���ة  وه�����ي 
للكيان  الرئي�سية  التوزيع  قنوات 
االن��ف�����س��ايل. ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ض من 
ذلك، يلعب نادي �ساختار دونيت�سك 
رينات  االأوك����������راين  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر 
االأوكرانية،  البطولة  يف  اأحمدوف 
يف  يلعب   ،2014 ح��رب  بعد  لكن 
اأن  دون  وكييف،  وخاركيف  لفيف 
اأخ���رى يف  م��رة  اللعب  يتمكن م��ن 

مدينته.
   �����س����يء واح��������د م������وؤك������د: ي���ويل 
اهتماًما  ت��ران�����س��دن��ي�����س��رتي��ا  ق����ادة 
ويدفعون  احل�����رب،  ل��ه��ذه  وث��ي��ًق��ا 
لالعرتاف  رو����س���ي���ا  اأخ������رى  م����رة 
ب��ا���س��ت��ق��الل��ه��م، ك��م��ا ط��ال��ب��وا عام 
2014 دون جناح حتى االآن. ومع 
اأن نرى ماذا �سيحدث  ذلك، يبقى 
الرو�سية  القوات  �سيطرت  حال  يف 
على  نف�سها  ووج��دت  اأودي�سا  على 
وتران�سني�سرتيا.  اأوكرانيا  ح��دود 
يف الوقت احلايل مل ت�سل اجلبهة 

اإىل هذه املنطقة.

دولة متجهة نحو اأوروبا
    م��ول��دوف��ا، ب��ح��دوده��ا احلالية، 
عام   ،1991 ع���ام  م��ن��ذ  م���وج���ودة 
بني  تاريخها  ت��اأرج��ح  اال�ستقالل. 
ق����وى خم��ت��ل��ف��ة: اأ���س��ب��ح��ت اإم����ارة 
م��ول��دوف��ا، امل���ول���ودة ع���ام 1359، 
العثمانية  ل��الإم��راط��وري��ة  تابعة 
 1812 ع����ام  ويف   .1538 ع����ام 
الرو�سية  االإم����راط����وري����ة  غ����زت 
ج���زًء م��ن اإم����ارة م��ول��دوف��ا: اأجر 
االكتفاء  على  رو�سيا  نابليون  غزو 
اإمارة  من  ال�سرقي  اجل��زء  بانتزاع 
ت�سميتها  اأع���ادت  والتي  مولدوفا، 
ب��ي�����س��اراب��ي��ا. ث��م مت دجمها  ب��ا���س��م 
طيلة  الرو�سية  االإم��راط��وري��ة  يف 
ق����رن. ال���وق���ت ال���ك���ايف، ع��ل��ى وجه 
اخل�سو�ض، لبدء األك�سندر بو�سكني 
ال��ف��ن��ي��ة يوجني  ك��ت��اب��ة حت��ف��ت��ه  يف 
اأوجنني، ولكي مير ال�سكان اليهود 
-مذابح  ه��ن��اك  ع�����س��ي��ب��ة  ب���اأوق���ات 
كي�سيناو عامي 1903 و1905، 
كما ي�سهد روبرت بادينرت يف كتابه 

اإد�ض.

مو�سكو،  على  املفرو�سة  العقوبات 
ع��ل��ى غ�����رار ج���ورج���ي���ا. مي��ك��ن اأن 
نتخيل اأن الرئي�ستني، مايا �ساندو 
اأثارتا  زوراب��ي�����س��ف��ي��ل��ي،  و���س��ال��وم��ي 
مناق�ساتهما  خ��الل  النقاط  ه��ذه 
مع اإميانويل ماكرون، مع الطموح 
يف جتنب اإعطاء ذرائع لتمديد هذا 

ال�سراع.

مولدوفا ومواجهة 
احلرب يف اأوكرانيا

    يف ه���ذه احل����رب، ه��ن��اك ثالثة 
اأول��وي��ات مولدوفية:  اأه���داف ه��ي 
االأوكرانيني  ال��الج��ئ��ني  ا�ستقبال 
وت���ف���ادي زعزعة  اأرا����س���ي���ه���ا،  ع��ل��ى 
ا���س��ت��ق��رار ال��ب��الد، واحل��ف��اظ على 

التما�سك الوطني.
من  ي����ن����ب����ع  االأول  ال������ه������دف     
العديد  ���س��ل��ك  احل������رب:  ع���واق���ب 
املنفى  ط���ري���ق  االأوك����ران����ي����ني  م���ن 
وب�سكل  االأوىل،  االأي�����������ام  م���ن���ذ 
ومولدوفا  ب��ول��ن��دا  اإىل  رئ��ي�����س��ي 
وغرها.  و���س��ل��وف��اك��ي��ا  وروم���ان���ي���ا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل���ول���دوف���ا، ف�����اإن االأم����ر 
ك��ب��ر من  ع���دد  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  يتعلق 
�سكانها:  بعدد  مقارنة  الالجئني 
اأربعة  يف  الج����ئ  األ����ف   70 و���س��ل 
واأوكنيتا.  باالنكا  اإىل مركزي  اأيام 
لبلد  ا  خا�سً جهًدا  ه��ذا  ويفرت�ض 
ال�سياحية  ال��ب��ل��دان  اأق���ل  ي��ع��ّد م��ن 
يف العامل، وواحًدا من اأفقر الدول 
يف اأوروب��ا. على �سبيل املثال، ميثل 
ما  الج�����ئ   70000 ال������  ه�������وؤالء 
ي��ق��رب م��ن 3 ب��امل��ائ��ة م��ن اإجمايل 
تران�سني�سرتيا.  خ����ارج  ال�����س��ك��ان 
املوقع  يف  جم����اين  رق����م  و���س��ع  مت 
ل���دع���م ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ق��ب��ال، مع 
املختلفة  ال���دول���ة  خ��دم��ات  تعبئة 
املتعلقة  امل��خ��اط��ر  على  لل�سيطرة 
وظهرت  الهجرة.  تدفقات  ب���اإدارة 
للغاية  حقيقية  ت�����س��ام��ن  م��وج��ة 

خالل االأيام االأوىل.
   ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع خ���ط���ر زع���زع���ة 
احلكومة  ات����خ����ذت  اال����س���ت���ق���رار، 
يتبنى  ب������اأن  ق��������راًرا  امل���ول���دوف���ي���ة 
ال����ط����وارئ طيلة  ال����رمل����ان ح���ال���ة 
فراير.   24 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  �ستني 
وي�سمح هذا لدوريات اإنفاذ القانون 
اأن�سطتها  ب��ت��ك��ث��ي��ف  وال�������س���رط���ة 
التي  املحتملة  املظاهرات  لتجنب 
باالإ�سافة  ت��ت�����س��اع��د.  اأن  مي��ك��ن 
املجال  اإغ������الق  ت���ق���رر  ذل�����ك،  اإىل 
اجل�����وي، ول����ن ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل مطار 
القرار،  ه��ذا  ورغ��م  ماركولي�ستي. 
حتاول ال�سلطات اأن تكون مطمئنة 
احلايل،  ال�سياق  يف  االإم��ك��ان  ق��در 
ب��ح��ج��ة اأن����ه ال ي��وج��د خ��ط��ر كبر 
على مواطني مولدوفا، واأنه ميكن 
اإيجاد حلول يف حالة ال�سغط على 
والكهرباء.     للغاز  التحتية  البنية 
اأخ��ًرا، يجب اأن حتافظ مولدوفا 
�سياق  يف  الوطني،  التما�سك  على 
بالرومانية  املتحدثون  فيه  يجد 
املتحدثني  ج���ان���ب  اإىل  اأن��ف�����س��ه��م 
اأو  اأوك����راين  اأ���س��ل  م��ن  بالرو�سية 
اجلاجوز،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  رو���س��ي، 
ع����ام موالون  ب�����س��ك��ل  ه���م  ال���ذي���ن 

لرو�سيا.
   يف 26 فراير، اأغلقت ال�سلطات 
�سبوتنيك  ب���واب���ت���ي  امل���ول���دوف���ي���ة 
اأنهما  م��ع��ت��رة  ن���ي���وز،  واجل���اج���وز 
عن  خ��ا���س��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  تتحمالن 
التحري�ض على احلرب واخلالفات 
االأه���ل���ي���ة. وه�����ذا مل مي��ن��ع ب����وادر 
باالإ�سافة  اأوكرانيا:  الت�سامن مع 
ال�سفارة  اأم��������ام  امل����ظ����اه����رة  اإىل 
الرو�سية، �سهد الفندق الوطني يف 
العلوم  اأكادميية  بجوار  كي�سيناو، 
اأع��ي��د طالوؤه  يف م��ول��دوف��ا، ال���ذي 
“ال  �سعار  ظهور  اأوكرانيا،  باألوان 

للحرب” باللغة الرو�سية.
    ب��ع��د ث���الث���ني ع���اًم���ا م���ن وقف 
ال���ن���ار، مل جت��د مولدوفا  اإط����الق 
لل�سراع  �سيا�سًيا  ح���اًل  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
جتنبت  لكنها  الرتان�سدني�سرتي، 
رو�سيا،  مع  مبا�سرة  حرًبا  منذئذ 
على عك�ض جورجيا واأوكرانيا، مع 
اال�ستمرار يف م�سعى حتقيق هدف 
نرى  اأن  يبقى  االأوروب���ي.  التكامل 
ما اإذا كان هذا التوازن اله�ض ميكن 
يف  املقبلة،  االأ�سابيع  يف  ي�ستمر  اأن 
وقت تعاين فيه اجلارة االأوكرانية 

من حرب على اأرا�سيها...
*الأمني العام ل� مركز البحوث 

يف معهد العلوم ال�سيا�سية، 
واأ�ستاذ حما�سر يف معهد العلوم 

ال�سيا�سية يف باري�س، باحث 
م�سارك يف املركز اجلغرا�سيا�سي 

للمدر�سة العليا للتجارة.

   يف نهاية احلرب العاملية االأوىل، 
البل�سفية، قررت  الثورة  �سياق  ويف 
م����ع مملكة  ب��ي�����س��اراب��ي��ا االحت�������اد 
اأحلنا  اإذا  منطقي،  ق��رار  رومانيا. 
االأغ��ل��ب��ي��ة من  ال�����س��ك��ان، حيث  اإىل 
دافع  كما  بالرومانية؛  الناطقني 
ال�سوربون  ج��ام��ع��ة  يف  اجل���غ���رايف 
هذا  يف  م����ارت����ون  دي  اإمي����ان����وي����ل 
االجتاه داخل جلنة الدرا�سات التي 
رت ملوؤمتر ال�سالم من 1919  ح�سّ
امل�ساركة  خ��الل  م��ن   ،1920 اإىل 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  يف  خ��ا���ض  ب�����س��ك��ل 

الرومانية واليوغو�سالفية. 
ن�سر  ذل���ك،  م��ن  النقي�ض  وع��ل��ى    
باربو�ض،  هري  الفرن�سي  الكاتب 
وال�سيوعية،  للع�سكرية  املناه�ض 
ت�سي�سيناو،  يف  اإق��ام��ت��ه  بعد  ك��ت��اًب��ا 
 ،)1926( اجل��������الدون  ب���ع���ن���وان 
مقتطعة  املنطقة  ه��ذه  فيه  اعتر 
م���ن رو���س��ي��ا دون م��واف��ق��ت��ه��ا. من 
اأ�سار اخلبر اجليو�سيا�سي  جهته، 
“جغرافية  كتابه  يف  اأن�سيل،  جاك 
كانت  “املدن  اأن  اإىل  احلدود”، 
لذلك  رو�سية يف ريف مولدويف”. 
فرتة  يف  رومانية  بي�سارابيا  ظلت 

ما بني احلربني.
   وم���ع ذل����ك، ن�����س��ت امل����ادة 4 من 
ريبنرتوب- التفاق  ال�سري  البند 
اأغ�سط�ض   23 امل�����وؤرخ  م��ول��وت��وف 
اإىل  م��ول��دوف��ا  ع��ودة  1939 على 
االحتاد ال�سوفياتي. ويف 26 يونيو 
1940، اأ�سدر االحتاد ال�سوفياتي 
ال�ستعادة  لرومانيا  نهائًيا  اإن���ذاًرا 
رومانيا  ا�سرتدتها  املنطقة.  ه��ذه 
خ����الل احل�����رب م���ن ع����ام 1941 
ت�سبح  اأن  قبل   ،1944 ع��ام  اإىل 

ب��وج��ود ق����وات ع�����س��ك��ري��ة م��ن دول 
اأخرى على اأرا�سيها.

عن  الدائم”  “احلياد  يختلف     
يتميز  والذي  النزاع،  اأثناء  احلياد 
ب��االم��ت��ن��اع ع���ن ال��ت�����س��وي��ت )عدم 
غر  اأو  مبا�سرة  م�ساعدة  تقدمي 
مبا�سرة الأحد املتحاربني( واحلياد 
املعاملة بني  امل�����س��اواة يف  )اح���رتام 
و”احلياد  امل��ت��ح��ارب��ني(.  خم��ت��ل��ف 
الدائم” هنا يعني عدم امل�ساركة يف 

حتالف ع�سكري مثل الناتو.
   ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���اإن الفقرة 
مولدوفا  و���س��ي��ل��ة  ه���ي  ال���ث���ان���ي���ة، 
للمطالبة بخروج القوات الرو�سية 
م���ن ت��ران�����س��ن��ي�����س��رتي��ا. وك����ان هذا 
ق����رار يف االأمم  ال��ط��ل��ب م��و���س��وع 
“حث  ل���   2018 ي��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة 
ان�سحاب  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا 
جمموعتها العملياتية من القوات 
جمهورية  اأرا���س��ي  م��ن  واأ�سلحتها 
دون  منظمة،  بطريقة  م��ول��دوف��ا 
�سروط ودون مزيد من التاأخر”. 
كثر  يف  ُيفر�ض  احل��ي��اد  ك��ان  واإذا 
م����ن االأح�����ي�����ان م����ن خ�����الل و�سع 
ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي م���ع���ني، ف��غ��ال��ًب��ا ما 
من  ج�����زًء  ي���ك���ون  اأن  اإىل  ي��ن��ت��ه��ي 

املمار�سات والثقافة ال�سيا�سية.
   ويف ظل هذه الظروف، ال ميكن 
م���ن خالل  ت��ت��ح��رك  اأن  مل��ول��دوف��ا 
ال�سراع  يف  ع�����س��ك��ري��ة  م�������س���ارك���ة 
يف ح����ال ه���ج���وم م���ن ج���ان���ب اأح���د 
ج��ران��ه��ا، ال���ذي اع��رتف��ت بوحدة 
انتقاده  وم���ع  و���س��ي��ادت��ه.  اأرا���س��ي��ه 
ال���رو����س���ي���ة، اخ���ت���ار نيكو  ل��ل��ح��رب 
مولدوفا  خارجية  وزير  بوبي�سكو، 
يف 28 فراير عدم االن�سمام اإىل 

التقارب بني مولدوفا ورومانيا. 
    م��ن ه��ن��ا، يف ن��وف��م��ر 2020، 
لرو�سيا”  “املوايل  الرئي�ض  خ�سر 
اإيغور دودون اأمام املر�سحة “املوالية 
التي  ����س���ان���دو،  م���اي���ا  الأوروبا”، 
الت�سريعية  االأغلبية  على  ح�سلت 
يف يوليو 2021. اهتمت الرئي�سة 
اجلديدة يف حملتها باإظهار رغبتها 
اىل  االنتماء  اإىل  يقود  اإ���س��الح  يف 
تنتقد  اأن  دون  االأوروب�����ي  االحت���اد 
رو�سيا، وعلى عك�ض خ�سمها الذي 
يف  “اال�سطفاف”  من  املزيد  اأراد 

م�سائل جيو�سيا�سية.
احلالية  احل�����رب  اأن  ���س��ك  ال       

مولدوفا جمهورية �سوفياتية مرة 
اأخرى حتى عام 1991.

يف  ال�سيا�سية  ال��ث��ق��اف��ة  ت���زال  ال     
ب��ع��م��ق بهذا  م���ول���دوف���ا م��ت�����س��ّب��ع��ة 
رومانيا  ب���ني  ال��ت��اري��خ��ي  ال�����رتاث 
اجليو�سيا�سي  دف��ع  مم��ا  ورو���س��ي��ا، 
املولدويف اأوليغ �سريريان للقول، 
اإن ملولدوفا “اأحزاب جيو�سيا�سية” 
“االأحزاب  ق��در  بنف�ض  االأق��ل  على 
ال�سيا�سية”. وبينما حتتفظ رو�سيا 
ب��ن��ف��وذ م��ه��م م���ن خ���الل وجودها 
يف  وحمطاتها  تران�سني�سرتيا  يف 
غ��اغ��وزي��ا )ج��ن��وب ال��ب��الد(، تلعب 
ت�سهيل  يف  دوًرا  ���ا  اأي�������سً روم���ان���ي���ا 

 حالة احلياد، 
خ�سو�سية مولدوفية

   على عك�ض اأوكرانيا اأو جورجيا، 
بطلب  ر�سمًيا  مولدوفا  تتقدم  مل 
التفاعالت  ويف  ال��ن��ات��و.  ع�����س��وي��ة 
امل��ب��ا���س��رة، غ��ال��ًب��ا م���ا اأث������ارت هذه 
�سديًدا  اه���ت���م���اًم���ا  اخل�����س��و���س��ي��ة 
اجتماعاتهم  الرو�ض خالل  للقادة 

مع قادة مولدوفا.
 11 امل������ادة  ال����واق����ع، ت��ن�����ض      يف 
 ،)1994( م��ول��دوف��ا  د�ستور  م��ن 
اأن  الذي يتكون من فقرتني، على 
حيادها  تعلن  مولدوفا  جمهورية 
الدائم؛ عالوة على ذلك، ال ت�سمح 

ت�ساهم يف ن�سر القلق بني ال�سكان، 
الذين دخلوا املنعرج االأوروبي منذ 
 :2014 ل��ع��ام  ال�����س��راك��ة  اتفاقية 
بو�سلتها  توجيه  مولدوفا  اأع��ادت 
االحتاد  نحو  كبر  ب�سكل  جت��ارًي��ا 
االإ�سالحات  اتخاذ  االأوروب��ي، ومت 
الهدف  ه���ذا  لتحقيق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ت��ق��ارب، رغ���م وجود  امل��ت��م��ث��ل يف 
التكامل  من  مزيد  �سد  معار�سة 
التوجه  ه����ذا  وي���ج���د  االأوروب����������ي. 
ن��ح��و االحت����اد االأوروب�����ي نف�سه يف 
االأزم��ة احلالية، مع نقا�سات  اإدارة 
املحاورين  م���ع  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة 

الرئي�سيني.

بعد ثالثني عاًما من وقف اإطالق النار، مل جتد مولدوفا حاًل �سيا�سًيا لل�سراع 
الرتان�سدني�سرتي، لكنها جتنبت حرًبا مبا�سرة مع رو�سيا، على عك�س جورجيا واأوكرانيا

القيادة يف يد مايا �ساندو املوالية الأوروبا

ا�ستعرا�ض جلنود من منطقة تران�سني�سرتيا الرو�سية االنف�سالية

الزلزال يف اوكرانيا واالرتدادات يف حميطها

اإذا كان احلياد يفر�س يف كثري من الأحيان من خالل و�سع جيو�سيا�سي 
معني، فغالًبا ما ينتهي اإىل اأن يكون جزًءا من ممار�سة وثقافة �سيا�سية 

�هتمت �لرئي�صة �جلديدة يف حملتها باإظهار رغبتها يف �إ�صالح يقود �إىل �لنتماء �إىل �لحتاد �لأوروبي دون �أن تنتقد رو�صيا 

ل تز�ل �لثقافة �ل�صيا�صية يف مولدوفا مت�صبعة 
بعمق بهذ� �لرت�ث �لتاريخي بن رومانيا ورو�صيا

�حلرب �حلالية جتعل مولدوفا �أقرب �إىل �لأخبار 
�لدولي��ة, وتك�ص��ف �لعدي�د من خ�صائ�س �لب�لد
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حتليل

•• الفجر -خرية ال�صيباين
    تر�سم احلرب التي �سنها بوتني مالمح عامل جديد 
ل ميكن التنبوؤ به واأكرث خطورة بكثري مما كان عليه 

خالل احلرب الباردة... مرعب.
كوبريك  �ستانلي  فيلم  من  مبا�سرة  امل�سهد  يبدو      
طاولته  اإحدى  على  جال�ًسا  الغريب.  احلب  دكتور 
يف  املح�سن  بوتني،  فالدميري  ال�سهرية،  ال�سخمة 
ق�سره، يلّوح بالتهديد النووي يف مواجهة الكامريا.

حرب باردة مبفردات جديدةال�سيغة القدمية من ال�سراع الدويل انتهت

الغزو الرو�سي لأوكرانيا:

هل نتجه نحو نوع جديد من �حلرب �لباردة...؟
منطق الكتل عفا عليه الزمن، العوملة والعتماد املتبادل الذي اأوجدته بني البلدان غرّي املعطى

ب�ساأن  ق��ل��ق��ه��ا  “بالغ  ع���ن  م���ع���ّرة 
باملدنيني”،  حلقت  التي  االأ���س��رار 
بني  �سراع  ان��دالع  “ت�ستنكر  بكني 
اأن ع�سر  اأوك���ران���ي���ا ورو�����س����ي����ا«.    
احل�����رب ال����ب����اردة يف ك���ل االح�����وال 
ق���د ان��ت��ه��ى، ي���ذّك���ر ب���رت���ران ب���ادي، 
االأ�ستاذ يف معهد العلوم ال�سيا�سية 
عليه  عفا  الكتل  “منطق  بباري�ض، 
املتبادل  واالعتماد  العوملة  الزمن، 
ال���ذي اأوج���دت���ه ب��ني ال��ب��ل��دان غّر 
املتحدة  الواليات  ت�سهد  املعطى”. 
وال�������س���ني ورو�����س����ي����ا ظ���ه���ور قوى 
الدائمة  االأم�ض  اأخ��رى، وحتالفات 
متغرة  ب��ت��ح��ال��ف��ات  ���س��ُت�����س��ت��ب��دل 
واأك����رث خ��ط��ورة، ي��ت��وّق��ع ب����ادي. مل 
ت��ك��ن م�����س��رة ال���ع���امل مب��ث��ل هذه 

ال�سعوبة يف التوّقع من قبل.
عن لك�سربي�س

املا�سي،  ف��راي��ر   28 يف 
بعد اأربعة اأيام من الغزو 
ال����رو�����س����ي الأوك�����ران�����ي�����ا، 

اأ�سبح العامل يف حالة من الرعب. 
اجتاهاتهم:  ع��ن  امل��ع��ل��ق��ون  يبحث 
هل هذه ن�سخة جديدة من احلرب 
ال��ب��اردة؟ هل نحن على �سفا حرب 

عاملية ثالثة؟ 
   »ه��ن��اك �سيء واح��د م��وؤك��د: لقد 
ال����ق����دمي، يح�سم  ال���ع���امل  اخ��ت��ف��ى 
ري����ت���������س����ارد �����س����ري����ف، اجل�������رال 
والقائد  امل���ت���ق���اع���د  ال����ري����ط����اين 
االأطل�سي.  ���س��م��ال  حل��ل��ف  ال�����س��اب��ق 
واأ�سبح  جديد  ح��دي��دي  �ستار  ق��ام 
حدودا  االآن  االأطل�سية  للمنظمة 
جديدة يف اأوروبا ال�سرقية”. وخلف 
رمادية  توجد منطقة  هذا اخلط، 
حمرومة  لكنها  الغرب  نحو  تتجه 

الناتو...  ح��م��اي��ة  م���ن 
االآن  اأوك���ران���ي���ا  وت���دف���ع 

ب�سكل موؤمل العواقب.
قادتنا على  ن��ام  »لقد     
�سريف،  اجل��رال  ي�ستنكر  املقود! 
الذي و�سف ال�سيناريو احلايل عام 
2017 يف رواية ا�ستباقية بعنوان 
احلرب مع رو�سيا. مل يروا الكارثة 
قادمة. ولكن منذ عام 2008 بعد 
احلقيقة  كانت  ج��ورج��ي��ا،  اح��ت��الل 
اأم�����ام اأع��ي��ن��ن��ا: ب��وت��ني ك����ان رجاًل 
اأوروبا  ح��دود  تغير  على  م�سمماً 
للحرب  اإع����الن����ه  اإن  بالقوة”. 
اختيار  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ني  ���س��ي��ج��ر 

مع�سكرهم.
ف���الدمي���ر  ي���ت���وق���ع  رمب������ا مل      
باخليانات  ي��ب��ت��ه��ج  ال����ذي  ب���وت���ني، 
داخل االأ�سرة االأطل�سية، مثل هذه 

بكني باأكر قدر من االهتمام ردود 
رو�سيا  متكنت  “اإذا  ال��غ��رب:  فعل 
م����ن ال���ت���ح���رك م����ع االإف��������الت من 
لل�سني  فيمكن  اأوروب���ا،  يف  العقاب 
اآ�سيا”،  يف  ذل���ك  ت��ف��ع��ل  اأن  ��ا  اأي�����سً
وخا�سة يف تايوان، يخ�سى رافائيل 
راند.  موؤ�س�سة  يف  املحلل  ك��وه��ني، 
لالأنظمة  و�سمحنا  جل�سنا  و”اإذا 
ال�سغار  با�ستعداء جرانها  القوية 
الإخ�ساعهم دون عواقب، فاإن ذلك 
بقية  اإىل  ق���وي���ة  اإ�����س����ارة  ���س��ر���س��ل 

العامل”.
ال�سينية  ال�سراكة  تتعزز  عندئٍذ   
ال���غ���رب يف ميزان  ���س��د  ال��رو���س��ي��ة 
رع���ب ج���دي���د.    ل��ك��ن ه��ل �ستنجو 
ه�����ذه ال���راب���ط���ة م����ن ال�������س���راع يف 
اأوك���ران���ي���ا؟ ي����وم ال���ث���الث���اء، ب����داأت 
ال�سني يف الناأي بنف�سها عن رو�سيا 

االألعاب  اف��ت��ت��اح  يف  ال�����س��رف  �سيف 
اأوائ���������ل  يف  ب����ك����ني  يف  االأومل������ب������ي������ة 
“غر  فراير، ب�سداقة ذات جودة 
قام  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  م�سبوقة”. 
بحذره  املعروف  الرو�سي،  الرئي�ض 
كوفيد-19،  مواجهة  يف  ال�سديد 
اإىل ج��ان��ب نظره  ال��ك��م��ام��ة  ب��ن��زع 
�سي جني بينغ. عدوهما امل�سرتك؟ 
النظام  زعيمة  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
وبكني  مو�سكو  تريد  ال��ذي  العاملي 
ب�سكل  »البلدان متحالفان  دفنه.   
يوجني  يعلق  قبل،  م��ن  يحدث  مل 
معهد  يف  ال��ب��اح��ث  ت�سو�سوف�سكي، 
رو�سيا  ق���ام���ت  ل���ق���د  الي����ن����ز،  ن���ي���و 
بانعطافها اخلا�ض جتاه اآ�سيا قبل 
�سركائها،  لتنويع  الزمن  من  عقد 
العقوبات  عززتها  ديناميكية  وهي 
���س��ب��ه جزيرة  ال��غ��رب��ي��ة ���س��د ���س��م 

االأحادي  االن�سحاب  بني  البداية. 
اجل���ان���ب ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة من 
 ،2021 عام  �سيف  يف  اأفغان�ستان 
التفاقية  ت���راف���ال���غ���ار  وان����ق����الب 
اأوكو�ض االأمنية )اأ�سرتاليا واململكة 
امل��ت��ح��دة وال����والي����ات امل���ت���ح���دة( يف 
الهادي  وامل���ح���ي���ط  اآ����س���ي���ا  م��ن��ط��ق��ة 
-ع���ل���ى ح�����س��اب ف��رن�����س��ا -وم�����ا زال 
كل  ي��ن��دم��ل،  مل  الريك�سيت  ج��رح 
فقد  ال���غ���رب  اأن  اإىل  ي�����س��ر  ���س��يء 
الكرملني  �سيد  انتهز  بو�سلته... 

الفر�سة للتقدم.

ال�سني ورو�سيا 
“حتالف غري م�سبوق«

املجنونة،  حربها  �سن  قبل  لكن     
بالغة  ات��ف��اق��ي��ة  م��و���س��ك��و  اأب����رم����ت 
احتفل  فقد  ال�سني.  م��ع  االأهمية 

تدعم ال�سني رو�سيا وتنتقد الغرب، 
ت�سو�سوف�سكي؛  ي��وج��ني  ي��وا���س��ل 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ال ت��ري��د اأن 
ت���رى ه���ذا ال�����س��راع ي��ف��ي�����ض، الأنه 
وخيمة  ع����واق����ب  ل���ذل���ك  ���س��ي��ك��ون 
ناهيك  العاملي”.  االق��ت�����س��اد  على 
ال�سيادة  مب��ب��داأ  ال�سني  هو�ض  ع��ن 
تاأكيد  ع��ل��ى  وع��زم��ه��ا  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 
ن��ف�����س��ه��ا ك��زع��ي��م��ة م�������س���وؤول���ة على 
ال�ساحة الدولية، ال يتوافق حًقا مع 
بكني  ف�سلت  ولهذا  بوتني.  هجوم 
جمل�ض  يف  الت�سويت  عن  االمتناع 
االأمن الدويل على “العدوان على 
اأوكرانيا” يف 25 فراير، لكنها مل 

ا. تدنه اأي�سً

»منطق الكتل ب�ساعة قدمية«
   م���ع مم��ار���س��ة احل���ي���اد، تالحظ 

ال�سني  وراأت   .2014 ع��ام  القرم 
يف ذلك فر�سة ذهبية«.

   عزز البلدان �سراكتهما الع�سكرية 
التدريبات  م�ساعفة  درج���ة  )اىل 
امل�سرتكة( و�سراكتهما االقت�سادية. 
وق���د وق��ع��ت ب��ك��ني اأي�����س��ا ع��ق��دا يف 
اأوائل فراير لتوريد 10 مليارات 
الطبيعي  ال���غ���از  م���ن  م��ك��ع��ب  م���رت 
ودبلوما�سًيا،  االإ����س���ايف.  ال��رو���س��ي 
وب��وت��ني جبهة موحدة  �سي  اأظ��ه��ر 
عار�ض  فقد  االأوملبية:  االأل��ع��اب  يف 
االأول تو�سع الناتو واعتر املخاوف 
ال��رو���س��ي��ة م�����س��روع��ة، يف ح��ني اأكد 
“جزء ال  ت��اي��وان  اأن  االأخ����ر  ه���ذا 

يتجزاأ من ال�سني«.
   لكن منذ اأن اأعلن بوتني احلرب 
ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا، اأ���س��ب��ح ���س��ي ي�سر 
ناحية،  “من  م�����س��دود.  حبل  على 

�ختفى �لعامل �لقدمي, وقام �صتار حديدي جديد و�أ�صبح لالأطل�صي حدود� جديدة يف �أوروبا 

�لغرب يبحث عن خليفة لزيلين�صكي حت�صبًا ملقتله �أو �عتقاله رو�صيا ت�صتاأنف مهاجمة ماريوبول 
•• وا�صنطن-وكاالت

رف�ض  م��ن  القلقة  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  اأن  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  اأف����ادت 
الرئي�ض االأوكراين فولودمير زيلين�سكي مغادرة بالده، بداأت البحث يف خلف 
ون�سبت  املنفى.  ا�ستعدادات حلكومة يف  بالتزامن مع  اعتقاله،  اأو  له يف مقتله 
يف  يبحثون  وحلفاءها  وا�سنطن  اإن  غربية،  حكومية  م�سادر  اإىل  ال�سحيفة 
حلكومة  حت�سرات  مع  اعتقاله،  اأو  مقتله  حال  يف  لزيلين�سكي  خليفة  تاأمني 
زيلين�سكي  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت  بولندا.  مقرها  يكون  ق��د  ج��دي��دة  اأوك��ران��ي��ة 
رف�ض االنتقال اإىل مدينة لفيف غرب البالد رغم تقدم القوات الرو�سية نحو 

االأول  املقام  يف  املخاوف  وتركز  كييف.  االأوكرانية  العا�سمة 
م�ستقلة  اأوكرانية  حكومة  وج��ود  ا�ستمرار  من  التاأكد  حول 
ب�سكل ما، حتى لو وجدت رو�سيا طريقة لتثبيت قيادة دمية 
م�ستقل  زعيم  وج��ود  اأن  ال��غ��رب  وي��رى  كييف.  العا�سمة  يف 
رو�سيا  ق��ادة مدعومني من  اأي  منع  �سي�ساعد يف  به  يعرتف 
وخطاباته  زيلين�سكي  ح�سور  وك��ان  ال�سرعية.  اكت�ساب  من 
الروح  على  احلفاظ  يف  الرئي�سية  العوامل  من  التحفيزية 
اإنه  امل�سوؤولون  ويرى  االأوك��راين.  وال�سعب  للجي�ض  املعنوية 

من املهم اال�ستمرار يف ذلك.

ذخرية ل نزهة
وي���اأت���ي ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��اأم��ني اخل��الف��ة ج��زئ��ي��اً الأن د�ستور 
زيلين�سكي  والأن  الق�سية  ه��ذه  ب�ساأن  وا���س��ح  غ��ر  اأوك��ران��ي��ا 
قال اإنه ال يريد اأن يتم اإجالوؤه. قال �ساخراً ب�سكل ال ُين�سى: 

التقارير  ورغ��م  نزهة”.  اإىل  ولي�ض  ذخ��رة،  اإىل  بحاجة  “اأنا 
اأو  الرئي�ض  اإج���الء  اأن��ه��م عر�سوا  االأم��ري��ك��ي��ون  امل�����س��وؤول��ون  ينفي  االإخ��ب��اري��ة، 
ن�سحوه باملغادرة. واأ�سادت احلكومات الغربية بعزمه على البقاء والقتال بينما 

حتاول القوات الرو�سية التقدم يف جميع اأنحاء البالد.
االحتاد  دول  وكانت  اأي�ساً.  دوراً  والقانونية  العملية  الق�سايا  بع�ض  وتلعب 
االأوروب��ي وحلف �سمال االأطل�سي تعلن اإىل حد كبر عن ترعاتها الع�سكرية 
االأوروبية  ال��دول  واأر�سلت  الأوك��ران��ي��ا.  الدعم  الإظ��ه��ار  كطريقة  واالقت�سادية 
خمتلفة  و�سواريخ  للطائرات  امل�سادة  �ستينغر  واأ�سلحة  اأوتوماتيكية  اأ�سلحة 
اأن احللفاء عازمون على تعزيز قدرة  م�سادة للدبابات ومعدات واقية الإثبات 

اأوكرانيا على اإحلاق ال�سرر بالقوات الع�سكرية الرو�سية.
وال �سك يف اأن ا�ستمرار هذا الدعم العام اأ�سهل بكثر مع وجود حكومة فاعلة 
لقبول امل�ساعدة، حتى لو كانت تعمل يف غرب اأوكرانيا اأو كحكومة يف املنفى يف 

بولندا اأو رومانيا. 
االأ�سلحة  ت��ق��دمي  يف  ط��وي��اًل  ت��اري��خ��اً  املتحدة  ل��ل��والي��ات  اأن  ال�سحيفة  وت��ذك��ر 
اأنحاء العامل. ومثل هذا الرنامج اخلا�ض  املتمردة يف جميع  للجماعات  �سراً 
باأوكرانيا ال يزال حمتماًل. لكن كلما طالت فرتة قيادة اجلي�ض املنظم املعركة 

•• كييف-اأ ف ب

اال�سرتاتيجية  ال�ساحلية  ماريوبول  مدينة  مهاجمة  الرو�سي  اجلي�ض  ا�ستاأنف 
حول  العنيف  القتال  ا�ستمرار  مع  اأخ��رى  اأوكرانية  مناطق  يف  التقّدم  ووا�سل 
حتذيرات  بوتني  ف��الدمي��ر  الرو�سي  الرئي�ض  وّج��ه  ح��ني  يف  كييف،  العا�سمة 
ج��دي��دة اإىل ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي. وك���ان االأوك���ران���ي���ون اأرج������وؤوا ق��ب��ل ذلك 
ومدينة  االأ���س��ود  البحر  على  املطلة  م��اري��وب��ول  م��ن  امل��دن��ي��ني  اإج���الء  ب�ساعات 
النار.  اإط��الق  وقف  الرو�سية  القوات  بانتهاك  ذلك  اأخ��رى حما�سرة، مررين 
االإن�سانية مع بلوغ عدد  االأزمة  اأوكرانيا، تفاقمت  القتال يف  ونتيجة ال�ستمرار 
�سباط-  24 الغزو يف  بدء  �سخ�ض منذ  1،37 مليون  البالد  خ��ارج  الالجئني 

قوية،  �سيا�سية  تعبئة  اإىل  النزوح اجلماعي  واأدى  املتحدة.  االأمم  وفق  فراير، 
ال �سيما يف الدول احلدودية مثل بولندا حيث التقى وزير اخلارجية االأمركي 
اأنتوين بلينكن ال�سبت نظره االأوكراين دميرتي كوليبا. وانتهز كوليبا اللقاء 
االأطل�سي  احللف  رف�ض  اأن  معترا  ج��وي،  دف��اع  واأنظمة  مبقاتالت  للمطالبة 
مولدافيا  اإىل  بلينكن  وو�سل  �سعف«.  “موؤ�سر  للطران  حظر  منطقة  اإقامة 
ال�سبت الإظهار دعم وا�سنطن، يف وقٍت ت�سهد البالد موجة الجئني من اأوكرانيا. 
من جهته، برر رئي�ض االأركان االأمركي اجلرال مارك ميلي خالل زيارة اإىل 
التفيا املجاورة لرو�سيا ال�سبت، قرار احللف قائال “اإذا مّت اإعالن منطقة حظر 

اأوكرانيا من االحتفاظ بال�سيطرة على كل  �سد رو�سيا، زادت احتمالية متكن 
البيت  املكثفة يف  املناق�سات  ركزت  املا�سي،  االأ�سبوع  البالد. خالل  اأو جزء من 
امل�ساعدة  تقدمي  كيفية  على  هيل  الكابيتول  يف  املغلقة  واالجتماعات  االأبي�ض 
االإدارة  تخطط  احلالة،  هذه  يف  العا�سمة.  على  رو�سيا  ا�ستولت  اإذا  الأوكرانيا 

حالًيا ملوا�سلة اإمداد االأوكرانيني باالأ�سلحة ب�سكل علني.

تعزيز الروج املعنوية
ال�سرية،  االأ�سلحة  لرامج  خالفاً  القوي،  العلني  الدعم  اأن  ال�سحيفة  وت��رى 
ت�ساعد على تعزيز الروح املعنوية الأوكرانيا وتثبت لرو�سيا اأن توريد االأ�سلحة 
ل��ل��ج��ي�����ض االأوك�������راين ل���ن ي��ت��وق��ف، وف���ًق���ا ل�����س��خ�����ض مطلع 
اأن  ا�سمه  ذك��ر  رف�ض  ال��ذي  امل�سوؤول  واأو���س��ح  النقا�ض.  على 
ال�سماح  اإىل عدم  امل�سوؤولني االأمريكيني دفعوا االأوكرانيني 
املكان  نف�ض  يف  بالبقاء  اخل��الف��ة  خ��ط  يف  امل�سوؤولني  لكبار 
اأكرث  مواقع  اإىل  نقلهم  على  ا  اأي�سً وحثوا  طويلة،  لفرتات 

اأماًنا خارج كييف.

ما بعد �سقوط كييف
وك���ان م�����س��وؤول اأم���رك���ي اأع��ل��ن اأن ب���الده وح��ل��ف��اءه��ا باتوا 
االأوكرانية.  العا�سمة  �سقوط  بعد  م��ا  ملرحلة  ي�ستعدون 
عمليات  لتوجيه  يخططون  اأوك��ران��ي��ا  حلفاء  اأن  واأ���س��اف 
يزودونها  اأنهم  م��وؤك��داً  كييف،  يف  رو�سيا  �سد  ���س��وارع  ح��رب 
اأن  باأ�سلحة ومعدات ت�سلح لهذا النوع من احل��روب. وتابع 
حا�سمة  �ستكون  الأوك��ران��ي��ا  اأمريكا  قدمتها  التي  االأ�سلحة 
نقلته �سحيفة  مل��ا  وف��ق��اً  وذل����ك  ال�������س���وارع،  م��رح��ل��ة ح���رب  يف 
املحتملة  رو�سيا  �سيطرة  اأن  اإىل  اأي�ساً  ولفت  االأمركية.  بو�ست”  “وا�سنطن 
الغرب  اأن  اإىل  م�سراً  االأمركية،  والوكاالت  البنتاغون  ا�ستنفرت  كييف  على 
ي�ستعد ل�»حكومة اأوكرانية يف املنفى«. واأو�سح اأن بولندا قد تكون مقر احلكومة 
وحلفاءها  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  واأعلن  كييف.  �سقطت  اإذا  املوؤقتة  االأوكرانية 
ي�ستعدون ملرحلة ما بعد �سقوط العا�سمة االأوكرانية، و�سط التطورات امليدانية 
االأخرة، ورف�ض الرئي�ض االأوكراين فولودمير زيلين�سكي حتى االآن االنتقال 

اإىل مدينة لفيف غرب البالد.

اأهداف الت�سفية الرو�سية
وي�سار اإىل اأن الرئي�ض االأوكراين اأكد منذ انطالق العملية الع�سكرية الرو�سية 
يف بالده، اأن القوات الرو�سية ت�سعى لقتله. كما اأعلن اأكرث من مرة اأنه وعائلته 
على راأ�ض اأهداف الت�سفية الرو�سية، فيما نفت مو�سكو. وكانت القوات االأمنية 
الغتيال  حماولة  اأحبطت  اأنها  اأي�ساً،  املا�سي  ال�سبت  ي��وم  اأف���ادت  االأوك��ران��ي��ة 
زيلين�سكي يف �سواحي كييف. وقال م�سوؤولون اأمنيون حينها اإن جمموعة من 

امل�سلحني ال�سي�سان »�سّفيت« قبل اأن تتمكن من الو�سول اإىل الرئي�ض.

ها... �سيتوجب علينا اإذا اأن نذهب ونحارب  جوي، �سيتعنّي على �سخ�ض ما فر�سرَ
القوات اجلوية الرو�سية بفاعلية«. واعتر بوتني ال�سبت اأن اأي بلد �سي�سعى اإىل 
اأ�سبح طرفا يف  اأنه  اأوكرانيا �ستعتر مو�سكو  فر�ض منطقة حظر طران فوق 
للعامل  ولكن  فح�سب،  الأوروب��ا  لي�ض  وكارثية  وخيمة  ب�”عواقب  وه��دد  النزاع. 
باأ�سره” اإذا اأن�سئت منطقة حظر كهذه. ورغم عزلته الدولية املتزايدة، ا�ستقبل 
اأول  وه��و  بينيت،  نفتايل  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  مو�سكو  يف  ال�سبت  بوتني 
زعيم اأجنبي يزور رو�سيا منذ غزو اأوكرانيا، با�ستثناء رئي�ض الوزراء الباك�ستاين 

عمران خان الذي زارها غداة الغزو لكن زيارته كانت مقررة م�سبقا.
االأوك���راين  بالرئي�ض  اأي�سا  ات�سل  اإذ  ال��ن��زاع،  يف  و�ساطة  جهود  بينيت  واأط��ل��ق 
فولودمير زيلين�سكي قبل اإجراء حمادثات يف برلني مع امل�ست�سار االأملاين اأوالف 
�سولت�ض. وقال زيلين�سكي  اأم�ض االأحد اإنه حتادث جمددا مع نظره االأمركي 
جو بايدن هاتفيا من اأجل مناق�سة الدعم املايل االأمركي الأوكرانيا والعقوبات 
على رو�سيا. يف غ�سون ذلك، وعد اأع�ساء يف الكونغر�ض االأمركي خالل حمادثة 
افرتا�سية مع زيلين�سكي ب�سرف م�ساعدات الأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دوالر. 
من جانبه، قال وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي يف حمادثة هاتفية مع بلينكن 

“ن�سجع على مفاو�سات مبا�سرة بني رو�سيا واأوكرانيا«.
بوريل  االأوروب����ي ج��وزي��ب  اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد  ال�سيا�سة  م�����س��وؤول  كما ح�ّض 

ال�سني على تاأدية دور الو�سيط يف �سياق ت�سوية حمتملة للنزاع.

بوركينا فا�صو تعّن حكومة للمرحلة �لنتقالية
•• واغادوغو-اأ ف ب

عنّي رئي�ض بوركينا فا�سو االنتقايل اللفتنانت 
كولونيل بول هري �سانداوغو داميبا حكومة 
البالد خالل  25 وزي��را لقيادة  جديدة ت�سم 
فرتة انتقالية مدتها ثالث �سنوات. واحتفظ 
اجلرال بارتيليمي �سيمبوري وزير الدفاع يف 
الرئي�ض  كابوري،  كري�ستيان  مارك  روك  عهد 
كانون  نهاية  ع�سكري  ان��ق��الب  اأط��اح��ه  ال���ذي 
ن�سر  مر�سوم  بح�سب  مبن�سبه،  الثاين-يناير، 
وزير  رتبة  اإىل  ُرّق���ي  اأن��ه  حتى  ال�سبت.  م�ساء 

دولة.

وم��ن بني ال���وزراء االآخ��ري��ن، ع��نّي ي��رو بويل 
ال������ذي ���س��غ��ل م������رات ع�����دة م��ن�����س��ب وزي������ر يف 
ال�سابق  الرئي�ض  عهد  يف  املختلفة  احلكومات 
بوركينا  لرئي�ض  دول��ة  وزي��ر  ك��وم��ب��اوري،  بليز 
فا�سو، مكلفا التما�سك االجتماعي وامل�ساحلة 
ال��وط��ن��ي��ة. وت�����س��م احل��ك��وم��ة اأي�����س��ا ق���ادة من 
املجتمع املدين والنقابات العمالية، من بينهم 
ليونيل بيلغو وبا�سوملا بازيي. وهناك �ست ن�ساء 
روامبا  اأوليفيا  بينهّن  من  احلكومة،  ه��ذه  يف 

التي تتوىل حقيبة ال�سوؤون اخلارجية.
واخلمي�ض، عنّي األبر اأويدراوغو وهو اأكادميي 
داميبا  للوزراء. وتوىل  رئي�سا  53 عاما،  يبلغ 

)41 عاما( ال�سلطة يف واغادوغو اإثر انقالب 
اأطاح  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   24 يف  ع�سكري 
الرئي�ض املُنتخب روك مارك كري�ستيان كابوري 
املتهم بعدم التمكن من مواجهة االإرهاب الذي 
وقد  �سنوات.  �سبع  منذ  فا�سو  بوركينا  ي�سرب 
جعل الرئي�ض اجلديد احلرب �سد االإرهابيني 

واإعادة بناء بوركينا فا�سو “اأولويته«.
بوركينا  ت�سهد  وال��ن��ي��ج��ر،  م���ايل  غ���رار  فعلى 
اإىل  تن�سب  ع��ن��ف  دوام����ة   2015 م��ن��ذ  ف��ا���س��و 
وبتنظيم  بالقاعدة  مرتبطة  اإرهابية  حركات 
داع�ض اأدت اإىل اأكرث من األفي قتيل يف البالد 

واإىل نزوح 1،5 مليون �سخ�ض على االأقل.

هجوم ب�صكن يف �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س 
•• القد�س-اأ ف ب

قتلت قوات االأمن االإ�سرائيلية فل�سطينيا حاول طعن رجال �سرطة كانوا متمركزين يف البلدة القدمية يف القد�ض 
ال�سرقية، بح�سب ما اأعلنت ال�سرطة. واأ�ساب املهاجم الفل�سطيني البالغ من العمر 19 عاما واملتحدر من القد�ض 
ال�ساعة  “بعد  بيان  يف  ال�سرطة  وقالت  عليه.  النار  اإط��الق  قبل  ب�سكني،  ال�سرطة  رج��ال  اأح��د  املحتلة،  ال�سرقية 
املتمركزين  ال�سرطة  رج��ال  من  ال�سرقية”  القد�ض  عاما،   19“ اإرهابي  اق��رتب  االأح��د  اأم�ض  04،30 من �سباح 
�سكينا  واأخ��رج  القد�ض،  القدمية يف  البلدة  يف  االأق�سى”  امل�سجد  باحة  اإىل  املوؤدية  االأب��واب  “اأحد  باب حطة  عند 
وطعن اأحدهم«. واأ�ساف البيان اأن رجال ال�سرطة ردوا باإطالق النار وو�سلت اخلدمات الطبية اإىل مكان احلادث 
“اأكدت موت االإرهابي«. واحتلت اإ�سرائيل القد�ض ال�سرقية يف 1967 و�سمتها. و�سهدت القد�ض القدمية عددا من 
الهجمات �سد اأهداف اإ�سرائيلية يف ال�سنوات االأخرة. ومنذ ت�سرين االأول-اأكتوبر 2015 وعلى مدى اأ�سهر،  كانت 
�سهدت القد�ض وال�سفة الغربية املحتلة واإ�سرائيل عمليات طعن �سد اإ�سرائيلني نفذ معظمها �سبان فل�سطينيون 
معزولون. وتراجع عدد هذه الهجمات منذ ذلك احلني لكن ال�سفة الغربية املحتلة �سهدت ارتفاعا يف اأعمال العنف 

واال�ستباكات العام املا�سي، ح�سب معطيات حديثة للجي�ض االإ�سرائيلي واالأمم املتحدة.
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 كند� تو�صي مو�طنيها مبغادرة رو�صيا 

•• مونرتيال-اأ ف ب

دعت كندا رعاياها اإىل جتنب ال�سفر اإىل رو�سيا ب�سبب النزاع 
اأوكرانيا، داعية الكنديني املوجودين على االأرا�سي  امل�سلح يف 

الرو�سية اإىل مغادرتها.
اإنها  الكندية  اخلارجية  قالت  ال�سفر،  لن�سائح  حتديث  ويف 
من  طالبة  رو�سيا،  اإىل  بالن�سبة  اخلطر”  “م�ستوى  رفعت 
اآثار  ب�سبب  رو�سيا  اإىل  ال�سفر  “جتنب  الكنديني  املواطنني 
املحدود  ال��ت��واف��ر  ذل���ك  اأوك���ران���ي���ا، مب��ا يف  امل�سلح م��ع  ال��ن��زاع 

للخطوط اجلوية والقيود املفرو�سة على املعامالت املالية«.
الوقت  يف  املغادرة  عليكم  فيجب  رو�سيا،  كنتم يف  “اإذا  وكتبت 

الذي ال تزال فيه االإمكانات متاحة«. وكانت اأوتاوا اأو�ست يف 
ال�سابق رعاياها بتجنب ال�سفر غر ال�سروري اإىل رو�سيا.

املتعلقة  ن�سائحها  يف  ال��ك��ن��دي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأ����س���ارت 
الرو�سي عليها  والرد  العقوبات على مو�سكو  اأن  اإىل  بال�سفر، 
اخلدمات  ت��واف��ر  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ت��اأث��ر  لهما  ي��ك��ون  اأن  “ميكن 
الفتة اإىل اأن توافر الرحالت اجلوية  االأ�سا�سية وتقدميها”، 

اأ�سبح حمدودا ب�سكل متزايد.
على  ين�ض  ج��دي��دا  ق��ان��ون��ا  ال��رو���س��ي  ال��دوم��ا  اعتمد جمل�ض 
“معلومات كاذبة”  ين�سر  ال�سجن على كل من  فر�ض عقوبة 

عن اجلي�ض الرو�سي وغزوه الأوكرانيا.
الذي  اجل��دي��د  القانون  “�سرامة”  ال�سبت  الكرملني  وب���ّرر 

ين�ض على اأحكام بال�سجن ت�سل اإىل 15 عاًما لن�سر اأي اأخبار 
“حرب  ع��ن  متحدثا  اجلي�ض،  �سمعة”  “ت�سويه  اإىل  تهدف 
الكندية  اخل��ارج��ي��ة  وتطرقت  رو���س��ي��ا.  ت�ستهدف  اإعالمية” 
وغرهم  ال�سحافيون  يواجه  “قد  قائلة  القانون،  ه��ذا  اإىل 
فيها  مبا  كبرة”،  خماطر  االإع���الم  جم��ال  يف  العاملني  من 

الغرامات وال�سجن.
مناق�سة  عن  االمتناع  اإىل  الكنديني  املواطنني  اأوت���اوا  ودع��ت 
احتجاجات،  امل�ساركة يف  عدم  واإىل  الأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو 
واإىل االمتناع عن م�ساركة اأو ن�سر معلومات متعلقة باالأحداث 

اجلارية يف اأوكرانيا ورو�سيا.
ب��ال��ب��ق��اء يف رو�سيا  ال��راغ��ب��ني  ال��ك��ن��دي��ني  اإن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 

اأط���ول من  “يبقون يف رو���س��ي��ا ف��رتة  رغ��م ه��ذا التحذير ق��د 
املتوقع” و”يتاأثرون بنق�ض يف ال�سلع واخلدمات االأ�سا�سية” 
اأن��ف�����س��ه��م ع��اج��زي��ن ع��ن ا�ستخدام  وي��خ��اط��رون ب����اأن ي��ج��دوا 

بطاقاتهم امل�سرفية.
واأكد رئي�ض الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اجلمعة اأن بالده 
“�ستوا�سل  رو�سيا  على  عدة  اقت�سادية  عقوبات  فر�ست  التي 
بوتني  ف��الدمي��ر(  )الرئي�ض  بحق  عقابية  اإج����راءات  ف��ر���ض 
معلنا  الهائل”،  “خطاأهم  يتفهموا  حتى  واالأوليغار�سيني” 

اأنه �سيبداأ جولة يف اأوروبا.
وريغا  لندن  اإىل  للتوجه  اأوت���اوا  ت��رودو  يغادر  اأن  املقرر  وم��ن 

وبرلني ووار�سو ملناق�سة �سبل دعم اأوكرانيا.

�سد  اآذار  م���ار����ض  م���ن  ال�����س��اد���ض 
احتجاجات يف  وخ��رج��ت  احل���رب. 
اأم�ض  واإ�سرائيل  وباري�ض  ت�سيلي 

االأول ال�سبت.

•• لفيف-كييف-رويرتز

ع����دد  ي�������س���ل  اأن  امل����ت����وق����ع  م������ن 
اأوكرانيا  م��ن  الفارين  الالجئني 
ا�ستمرار  م��ع  م��ل��ي��ون   1.5 اإىل 
احلادي  لليوم  ال��رو���س��ي  ال��ه��ج��وم 
من  اأوكرانيا  ت�سغط  فيما  ع�سر، 
اأج����ل احل�����س��ول ع��ل��ى امل���زي���د من 
ال��غ��رب��ي��ة مب���ا يف ذلك  امل�����س��اع��دة 

املزيد من العقوبات واالأ�سلحة.
وتبادلت مو�سكو وكييف االتهامات 
ع���ن ف�����س��ل ت��ط��ب��ي��ق وق���ف اإط���الق 
الذي  ال�سبت  االأول  اأم�����ض  ال��ن��ار 
بالفرار  للمدنيني  �سي�سمح  ك��ان 
وفولنوفاخا،  م����اري����وب����ول  م����ن 
اأوكرانيا  وهما مدينتان يف جنوب 
الرو�سية.  ال���ق���وات  حت��ا���س��ره��م��ا 
وو�سل االأوكرانيون الذين متكنوا 
ورومانيا  بولندا  اإىل  ال��ف��رار  م��ن 
و���س��ل��وف��اك��ي��ا امل�����ج�����اورة واأم����اك����ن 

اأخرى.
وق���ال م��ف��او���س��ون اأوك��ران��ي��ون اإن 

مو�سكو و�سل اقت�سادها.
االأوكراين  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
دميرتو كوليبا، بعد اجتماعه مع 
وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين 
االأوكرانية  احل���دود  على  بلينكن 
ي��ت��وق��ع فر�ض  اإن�����ه  ال��ب��ول��ن��دي��ة، 
و تقدمي  ال��ع��ق��وب��ات  م���ن  امل���زي���د 
اأ�سلحة جديدة الأوكرانيا يف االأيام 

املقبلة.
وط��ل��ب زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي امل�����س��اع��دة يف 
احل���������س����ول ع���ل���ى ط������ائ������رات من 
مكاملة  يف  االأوروب�����ي�����ني  احل��ل��ف��اء 
ع��ر راب���ط ف��ي��دي��و م��ع م�سرعني 
اأخرى  اأم��ري��ك��ي��ني. كما دع��ا م��رة 
امل��زي��د من  تقدمي  م��ن  اإىل مزيد 
حظر  وف��ر���ض  الفتاكة  االأ���س��ل��ح��ة 
وتطبيق  ال���رو����س���ي  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
ح�سبما  ط�����ران  ح��ظ��ر  م��ن��ط��ق��ة 

ذكرت و�سائل اإعالم اأمريكية.
وقالت منظمة ال�سحة العاملية اإن 
249 مدنيا قتلوا واأ�سيب 553 
ح���ت���ى ي�����وم اخل��م��ي�����ض ف��ي��م��ا بلغ 

ج��ول��ة ث��ال��ث��ة م���ن امل���ح���ادث���ات مع 
رو���س��ي��ا ب�����س��اأن وق��ف اإط���الق النار 
ال����ي����وم االث����ن����ني لكن  ���س��ت��ن��ع��ق��د 
ب�ساأن  حتديدا  اأق��ل  كانت  مو�سكو 
االأوكراين  الرئي�ض  ودع��ا  املوعد. 
زيلين�سكي، يف خطاب  فولودمير 
االأول  اأم�ض  م�ساء  التلفزيون  بثه 
التي  املناطق  يف  ال�سكان  ال�سبت، 
حت��ت��ل��ه��ا ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة اإىل 
نخرج  اأن  “يجب  وق���ال  ال��ق��ت��ال. 
ال�����س��ر م���ن مدننا”  ون���ط���رد ه���ذا 

وتعهد باإعادة بناء البالد.
الع�سكرية  امل����خ����اب����رات  وق����ال����ت 
الرو�سية  القوات  اإن  الريطانية 
ت�����س��ت��ه��دف امل���ن���اط���ق امل���اأه���ول���ة يف 
اأوكرانيا لكن �سدة املقاومة تبطئ 

التقدم الرو�سي.
الع�سكرية  امل����خ����اب����رات  وذك�������رت 
زال  “ما  حتديث  يف  الريطانية 
االأوكرانية  امل��ق��اوم��ة  وق���وة  حجم 

ي�سكالن مفاجاأة لرو�سيا«.
واأ�سافت اأن رو�سيا “ردت با�ستهداف 

العديد  يف  امل����اأه����ول����ة  امل����ن����اط����ق 
خاركيف  بينها  م��ن  امل���واق���ع  م��ن 
وقالت  وت�سرنيهيف وماريوبول«. 
الريطانية  الع�سكرية  املخابرات 
ال�سابق  يف  رو���س��ي��ا  “ا�ستخدمت 
عام  ال�سي�سان  يف  مماثلة  اأ�ساليب 
 2016 ع����ام  و����س���وري���ا   1999
الذخائر  م��ن  ك��ال  وظ��ف��ت  عندما 
اجلوية واالأر�سية” يف هجماتها. 
ا�ستهداف  م�����رارا  رو���س��ي��ا  ون��ف��ت 

املناطق املدنية االأوكرانية.
الرو�سي فالدمير  الرئي�ض  واأكد 
اأ�سماه  م���ا  اأط���ل���ق  ال�����ذي  ب���وت���ني، 
يف  خا�سة”  ع�����س��ك��ري��ة  “عملية 
اأوكرانيا يف 24 فراير �سباط، اأنه 
“منزوعة  اأوكرانيا حمايدة  يريد 
ال�سالح” و�سبه العقوبات الغربية 

“باإعالن حرب«.
و�سجبت اأوكرانيا والدول الغربية 
باأنها  وو���س��ف��ت��ه��ا  ب��وت��ني  اأ���س��ب��اب 
ذريعة ال اأ�سا�ض لها للغزو وفر�ست 
عزل  اإىل  ت��ه��دف  �ساملة  عقوبات 

�سباط-  24 ال��غ��زو يف  ب���دء  م��ن��ذ 
فراير، وفق االأمم املتحدة. وقال 
رئي�ض االأركان االأمركي اجلرال 
م������ارك م��ي��ل��ي خ�����الل زي�������ارة اإىل 
ال�سبت،  لرو�سيا  امل��ج��اورة  التفيا 
اإع��الن منطقة حظر  “اإذا مّت  اإن��ه 
ما  �سخ�ض  ع��ل��ى  �سيتعنّي  ج���وي، 
اأن  اإذا  علينا  �سيتوجب  ها...  فر�سرَ
ن��ذه��ب ون��ح��ارب ال��ق��وات اجلوية 

الرو�سية بفاعلية«.
بلد  اأي  اأن  ال�سبت  بوتني  واعتر 
اإىل فر�ض منطقة حظر  �سي�سعى 
�ستعتر  اأوك���ران���ي���ا  ف���وق  ط����ران 
مو�سكو اأنه اأ�سبح طرفا يف النزاع. 
وكارثية  وخيمة  ب�”عواقب  وهدد 
ف��ح�����س��ب، ولكن  ل��ي�����ض الأوروب���������ا 
للعامل باأ�سره” اإذا اأن�سئت منطقة 

حظر كهذه.

•• نيويورك-اأ ف ب

االأوك����ران����ي����ني  م����ن  اآالف  جت���م���ع 
اأوكراين  اأ�سل  من  واالأم��رك��ي��ني 
االأول  اأم�ض  اأخرى  ومن جن�سيات 
الرمزية  تاميز  �ساحة  يف  ال�سبت 
بتدخل  للمطالبة  ن��ي��وي��ورك  يف 
والواليات  االأطل�سي  �سمال  حلف 
امل��ت��ح��دة واالحت������اد االأوروب��������ي يف 

اأوكرانيا.
وه����ذه ال�����س��اح��ة ال��واق��ع��ة يف قلب 
اأنحاء  ك��ل  يف  وامل��ع��روف��ة  مانهاتن 
ال����ع����امل ب���ل���وح���ات���ه���ا االإع���الن���ي���ة 
ال���رق���م���ي���ة ال���ع���م���الق���ة، ازدان�������ت 
علم  ل�����وينرَ  واالأزرق،  ب��االأ���س��ف��ر 
متظاهرون  حمله  ال��ذي  اأوكرانيا 

من كل االأعمار.
وحمل املتظاهرون الفتات تطالب 

وبفر�ض  احلرب”  ب�”اإنهاء 
وتدعو  طران”  حظر  “منطقة 
�ُسّبه  ال��ذي  بوتني”  “اإيقاف  اإىل 
ب��ه��ت��ل��ر ع��ل��ى ب��ع�����ض ال�����س��ور التي 

رِفعت خالل التظاهرة.
عاما(   32( �سنايدر  تانيا  ودع��ت 
الدعم  م���ن  “مزيد  ت��وف��ر  اإىل 
االإن�سانية  وامل�ساعدات  الع�سكري 
عام”  ب�سكل  وال��دع��م  وال���ذخ���رة 
فران�ض  لوكالة  وقالت  الأوكرانيا. 
االأطل�سي  “احللف  اإن  ب���ر����ض 
اأن  واالحت���������اد االأوروب�����������ي ي���ج���ب 
ال���ت���ي  احل����������رب  يف  يتدخال” 

تخو�سها رو�سيا يف اأوكرانيا.
عاما(  ك��وف��ال )31  ف��ا���س��ي��ل  اأم���ا 
العامل مبجال املعلوماتية والذي 
ترك والديه يف اأوكرانيا، فقد جاء 
للمطالبة  نيويورك  يف  للتظاهر 

االأوكرانية”  االأج����واء  ب�”اإغالق 
اأمام املقاتالت الرو�سية ومن اأجل 
االأطل�سي  “حترك  باجتاه  الدفع 

والواليات املتحدة«.
دياكون  تاتيانا  قالت  جهتها  م��ن 
عاما   38 ال��ب��ال��غ��ة  االأوك����ران����ي����ة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  تعي�ض  اإن��ه��ا 
الغزو  وا���س��ف��ة  اأع�����وام،  �ستة  م��ن��ذ 
“جرمية”  باأنه  لبلدها  الرو�سي 

و”اإرهاب«.
“نحن  ب���ر����ض  ل��ف��ران�����ض  وق���ال���ت 
تنتظروا!”،  ال  امل�����س��اع��دة  نطلب 
“للدعم  مم��ت��ن��ة  ان���ه���ا  م�����س��ي��ف��ة 

الكبر” من الدول الغربية.
ون���ت���ي���ج���ة ال�����س����ت����م����رار ال���ق���ت���ال 
يف اأوك����ران����ي����ا، ت��ف��اق��م��ت االأزم�����ة 
االإن�سانية مع بلوغ عدد الالجئني 
خارج البالد 1،37 مليون �سخ�ض 

ع��دد ال��الج��ئ��ني ال��ذي��ن ف���روا من 
اأوكرانيا 1.2 مليون ونزح 160 

األف �سخ�ض داخل البالد.
الالجئني  م���ف���و����س���ي���ة  وق��������درت 

اأن عدد  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
اأربعة  اإىل  ي��ق��ف��ز  ق���د  ال��الج��ئ��ني 

ماليني بحلول يوليو متوز.
املقرر تنظيم احتجاجات يف  ومن 

اأن  بعد  اأخ���رى  واأم��اك��ن  وا�سنطن 
امل�سجون  ال��رو���س��ي  امل��ع��ار���ض  دع���ا 
احتجاجات  اإىل  نافالني  األيك�سي 
يف ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء ال����ع����امل ي���وم 

مليون �أوكر�ين يفرون من �لبالد  1.5

�ملخابر�ت �لربيطانية: رو�صيا �لآلف يطالبون بوقف �لغزو �لرو�صي لأوكر�نيا 
ت�صتهدف �ملناطق �ملاأهولة يف �أوكر�نيا 

•• لندن-رويرتز

الرو�سية  القوات  اإن  االأح��د  اأم�ض  الريطانية  الع�سكرية  املخابرات  قالت 
التقدم  تبطئ  املقاومة  �سدة  لكن  اأوك��ران��ي��ا  يف  املاأهولة  املناطق  ت�ستهدف 
زال  “ما  حتديث  يف  الريطانية  الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  وق��ال��ت  ال��رو���س��ي. 
اأن  واأ�سافت  لرو�سيا«.  مفاجاأة  ي�سكالن  االأوك��ران��ي��ة  املقاومة  وق��وة  حجم 
بينها  املواقع من  العديد من  املاأهولة يف  املناطق  با�ستهداف  “ردت  رو�سيا 
خاركيف وت�سرنيهيف وماريوبول«. وقالت املخابرات الع�سكرية الريطانية 
 1999 عام  ال�سي�سان  يف  مماثلة  اأ�ساليب  ال�سابق  يف  رو�سيا  “ا�ستخدمت 
و�سوريا عام 2016 عندما وظفت كال من الذخائر اجلوية واالأر�سية” يف 

هجماتها. ونفت رو�سيا مرارا ا�ستهداف املناطق املدنية االأوكرانية.

 م�صوؤولون �أمريكيون كبار يزورون فنزويال 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اإىل  اأمريكيني كبارا توجهوا  اأن م�سوؤولني  ذكرت �سحيفة نيويورك تاميز 
فنزويال للقاء حكومة الرئي�ض نيكوال�ض مادورو، يف وقت ت�سعى وا�سنطن 

اإىل عزل رو�سيا مع احتدام احلرب يف اأوكرانيا.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر مطلعة مل ت�سمها اأن الغزو الرو�سي الأوكرانيا 
الرو�سي  الرئي�ض  بحلفاء  اأك��ر  ب�سكل  االهتمام  اإىل  املتحدة  الواليات  دفع 

فالدمير بوتني يف اأمركا الالتينية.
ومل يرد املتحدثون الر�سميون با�سم اإدارترَي الرئي�ض االأمركي جو بايدن 

ومادورو على طلبات وكالة فران�ض بر�ض للتعليق.
اإعادة  بعد  فنزويال  مع  الدبلوما�سية  العالقات  املتحدة  الواليات  وقطعت 

انتخاب مادورو يف 2018 يف اقرتاع اعتر الغرب نتائجه مزورة.
الرملان  رئي�ض  غوايدو  خ��وان  املعار�سة  بزعيم  اعرتفت  وا�سنطن  وكانت 
اآنذاك بعدما اأعلن نف�سه رئي�سا موقتا يف كانون الثاين-يناير 2019. وقد 

اعرتفت به خم�سون دولة اأخرى على االأقل.
وفر�ست الواليات املتحدة �سل�سلة عقوبات على كراكا�ض يف حماولة الإخراج 
اإطار العقوبات وبداأ تطبيقه  اإج��راء اتخذ يف  م��ادورو من ال�سلطة. ومينع 
يف ني�سان-اأبريل 2019 ، فنزويال من بيع نفطها اخلام الذي ميثل 96 

باملئة من اإيرادات البالد يف ال�سوق االأمريكية.
اخلارجية  وزارة  يف  كبار  مل�سوؤولني  احلالية  ال��زي��ارة  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
اأي�سا على االأرجح باهتمام  االأمريكية والبيت االأبي�ض لكراكا�ض مرتبطة 
الكميات  من  ب��دال  فنزويال  من  النفط  ا�ستراد  با�ستئناف  وا�سنطن  من 
التي ت�سرتيها حاليا من رو�سيا. وقال البيت االأبي�ض اأول اأول اأم�ض اجلمعة 
اأعقاب  يف  الرو�سية  رو�سيا  من  النفط  ا�ستراد  خف�ض  كيفية  يدر�ض  اإن��ه 
الغزو االأوكراين، دون االإ�سرار بامل�ستهلكني االأمركيني ويف الوقت نف�سه، 

احلفاظ على االإمدادات العاملية.

 رو�صيا: �أوكر�نيا ت�صنع
 »قنبلة قذرة« نووية 

•• مو�صكو-رويرتز

اإن  االأح���د  اأم�����ض  ق��ول��ه  ت�سمه  مل  م�سدر  ع��ن  رو�سية  اإع���الم  و�سائل  نقلت 
اأوكرانيا قريبة من �سنع �سالح نووي عبارة عن “قنبلة قذرة” با�ستخدام 

البلوتونيوم، لكن امل�سدر مل يذكر اأي اأدلة.
فراير   24 ي��وم  اأوكرانيا  بغزو  بوتني  فالدمير  الرو�سي  الرئي�ض  واأم��ر 
�سباط بهدف “نزع �سالح” جارة بالده الغربية املوالية للغرب وتطهرها 

من “النازيني” ومنعها من االن�سمام اإىل حلف �سمال االأطل�سي.
ورد الغرب، الذي و�سف ذلك باأنه ذرائع، بفر�ض عقوبات قا�سية على مو�سكو 

وتقدمي م�ساعدات ع�سكرية �سخمة وغرها من امل�ساعدات لكييف.
اإنرتفاك�ض  ووكالة  الرو�سية  االإع��الم  ووكالة  لالأنباء  تا�ض  وكالة  ونقلت 
اأوكرانيا  اإن  ق��ول��ه  االأح���د  اأم�����ض  رو���س��ي��ا  يف  خمت�سة”  هيئة  “ممثل  ع��ن 
اأُغلقتها  والتي  املعطلة  النووية  ت�سرنوبيل  نووية يف حمطة  اأ�سلحة  تطور 
لديها  لي�ض  اإن��ه��ا  االأوك��ران��ي��ة  احلكومة  وق��ال��ت  عام2000.  يف  ال�سلطات 
اأ�سلحتها  عن  تخلت  واإنها  النووي،  النادي  اإىل  جم��ددا  لالن�سمام  خطط 
ال�سوفيتي. وقبل الغزو بوقت  1994 بعد انهيار االحتاد  النووية يف عام 
اأوكرانيا  اإن  ال�سكاوي  العديد من  فيها  اأب��دى  كلمة  بوتني يف  قال  ق�سر، 
اإىل  اأ�سلحة نووية، واإن هذا يرقى  ال�سوفيتية يف �سناعة  ت�ستخدم اخلرة 

اال�ستعداد لهجوم على رو�سيا. ومل يذكر اأدلة على هذا الزعم.

 كوريا �ل�صمالية جتري جتربة 
على قمر �صناعي لال�صتطالع 

•• �صيول-اأ ف ب

�سناعي  قمر  لتطوير  جديدة  جتربة  اأج��رت  اأنها  ال�سمالية  كوريا  اأعلنت 
الأغرا�ض اال�ستطالع.

وقالت وكالة االأنباء الر�سمية الكورية ال�سمالية اإن االختبار اأجري  اأم�ض 
االأول ال�سبت قبل اأيام قليلة من االنتخابات الرئا�سية يف كوريا اجلنوبية.

كان اجلي�ض الكوري اجلنوبي قال اإنه يعتقد اأن املقذوف الذي اأطلقته كوريا 
ال�سمالية ال�سبت هو عبارة عن “�ساروخ بال�ستي«.

وكتبت وكالة االأنباء الر�سمية الكورية ال�سمالية  اأم�ض االأحد اأن “الهيئة 
الدميوقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  يف  اجل���وي  الف�ساء  لتطوير  الوطنية 
ال�سعبية )اال�سم الر�سمي لكوريا ال�سمالية(، واأكادميية علوم الدفاع، اأجرتا 

ر، بهدف تطوير قمر �سناعي لال�ستطالع«. ال�سبت اختبارا مهما اآخرَ
واأجرت بيونغ يانغ �سبع جتارب على اأ�سلحة يف كانون الثاين-يناير، بينها 
االألعاب  دورة  التجارب خالل  تعليق  2017، قبل  لها منذ  اأق��وى �ساروخ 

االأوملبية ال�ستوية يف بكني.
“بالغة  اأجرت جتربة  اأنها  ال�سمالية  كوريا  اأعلنت  �سباط-فراير،   28 يف 
االأهمية” لتطوير قمر �سناعي الأغرا�ض اال�ستطالع فيما قالت �سيول من 

جانبها اإن التجربة كانت متعلقة ب�ساروخ بال�ستي.

بعد رف�س »حظر �لطري�ن«.. ما بد�ئل �لناتو لإنقاذ �أوكر�نيا؟
•• بروك�صيل-وكاالت

اأوكرانيا  طلب  “الناتو”  االأطل�سي  �سمال  حلف  رف�ض  رغ��م 
املتكرر فر�ض حظر طران يف اأجوائها؛ ما اأدى لتوتر عالقات 
قد  و�سيا�سية  ع�سكرية  خيارات  للحلف  تبقى  فاإنه  اجلانبني، 

وفق خراء. “تعقد املهمة الرو�سية”، 
دعا  م��ار���ض،   24 يف  الرو�سية-االأوكرانية  احل��رب  ب��دء  ومنذ 
اإىل  ال��ن��ات��و  حلف  زيلين�سكي  ف��ل��ودمي��ر  االأوك�����راين  الرئي�ض 
تطبيق حظر طران فوق بالده، وكرر االأمر وزير اخلارجية، 
دميرتو كوليبا. يف املقابل، ا�ستبعد ين�ض �ستولتنرغ، اأمني عام 
حلف الناتو، اإقامة منطقة حظر طران فوق اأوكرانيا، مررا 
املجال اجلوي  للحلف  تدخل مقاتالت  اأن  باأنه ال يجب  ذلك 
االأوكراين، اأو قوات للحلف على االأرا�سي االأوكرانية، الأن هذا 
يعني اإ�سقاط طائرات رو�سية، وهو االأمر الذي قد ي�سبب حربا 
كاملة االأركان يف اأوروبا. وتوافقت ت�سريحات اأع�ساء يف احللف 
مع االأمني العام، فاأكدت اخلارجية االأمركية اأن الدعم املقدم 
الأوكرانيا هو االإمدادات واملعدات دون التطرق لتطبيق فر�ض 

حظر الطران.
ومنذ اأيام، �سدد وزير الدفاع الريطاين، بني واال�ض، على اأن 

حظر الطران يحتاج اإىل قوات جوية غربية ما قد يوؤدي اإىل 
احلظر  اأن  اإىل  منوها  الرو�سية،  املقاتالت  مع  جوية  معارك 
اأي�سا،  االأوك��ران��ي��ة  الطائرات  حتليق  ملنعه  باأوكرانيا  �سي�سر 
�سواريخ  على  العتمادها  بحرية  بالتحرك  لرو�سيا  ي�سمح  ما 

وقذائف لن تتاأثر بحظر الطران.
معينة  لطائرات  ال�سماح  عدم  الطران  حظر  منطقة  وتعني 
احلظر  ويطبق  للدولة،  اجل��وي  املجال  يف  والتحليق  بالعبور 

الأ�سباب ع�سكرية ملنع هجمات جوية اأو عمليات املراقبة.
مراقبة،  نظام  با�ستخدام  ع�سكرية  بو�سائل  احلظر  ويطبق 
االأجواء  الدفاعية يف  االأنظمة  ا�ستباقية �سد  وتنفيذ �سربات 
اأي طائرة تخرتق  باإ�سقاط  ي�سمح  كما  ي�سملها احلظر،  التي 

املنطقة املحظورة.
الناتو  موقف  اأن  الطو�سة،  م�سطفى  ال�سيا�سي  املحلل  وي��رى 
فيه،  ع�سوا  لي�ست  اأوك��ران��ي��ا  الأن  ق��ان��وين،  االأول  �سببان،  ل��ه 
اأو  ال��ط��ران  اأن فر�ض حظر  وه��و  �سيا�سي ع�سكري؛  وال��ث��اين 
اإر�سال جنود من الناتو يعني اإعالن حرب على رو�سيا فيدخل 
جميع االأط��راف يف حرب عاملية ثالثة قد يظهر فيها ال�سالح 

النووي.
ووفق الطو�سة يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز” عربية، فالناتو 

يراهن حتى االآن على جلو�ض الرو�ض واالأوكرانيني واالحتاد 
للو�سول  املفاو�سات  املتحدة على طاولة  والواليات  االأوروب��ي 

اإىل تفاهمات �سيا�سية.
الناتو  اأن  على  وه��ب��ي،  زي���اد  ط���ارق  ال�سيا�سي  املحلل  وي��واف��ق 
الطائرات  على  لالنق�سا�ض  رو�سيا  احلظر  يدفع  اأن  يخ�سى 
نيوز”  ل�”�سكاي  وي�����س��ر  م��و���س��ع��ة،  ح���رب  فتن�سب  امل��ع��رت���س��ة 
عربية اإىل اأن احللف ميكن اأن يتجنب ال�سدام باأن ي�سدر قرارا 
يحظر الطران فوق مناطق معينة ويطلب من منظمة االأمن 
والتعاون االأوروبي« OSCE« الرقابة؛ الأن لديها اتفاقا مع 

كييف ومو�سكو ب�ساأن رقابة اخلالفات يف اإقليم دونبا�ض.
ل  حمَّ حيث  الناتو،  مب���ررات  االأوك����راين  اجل��ان��ب  يقتنع  ومل 
زيلين�سكي احللف م�سوؤولية ق�سف رو�سيا اأهدافا يف اأوكرانيا، 

معترا اأن احللف “يفتعل” املررات.
ورغ����م ذل����ك، ي���رى ال��ط��و���س��ة اأن ال��ن��ات��و ل���ن ي���رتك اجلي�ض 
تقدمي  على  واأملانيا  فرن�سا  مثل  دول  بل حر�ست  االأوك���راين، 
قطع ع�سكرية قد تعقد املهمة الرو�سية وتوؤجل ح�سم املعركة.

ويرى وهبي اأن عالقات كييف والناتو ال ميكن اأن ت�سل ملرحلة 
ي�سعى الإيجاد خمرج للحرب،  زيلين�سكي  اأن  اخل��الف، خا�سة 

ويف النهاية الناتو “لن يقف على احلياد«.
ل�سرق  الع�سكريني  اآالف  الناتو  اأر���س��ل  احل���رب،  ن�سوب  ومنذ 
اأوروبا، ون�سر قوة الرد ال�سريع الأول مرة، بجانب تاأهب 130 

طائرة مقاتلة واأكرث من 200 قطعة بحرية.



االثنني   7  مارس    2022  م   -    العـدد   13486  
 Monday    7  March   2022   -  Issue No   13486املال والأعمال

1814

•• دبي-وام:

هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ت�سدر 
االإمارات  ط��ران  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�ض  للطران  دب��ي 
ت�سنيف قائمة فورب�ض ال�سرق االأو�سط االأوىل ب�ساأن” اأق�وى 

قادة ال�سياحة وال�سفر يف ال�سرق االأو�س�ط« .
ال�سفر  رواد  م��ن  ق��ائ��دا   50 على  ال�سوء  القائمة  ت�سلط  و 
و  النمو  نحو  القطاع  ي��ق��ودون  مم��ن  املنطقة  يف  وال�سياحة 
يعملون على اإتاحة الفر�ض لالأفراد عر اإعادة التوا�سل مع 

العامل .
و بلغت اإيرادات املجموعة 6.7 مليار دوالر يف الن�سف االأول 
2021-2022 و حل باملركز الثالث بول  من العام املايل 

غريفيث الرئي�ض التنفيذي ملطارات دبي.
تت�سدرها  املنطقة  يف  دول  ت�سع  ال��ق��ائ��م��ة  اأع�����س��اء  ومي��ث��ل 
االإمارات التي يقيم فيها 24 قائد اأعمال.. تتبعها ال�سعودية 
ق��ادة.. يف حني يهيمن   4 11 قائًدا ثم م�سر بواقع  بواقع 
قطاع الفنادق و ال�سيافة على القائمة من خالل 26 قائًدا 
ب�7  ال�سياحة  ق��ط��اع  ث��م  ق��ائ��ًدا  ب�17  ال��ط��ران  ق��ط��اع  يليه 

قادة.

�أحمد بن �صعيد يت�صدر قائمة فورب�س لأقوى قادة �ل�صياحة و�ل�صفر يف �ملنطقة

لبحث جمالت التعاون امل�ستقبلية والفر�س ال�ستثمارية املتاحة

د�فز ت�صتقبل جمل�س �ل�صيوخ �لقت�صادي �لأوروبي
و�سلت  التي  باملكانة  دورجن،  وال��رت  الدكتور  اأ�ساد  حيث  ال��زي��ارة،  بتلك 
بيئة  كاأف�سل  العاملي  ال�سعيد  على  ودب��ي حتديداً  االإم��ارات  دول��ة  اإليها 
قيادة  وا�سرتاتيجيات  روؤى  بف�سل  املبا�سر،  االأجنبي  لال�ستثمار  جاذبة 
نواحي  كافة  يف  والتطوير  االبتكار  تتبنى  والتي  الطموحة،  االإم���ارات 

احلياة داخل الدولة، لرتتقي مب�ستوى اخلدمات املقدمة. 
البيئة  باملنطقة احل��رة مبطار دبي للتعرف على  الوفد جولة  واأج��رى 
املرافق  من  املتكاملة  واملنظومة  حتت�سنها  التي  احليوية  االقت�سادية 
عاملية  االأع���م���ال  دع���م  وم��ن�����س��ات  وال�سريبية  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  واحل���واف���ز 
امل�ستوى، والتي اأ�سهمت خالل اأكرث من ربع قرن من الزمن يف تر�سيخ 
املناطق احلرة على م�ستوى  بو�سفها واح��دة من اأجنح  “دافز”  �سمعة 
احلرة  االقت�سادية  املناطق  تطوير  يف  مثااًل  وتعتر  واملنطقة،  الدولة 
تتيحها  التي  وامل��زاي��ا  العمل  اآل��ي��ات  على  ال��وف��د  اطلع  تعرف  اإذ  عاملياً. 
جتارة  يف  القائمة  امل�ساريع  م��ن  وغ��ره��ا  االأع��م��ال،  مم��ار���س��ة  لت�سهيل 
واخلدمات  وال�سناعات  احلديثة،  والتقنيات  والتكنولوجيا  التجزئة، 

اللوج�ستية وال�سحن، واخلدمات امل�ساندة.

•• دبي-الفجر: 

ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ض  الزرعوين،  حممد  الدكتور  �سعادة  ا�ستقبل 
من  امل�ستوى  رفيع  وف��داً  “دييز”،  املتكاملة  االقت�سادية  للمناطق  دبي 
والرت  الدكتور  معايل  برئا�سة  االأوروب���ي  االقت�سادي  ال�سيوخ  جمل�ض 
دورجن، رئي�ض املجل�ض، وزير االقت�ساد ال�سابق لوالية بادن فورمتبورغ 
الفر�ض  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  امل�ستقبلية  ال��ت��ع��اون  جم���االت  لبحث  اأمل��ان��ي��ا، 
وت�سمن  اال�ستثمارية التي توفرها املنطقة احلرة مبطار دبي “دافز”. 
ل��وت��اه مدير ع��ام املنطقة احل��رة مبطار دبي  اآم��ن��ه  االج��ت��م��اع  ح�سور  
وديتر هارث، القن�سل العام ملجل�ض ال�سيوخ االقت�سادي، باالإ�سافة اإىل 

نخبة من ال�سركات االأوروبية ذات ال�سناعات املبتكرة. 
وقال �سعادة حممد الزرعوين  الرئي�ض التنفيذي ل�سلطة دبي للمناطق 
االقت�سادية املتكاملة: “تتيح دييز من خالل املنطقة احلرة مبطار دبي 
هائلة،  ا�ستثمارية  فر�ساً  كومر�سيتي،  ودب��ي  لل�سيليكون  دب��ي  وواح��ة 
بف�سل ما متتلكه املناطق احلرة الثالث من بنى حتتية عاملية امل�ستوى، 

مدعومًة مبنظومة متطورة ومتكاملة متعددة الو�سائط و�سبكة �سركاء 
�ساملة من  اإىل جانب حمفظة  العامل،  اأنحاء  النطاق يف جميع  وا�سعة 
ومزايا  �سريبية  ام��ت��ي��ازات  تتيح  ال��ت��ي  والت�سهيالت  املبتكرة  احل��ل��ول 
ا�ستثمارية تناف�سية جتعل من مناطقنا احلرة وجهة اإقليمية وعاملية يف 

جمال اال�ستثمار بكافة اأنواعه واأ�سكاله«.
ا�سرتاتيجياً  م��رك��زاً  الثالث  احل��رة  املناطق  “تعتر  �سعادته:  واأ���س��اف 
ال�سركات  من  متنوعة  جمموعة  حتت�سن  كونها  واال�ستثمار  لالأعمال 
يتجاوز  واملتو�سطة،  ال�سغرة  وال�سركات  اجلن�سيات،  متعددة  العاملية 
القيادة  روؤي��ة  دييز على ترجمة  تعمل  اإذ  �سركة.  اآالف   5 عددها حالياً 

بتنوع  تت�سم  اقت�سادية  �سوق  خلق  اإىل  والرامية  دبي  الإم��ارة  الر�سيدة 
من  يعزز  مب��ا  االأع��م��ال،  ممار�سة  و�سهولة  اال�ستثمار  جم��االت  وت��ع��دد 
زيارة  اإن  االقت�سادية.  القطاعات  كافة  يف  ل��الإم��ارة  التناف�سية  القدرة 
جمل�ض ال�سيوخ االقت�سادي جاءت لتوؤكد ثقة جمتمع االعمال باملناطق 
لتاريخها وق�س�ض جناحها  وذلك نظراً  االقت�سادية التابعة ل”دييز” 
اأثمرت �سا  اإن هذه الزيارة  يف تاأ�سي�ض ودعم منو االعمال وا�ستدامتها. 
واال�ستثمارية  االقت�سادية  العالقات  تعزيز  �سعيد  على  اإيجابية  نتائج 

املتبادلة مع ال�سركاء يف االأ�سواق االأوروبية. ».
واأعرب وفد جمل�ض ال�سيوخ االقت�سادي االأوروبي، عن تقديره و�سعادته 

خالل حفل عقد يف بيت احلكمة بال�سارقة

�لإمار�ت ت�صهد �إطالق �أول جمعية لإد�رة حقوق �لن�صخ يف �ملنطقة 
اجلمعية ت�سكل خطوة حلفظ حق املوؤلف والنا�سر وتعزيز مكانة الدولة يف حماية امللكية الفكرية

•• ال�صارقة-الفجر: 

نوعها  م���ن  االأوىل  ت��ع��د  خ���ط���وة  يف 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ���س��ه��دت دول���ة االإم����ارات 
“جمعية  اإط�����الق  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الن�سخ”،  ح��ق��وق  الإدارة  االإم��������ارات 
وذلك يف اإطار توجهات الدولة حلفظ 
وال��ن��ا���س��ر، وحر�سها  امل���وؤل���ف  ح��ق��وق 
على �سن القوانني والت�سريعات التي 
واملطبوعات  امل�سنفات  وحتمي  توثق 
وحتفظ حقوق اأ�سحابها ونا�سريها. 

ج������اء ذل������ك خ������الل ح���ف���ل اأق�����ي�����م يف 
بح�سور  بال�سارقة،  احلكمة”  “بيت 
ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، 
للنا�سرين،  ال���دويل  االحت���اد  رئي�سة 
االإمارات  الفخرية جلمعية  الرئي�سة 
وم��ع��ايل عبد  ال��ن�����س��خ،  ح��ق��وق  الإدارة 
امل��ري، وزي��ر االقت�ساد،  اهلل بن طوق 
الثقافة  وزيرة  الكعبي،  نورة  ومعايل 
عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  وال�سباب، 
بوحميد، وزيرة تنمية املجتمع، وعدد 
القطاعات  وامل�سوؤولني يف  املدراء  من 

املعنية.
القا�سمي،  ب�����دور  ال�����س��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
الإطالق  االف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمتها  خ���الل 
باإطالق  ف��خ��ورون  “نحن  اجلمعية: 
اجل��م��ع��ي��ة؛ ه���ذا امل��ن��ج��ز ال���ذي ُيعتر 

واجلامعات، ومراكز الن�سخ، واملكتبات 
ال����ع����ام����ة، ب����ال����ت����ع����اون م�����ع اجل���ه���ات 
�سمنها  وم�����ن  امل��ع��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ومراكز  ل��الإع��الم،  الوطني  املجل�ض 

االإح�ساء.
وتن�سق اجلمعية مهام عملها مع كل 
الرتبية  ووزارة  االقت�ساد  وزارة  من 
وال��ت��ع��ل��ي��م، ومت��ن��ح ت��راخ��ي�����ض ن�سخ 
امل�����س��ن��ف��ات ل��ل��ج��ام��ع��ات، وامل����دار�����ض، 
والقطاعني  ال����ع����ام����ة،  وامل���ك���ت���ب���ات 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض، وي�����س��م فريق 
خليفة،  ال���ي���ازي���ه  ال���دك���ت���ورة  ع��م��ل��ه��ا 
عفراء  وال��دك��ت��ور  اجل��م��ع��ي��ة،  رئي�سة 
عتيق، نائبًة للرئي�ض، وجمد ال�سحي، 
وعبدالرحمن  اجل��م��ع��ي��ة،  م���دي���رة 
ال�سر، وعلي بن حامت،  اأمني  املعيني، 
عبيد،  و�ساحلة  اإدارة،  جمل�ض  ع�سو 

اأمني ال�سندوق.

االإم�����ارات  جمعية  م��دي��رة  ال�����س��ح��ي، 
الإدارة حقوق الن�سخ، وروان الدبا�ض، 
امل���دي���ر االإق��ل��ي��م��ي ل���الحت���اد ال���دويل 
ل��ل�����س��ن��اع��ة ال��ف��ون��وغ��راف��ي��ة، وف���وزي 
الن�سر  حقوق  اإدارة  مدير  اجل��اب��ري، 
والتاأليف يف وزارة االقت�ساد، والعقيد 
الدكتور عبد الرحمن املعيني، مدير 
مكتب قطاع التميز والريادة ب�سرطة 
ال����ع����ام جلمعية  ال�������س���ر  اأم������ني  دب������ي، 
االإمارات للملكية الفكرية، واملحامية 
احلو�سني،  وف��اط��م��ة  ب���رك���ات،  ه���دى 
وامل�سّنفات  ال��ع��الم��ات  اإدارة  م��دي��ر 
و�سيماء  االقت�ساد،  وزارة  الفكرية يف 
منظمات  ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ع���اق���ل،  ن��ا���س��ر 

دولية يف وزارة االقت�ساد.
اجلمعية  عمل  ا�سرتاتيجّية  وت�سمل 
امل�سنفات  ا���س��ت��خ��دام  على  االإ����س���راف 
املدار�ض،  يف  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ق��ب��ل  م���ن 

حقوق الن�سخ، ال ميكن اإال اأن نتفاءل 
مب�����س��ت��ق��ب��ل ق���ط���اع ال��ن�����س��ر يف دول����ة 
ب�سمة موؤثرة  االإم���ارات، فهي ترتك 
على  ب��ل  املحلي،  ال�سعيد  على  لي�ض 
لالحتاد  برتوؤ�سها  ال���دويل  امل�ستوى 
ال�������دويل ل��ل��ن��ا���س��ري��ن واالإجن����������ازات 
و�سناعة  الن�سر  ق��ط��اع  يف  امللمو�سة 

الكتاب يف الكثر من دول العامل«.
و����س���ه���د ح���ف���ل االإط����������الق االإع�������الن 
للجمعية،  ال��ر���س��م��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ع���ن 
فيديو  ا���س��ت��ع��را���ض  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ت�سمن ���س��ه��ادات ح��ّي��ة م��ن ع���دد من 
العاملية  امل���ن���ظ���م���ة  م����ن  ����س���رك���ائ���ه���ا، 
للملكية الفكرية )الوايبو(، واالحتاد 

اإط�����الق  ك��ل��م��ت��ه��ا خ�����الل ح���ف���ل  ويف 
الكعبي،  نورة  اجلمعية، هناأت معايل 
ال�سيخة  وال�����س��ب��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
بدور القا�سمي على اإطالق اجلمعية 
املنطقة،  يف  ن���وع���ه���ا  م�����ن  االأوىل 
للمجتمع  مهماً  اإجن����ازاً  واع��ت��رت��ه��ا 
االإم��ارات، وقالت:  االإبداعي يف دولة 
“لقد راهنت ال�سارقة واالإمارات على 
قوة الكتاب باعتباره املحرك الرئي�ض 
احل�سارية  االإجن�����ازات  حتقيق  نحو 
باملعرفة  املت�سلح  االإن�����س��ان  و�سناعة 
اإىل  ب��الده  وال��ق��ادر على حمل ر�سالة 
بدور  ال�سيخة  نرى  وعندما  العاملية، 
الإدارة  االإم�����ارات  جمعية  راأ�����ض  ع��ل��ى 

كلمته:  يف  االق��ت�����س��اد  وزي����ر  امل�����ري، 
القا�سمي  ب�����دور  ال�����س��ي��خ��ة  “ن�سكر 
اجلمعية  واإط��الق هذه  تاأ�سي�ض  على 
ومبادراتها  املتوا�سلة  جهودها  وعلى 
مناخ  تنمية  يف  ت�سب  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 
امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة وب��ي��ئ��ة االإب�����داع يف 
اإمارة ال�سارقة ودولة االإم��ارات، التي 
اأدركت بف�سل روؤية قيادتها الر�سيدة 
على  وعملت  املعرفة  اقت�ساد  اأهمية 
وفق  الت�سريعية  منظومتها  تطوير 
بناء  اإىل  ت��ه��دف  ا���س��ت�����س��راف��ي��ة  روؤي����ة 
املجتمع االأف�سل واالقت�ساد االأف�سل 
والوجهة االأف�سل للتجارة واالأعمال 

واال�ستثمار واملواهب واملبدعني«.

بحقوق  املعنية  للمنظمات  ال����دويل 
الن�سخ )اإفرو(، حول م�سرة تاأ�سي�ض 

اجلمعية.
وكرمت ال�سيخة بدور القا�سمي خالل 
اال�سرتاتيجيني،  ال�����س��رك��اء  احل��ف��ل 
وهم وزارة االقت�ساد، ووزارة الرتبية 
وال�سباب،  الثقافة  ووزارة  والتعليم، 
وجمعّية  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة 
ُكّتاب  واحتاد  االإماراتيني،  النا�سرين 
االإمارات  وجمعية  االإم����ارات،  واأدب���اء 

للملكية الفكرية.
القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  كّرمت  كما 
ت����وىل مهامها  ال����ذي  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
وهم: جمد  والتنظيمية،  التاأ�سي�سية 

االأول يف املنطقة وير�سخ مكانة ودور 
دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
حتفيز وت�سجيع ال�سناعات االإبداعية 
ك����رك����ي����زة م���ه���م���ة يف االق����ت���������س����ادات 
االعتماد  ي���ت���زاي���د  ح��ي��ث  احل���دي���ث���ة، 
امللمو�ض  غ���ر  ال��ن��م��و  ع��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى 
امل��ادي، كما يتجّلى باالإبداع يف  وغر 
واأكدت اأن تاأ�سي�ض  القطاع الرقمي”. 
اإ�سارة وا�سحة  اجلمعية جاء ليعطي 
على اأن دولة االإمارات تبذل كل جهد 
االإبداعية  احل��ق��وق  حل��م��اي��ة  مم��ك��ن 
للموؤلفني والنا�سرين، فاجلمعية هي 
اخلطوة االأوىل يف االجتاه ال�سحيح. 
وق�������ال م����ع����ايل ع���ب���د اهلل ب����ن ط���وق 

• ال�سيخة بدور القا�سمي: اجلمعية تر�سخ مكانة الإمارات يف حتفيز ال�سناعات 
الإبداعية كركيزة مهمة يف القت�سادات احلديثة

• عبداهلل بن طوق: الإمارات اأدركت اأهمية اقت�ساد املعرفة وطّورت منظومتها 
الت�سريعية وفق روؤية ا�ست�سرافية

• نورة الكعبي: اجلمعية اإجناز مهم للمجتمع الإبداعي يف الدولة

�أ�صر منتجة من مركز �إنتاج  ت�صارك يف �لعرو�س �لفاتنة يف �أك�صبو �ل�صارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

يف دائرة  “اإنتاج”  اأع�ساء مركز  اأ�سر منتجة من   10  
اخلدمات االجتماعية بال�سارقة، ي�ساركون يف فعاليات 
معر�ض “العرو�ض الفاتنة” والذي تنظمه “التفا�سيل 
املعار�ض  اأر���ض  يف  وذل��ك  املعار�ض،  لتنظيم  الراقية” 
باأك�سبو ال�سارقة، من 3-6 مار�ض، مب�ساركة جمموعة 
من بيوت االأزياء املحلية والعربية واالأجنبية، وم�سممي 
احتياجات  خمتلف  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض  وي�سمل  االأزي�������اء،   
وجموهرات  واأك�س�سوارات  وحلوى  ثياب  من  العرو�ض 
وغره. وتو�سح مرمي احلمادي مدير مركز”اإنتاج”، 
“العرو�ض  معر�ض  يف  االأوىل  للمرة  ن�سارك  بالقول  
املنتجة  االأ���س��ر  دع��م  بهدف   ،17 رق��م  رك��ن  الفاتنة”، 
وت�سويق منتجاتها ولتحقيق مدخول مادي اإ�سايف لها، 
ومنتجاته  “اأنتاج”،  مبركز  التعريف  اإىل  باالإ�سافة 

•• دبي-الفجر: 

كّرمت دائرة االقت�ساد وال�سياحة بدبي اأع�ساء برنامج 
��ني يف ق��ط��اع الرعاية  ب��ي��ن��ه��م خم��ت�����سّ ال�����س��ف��ر، وم���ن 
القطاعات،  من  العديد  يف  وخ��راء  وعلماء  ال�سحية، 
االأعمال  وق��ادة  االأكادمييني  من  جمموعة  جانب  اإىل 

وم���������س����وؤول����ني ح���ك���وم���ي���ني ممن 
فعاليات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  ���س��اه��م��وا 

اأعمال عاملية اإىل دبي. 
لالأعمال”،  دب��ي  “فعاليات  وق��ّدم 
الفعاليات  جلذب  الر�سمي  املكتب 
واملوؤمترات يف دبي التابع للدائرة، 
ل� 20 جهة من املوؤ�س�سات  جوائزاً 
التكرمي  ح��ف��ل  خ����الل  االأع�������س���اء 
بالرنامج،  اخل����ا�����ض  ال�������س���ن���وي 
والذي اأقيم يوم 3 مار�ض يف مركز 
 2020 اإك�سبو  يف  للمعار�ض  دبي 
دب��ي. وي��رز دور االإم���ارة يف ريادة 
فعاليات  ق���ط���اع  اإن���ع���ا����ض  م�����س��ه��د 
العاملي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  االأع���م���ال 

حيث ت�ساهم العرو�ض التي يقّدمها ال�سفراء يف تعزيز 
واملعار�ض  امل��وؤمت��رات  من  �سل�سلٍة  ال�ست�سافة  الفر�سة 
واالج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، لتّوفر 
املهني  التطوير  ودع��م  املعرفة  لتبادل  من�سات  بذلك 
واجلّذابة  الفريدة  العرو�ض  مع  وتزامناً  والتوا�سل. 
الفعاليات  ت��ق��دمي��ه��ا ال���س��ت��ق��ط��اب  دب���ي  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي 
والهيئات  واملجتمعات  باجلمعيات  اخل��ا���س��ة  ال��ُك��رى 
فوز  يف  املا�سي  ال��ع��ام  ال�سفر  برنامج  اأ�سهم  العاملية، 
عقدها  املقرر  من  دولياً  م��وؤمت��راً   26 با�ست�سافة  دب��ي 
األفاً   35 من  اأك��رث  لت�ستقطب  املقبلة  ال�سنوات  خالل 
ومن  متنوعة  قطاعات  يف  واخل��راء  االأخ�سائيني  من 
التي  الفعاليات  اأب��رز  وتت�سمن  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
املوؤمتر   :2021 ع��ام  يف  بها  بالفوز  الرنامج  �ساهم 
للمتاحف  ال��دويل  للمجل�ض  والع�سرون  ال�سابع  العام 
الال�سلكية  لالت�ساالت   IEEE وم��وؤمت��ر   )2025(
العلوم  لتعليم  العاملي  وامل��وؤمت��ر   )2024( وال�سبكات 

ب���اق���ات متنوعة  ت�����س��م خ��م�����ض  وم��ع��رو���س��ات��ه وال���ت���ي 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات وه���ي ب��اق��ة ال��ط��ي��ب ل��ل��ب��خ��ور والعطور، 
ب��اق��ة اأط��اي��ب ل��ل��م��اأك��والت، وب��اق��ة االإب����داع للم�سغوالت 
وباقة  واالك�س�سوارات،  ل��الأزي��اء  اأن��اق��ة  وباقة  اليدوية، 
االأ�سر  اختيار  مت  واأ���س��اف��ت،  ال��رتاث��ي��ة.  للحرف  مهرة 
باقة  املتخ�س�سني يف  املعر�ض، من  امل�ساركة يف  املنتجة 
اأناقة للمالب�ض وباقة  الطيب للعطور والبخور وباقة 
ل��ل��م��اأك��والت واملك�سرات  اأط��اي��ب  وب��اق��ة  االأك�����س�����س��وارات 
لت�سجيعهم على  وذل��ك  ب��االأف��راح،  واحللويات اخلا�سة 
احلمادي،  ونوهت  اخلارجية.   الفعاليات  يف  امل�ساركة 
باأن مركز”اإنتاج” يوفر الأع�سائه االأ�سم التجاري، كما 
تقييم  ببطاقة  اختالفها  املنتجات على  تزويد كل  يتم 
والقيا�سات  امل�سنعة  واخلامة  اجل��ودة  حيث  من  املنتج 
اإىل  باالإ�سافة  للت�سنيع  امل�ستخدمة  واملواد  واملحتويات 

طريقة حفظ املنتج.

 ديو� تعزز جهودها لتمكن �ملر�أة 
بقطاعاتها �لإنتاجية و�لت�صغيلية 

•• دبي- وام:

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” من دورها يف متكني املراأة من خالل اإ�سراكها 
يف القطاعات االإنتاجية والت�سغيلية وعمليات �سنع القرار. وت�سجل موظفات الهيئة 
ح�سورا فاعال ومتميزا يف م�سرة متيزها وتطورها وي�سكلن اإ�سافة نوعية جلهود 
الهيئة الرامية اإىل تر�سيخ قواعد نه�سة االإمارات واإمارة دبي. و اأعرب معايل �سعيد 
حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي للهيئة عن فخره باالإجنازات التي 
على  وحر�سهن  العمل  يف  وتفانيهن  اجتهادهن  وتعك�ض  الهيئة  موظفات  حتققها 
تطوير الذات واخلرات.. و قال اإن هذه النجاحات توؤكد �سر الهيئة على الطريق 
امل��راأة ودعمها . وو�سل  ال�سحيح لرتجمة روؤي��ة القيادة احلكيمة يف جمال متكني 
 737 اإداراتها بينهن  1961 موظفة يعملن يف جميع  اإىل  الهيئة  عدد موظفات 
موظفة يف القطاع الهند�سي والفني و364 موظفة مبنا�سب قيادية فيما ت�سكل 
الن�ساء االإماراتيات ن�سبة %81.8 من اإجمايل القوى الن�سائية العاملة يف الهيئة 
املائة  يف   50 والتطوير  البحوث  مركز  يف  االإماراتيات  الن�ساء  ن�سبة  تبلغ  حني  يف 

حا�سالت على موؤهالت عليا يف املجاالت العلمية والهند�سية.

الدولية  اجلمعية  وم��وؤمت��ر   )2023( والتكنولوجيا 
وتعليقاً على هذا  لغ�سيل الكلى الريتوين )2024(. 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  كاظم،  ع�سام  ق��ال  املو�سوع، 
بالتهنئة  “نتوجه  والتجاري:  ال�سياحي  للت�سويق  دبي 
وال�سكر جلميع اأع�ساء برنامج ال�سفر على التزامهم 
البارز  دبي  دور  تعزيز  يف  القيمة  واإ�سهاماتهم  الرا�سخ 
و�سمان  ع��امل��ي��ة  اأع���م���ال  ك��وج��ه��ة 
ف���وزه���ا ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ال��ع��دي��د من 
ال��رائ��دة خالل  االأع��م��ال  فعاليات 
عاماًل  ي�����س��ّك��ل  مب���ا   2021 ع����ام 
حا�سماً يف تعزيز مكانة دبي و�سط 
للمعرفة  ك��م��رك��ٍز  ال��ع��امل��ي  امل�سهد 
واالب���ت���ك���ار وج�����ذب اخل������راء من 

خمتلف التخ�س�سات«. 
واأ�ساف: “بف�سل اإدراك اجلمعيات 
االجتماعات  اأهمية  ملدى  امل�ساركة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات احّل����ي����ة اأك������رث من 
�سفراوؤنا  مي��ن��ح  م�����س��ى،  وق���ت  اأي 
يحّفز  ت��ن��اف�����س��ي��اً  االإم������ارة ط��اب��ع��اً 
دبي  اخ��ت��ي��ار  على  ال��ق��رار  �سانعي 

لتكون وجهتهم لعقد املوؤمترات والفعاليات الهاّمة«.
وباالإ�سافة اإىل توزيع اجلوائز، �سهدت الفعالية تقدمي 
للوفود  عامة  ملحًة  بدبي  وال�سياحة  االقت�ساد  دائ���رة 
قيادة  يف  دب��ي  يف  ال�سياحة  قطاع  ا�ستمرار  كيفية  ع��ن 
 2020 اإك�سبو  عر�ض  كما  العاملية،  االنتعا�ض  م�سرة 
 .2020 اإىل دي�����س��رتي��ك��ت  امل��وق��ع  خم��ط��ط��ات حت��وي��ل 
اأع�ساء  فيها  ���س��ارك  ح��وار  جل�سة  الفعالية  وت�سمنت 
برنامج ال�سفر ملناق�سة الدرو�ض امل�ستفادة والتخطيط 
للفعاليات القادمة، قام خاللها املتحّدث العاملي ورائد 
على  ال�����س��وء  بت�سليط  �سيلو�ض  كرزي�ستوف  االأع��م��ال 

اأهمية هذه الفعاليات يف احلياة العملية.
و�ساهم الرنامج منذ تاأ�سي�سه يف عام 2010 يف تعزيز 
واأّدت  االأع���م���ال،  لفعاليات  رائ���دة  كوجهة  دب��ي  مكانة 
االإم���ارة  دع��م  اإىل   2021 ع��ام  نهاية  بحلول  ج��ه��وده 
للفوز با�ست�سافة اأكرث من 200 فعالية ح�سرها اأكرث 

من 250 األف م�سارك. 

�لقت�صاد و�ل�صياحة بدبي تكّرم �أع�صاء  برنامج �ل�صفري 
مل�صاهمتهم يف دعم قطاع فعاليات �لأعمال يف دبي
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املال والأعمال
خالل م�ساركتها يف ملتقى رجال اأعمال التاميل الهندي

حرة �حلمرية توؤكد �لتز�مها بتعزيز ثقة جمتمع �لأعمال �لهندي يف �ل�صتثمار بال�صارقة
“ملتقى رجال  املنطقة احلرة باحلمرية، خالل  املزروعي مدير هيئة  �سامل 
الذي عقدته موؤخرا جمعية رجال اأعمال التاميل  اأعمال التاميل الهندي”، 
اإن  هوليداي  بفندق  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  املهنيني  وال�سركاء 
ملجتمع  التجارية  االأع��م��ال  تطوير  عمليات  وت�سهيل  ت�سجيع  بهدف  بدبي، 
املتحدثني باللغة التاميلية القاطنني يف دولة االإمارات. واأ�سار �سعادة �سعود 
اإىل متانة العالقات االقت�سادية التي تربط دولة االإمارات  �سامل املزروعي، 
العربية املتحدة بجمهورية الهند والتي ترتجمها تطورات امل�سهد االقت�سادي 
بني البلدين ال�سديقني، الذي �سهد يف �سهر فراير املا�سي توقيع اتفاقية 
ال�سراكة االقت�سادية ال�ساملة، التي مثلت خطوة مهمة للم�ساهمة يف ارتفاع 
حجم التجارة بني البلدين من 60 مليار دوالر اأمركي اإىل 100 مليار دوالر 

ما يلبي تطلعاتهم للنمو، والذي يوؤهل املنطقة الأن تكون من اأ�سرع املناطق 
احلرة منوا يف ال�سرق االأو�سط، موؤكدا على اأن املنطقة تتطلع قدما ال�ستقبال 
املزيد من امل�ستثمرين املهتمني بال�سارقة، وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم التي 
تلبي اأرقى املعاير العاملية يف هذا املجال. وا�ستعر�ض املزروعي، اأهمية املناطق 
التجارة واال�ستثمار وت�سهيل  الرئي�ض يف حتفيز  االإم��ارات ودوره��ا  احلرة يف 
التجارة  تبني مبادئ  والتكنولوجيا، وذلك من خالل  واملعرفة  املهارات  نقل 
ملكية  توفر  يف  تتمثل  امتيازات  من  توفره  مبا  ممار�ساتها،  واأف�سل  احل��رة 
من   100% اإع��ادة  االأعمال  الأ�سحاب  ميكن  كما   ،100% بن�سبة  اأجنبية 
العائدات واالأرباح وحتويل االأموال بن�سبة %100، واالأهم من ذلك االإعفاء 

من �سريبة الدخل على ال�سركات واالأفراد بن�سبة 100%.

•• دبي-الفجر:

ال�سبل  بتوفر  التزامها  ال�سارقة،  يف  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة  اأك��دت 
الالزمة لتعزيز الثقة التي يوليها جمتمع اال�ستثمار الهندي باملنطقة احلرة 
ال�سناعية  القطاعات  مبختلف  هندية  �سركة   1400 من  اأك��رث  ت�سم  التي 
االإدارية  واخلدمات  توفرها  التي  الت�سهيالت  خالل  من  وذل��ك  والتجارية، 
القطاعات  يف  االأع��م��ال  م��زاول��ة  �سهولة  ت�سمن  التي  واللوج�ستية  والفنية 
احليوية يف اإمارة ال�سارقة، متا�سيا مع جهود دولة االإمارات وجمهورية الهند 
احلثيثة للم�ساهمة يف تعزيز الروابط االقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية 
�سعود  �سعادة  األقاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء  ال�سديقني.  البلدين  بني  املتينة 

اآفاق  لتو�سيع  قوية  دفعة  اإعطاء  عن  ف�سال  املقبلة  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل 
التعاون امل�سرتك بني الدولتني. واأكد املزروعي، اأن املنطقة احلرة باحلمرية 
حري�سة على توفر كافة اأوجه الدعم ملجتمع االأعمال الهندي باال�ستناد اإىل 
اأعلى معاير التميز واالبتكار والتقدم التكنولوجي يف �سبيل تلبية تطلعات 
يف  املتاحة  ال��واع��دة  الفر�ض  من  اال�ستفادة  عن  الباحثة  الهندية  ال�سركات 
نظرا  احلمرية  ح��رة  يف  وج��وده��ا  من  اليوم  ت�ستفيد  والتي  ال�سارقة،  اإم���ارة 
ال�سرق والغرب،  اأ�سواق  ا�سرتاتيجي يتو�سط  املنطقة من موقع  به  ملا تتميز 
وبنية حتتية متطورة و�سبكة طرق حديثة، ف�سال عن قرب امليناء منها، ما 
اإىل  التجاري،  التبادل  معدالت  ويرفع  والت�سدير  التوريد  عمليات  ي�سهل 
جانب وجود اأرا�ض �سناعية وجتارية وم�ساحات خالية للتو�سعات امل�ستقبلية، 

حتت �سعار الريادة ودورها يف ال�ستدامة

جمل�س �صيد�ت �أعمال عجمان ينظم ملتقى �ملجل�س �خلليجي �لأول 2022

خالل زيارة ملقر �سركة »�سرتاتا« للت�سنيع

موزة �آل مكتوم: دولة �لإمار�ت حافلة بالنماذج �لن�صائية �مل�صّرفة.. و�ملر�أة �لإمار�تية لديها �لكفاءة للتفوق يف خمتلف �ملجالت �حليوية

•• عجمان- الفجر :

يف  ودوره�����ا  “الريادة  ���س��ع��ار  حت���ت 
�سيدات  جمل�ض  نظم  اال�ستدامة”، 
املجل�ض  م��ل��ت��ق��ى  ع��ج��م��ان  اأع����م����ال 
بالتعاون   ،2022 االأول  اخلليجي 
بهدف  ال���ع���امل���ي،  زري  م���رك���ز  م����ع 
م��ن��اق�����س��ة واق�����ع وم�����س��ت��ق��ب��ل ري����ادة 
املتالحقة  وال���ت���اأث���رات  االع���م���ال 
التي �سهدها جمال ريادة االعمال، 
املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  دور  وم��ن��اق�����س��ة 
رواد  م�������س���اري���ع  ودع�������م  ب���ت���م���وي���ل 

ورائدات االعمال. 
امل��ل��ت��ق��ى يف مركز  ح�����س��ر ف��ع��ال��ي��ات 
�سعادة  االع���م���ال،  ل���ري���ادة  ع��ج��م��ان 
العو�سي،  ق��م��ر  ع���ب���داهلل  ف���ري���دة 
اأعمال  �سيدات  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
االإمارات، والدكتورة اآمنة خليفة اآل 
اأعمال  �سيدات  جمل�ض  رئي�سة  علي 
مقر  يف  امل��ل��ت��ق��ى  واأدارت  ع��ج��م��ان، 
مركز عجمان لريادة االعمال، منى 
�سقر املطرو�سي مدير عام جمعية 
االجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ع���ج���م���ان 
اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و   � وال��ث��ق��اف��ي��ة 

�سيدات اأعمال عجمان.
ح�سر امللتقى ع�سوات جمل�ض اإدارة 
وجمموعة  عجمان  اأعمال  �سيدات 
االع�����م�����ال  ورائ��������������دات  رواد  م������ن 
املجل�ض  م��ع��ر���ض  يف  وامل�������س���ارك���ني 
لالأزياء   2022 االأول  اخلليجي 

واملجوهرات.
امل��ل��ت��ق��ى رح��ب��ت منى  ويف م�����س��ت��ه��ل 
�سقر املطرو�سي باحل�سور، واأكدت 
االعمال  ري���ادة  جم��ال  اأهمية  على 

الدورات التي مت تقدميها �سعياً من الدائرة لرفع الكفاءة الوظيفية واجلودة 
اإحداث  املوؤ�س�سية ببناء كفاءات فردية وتكوين راأ�ض مال ب�سري قادر على 
قفزة نوعية يف م�ستوى املهارات والقدرات الوظيفية ملوظفي الدائرة. وقال 
ال�سويدي خالل تكرميه لعدد من موظفي الدائرة احلا�سلني على برنامج 
املدرب املحرتف املعتمد والذين �ساهموا بدورهم يف تقدمي وتنظيم برامج 
الدائرة حتر�ض على تنفيذ خطة  اإن  الدائرة و�سركائها  تدريبية ملوظفي 
الب�سري  امل��ال  براأ�ض  اهتمامها  اإط��ار  يف  وذل��ك  والتاأهيل  للتدريب  �سنوية 
املناطة  امل��ه��ام  ت��اأدي��ة  على  ق��ادر  متمر�ض  وظيفي  ك��ادر  خلق  نحو  وال�سعي 
اإليه بكفاءة و�سوال اإىل حتقيق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها اال�سرتاتيجية 
ال��دائ��رة من خ��الل خمرجاته  ق��ادر على متثيل  م��درب  ل�سناعة  املن�سودة 
مدرب  اإىل  للو�سول  االحرتافية  وامل��ه��ارات  باملعرفة  وت��زوي��ده  التدريبية 
حمرتف ذو كفاءات وظيفية عالية يعمل �سمن بيئة عمل حمفزة ت�سجع 
الكوادر  من  املوؤ�س�سي  االإكتفاء  وحتقق  الوظيفي  االنتماء  وتعمق  االإبتكار 

القيادية االإ�سرافية واالخت�سا�سية املواطنة.

متويل  يف  املوؤ�س�سات  “ دور  حم��ور 
اأ�ساد  ح��ي��ث  الريادية”،  امل�����س��اري��ع 
ب��ج��ه��ود اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ودوره�����ا 
يف ال��ت��م��وي��ل امل���الئ���م، م��و���س��ح��ا اأن 
التمويل يتخذ اأ�سكاال عديدة ومنها 
واال�ست�سارات،  امل������ادي،  ال��ت��م��وي��ل 
ال��دورات وور�ض  والتدريب وتوفر 

العمل املتخ�س�سة. 
وائدة  رائ��د  اإمل���ام  واأو���س��ى ب�سرورة 
واآليات  امل�����س��روع  االع��م��ال مب��اه��ي��ة 
االدارة الناجحة والت�سويق الفعال، 
للتطوير  خ��ط��ة  وج�����ود  واأه���م���ي���ة 
والنمو م�ستقبال، مو�سحاً ان جناح 
التمويل  ع��ل��ى  الي��ع��ت��م��د  امل�����س��اري��ع 
وجود  اأ�سا�ض  على  ب��ل  فقط  امل���ادي 
خطة عمل متكاملة، هذا اإىل جانب 
اأهمية االإملام باالجراءات والقوانني 

اخلا�سة �سواء بامل�سروع او املنتج. 
هذا وزار معر�ض املجل�ض اخلليجي 
االأول 2022 لالأزياء واملجوهرات 
عجمان  م���رك���ز  يف  اأق����ي����م  وال�������ذي 
ل��ري��ادة االع��م��ال، وف��د م��ن �سيدات 
حيث  �سلوفينيا،  جمهورية  اعمال 
امل�ساركة  امل�ساريع  الوفد على  اإطلع 
اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  وقدمت 
اعمال  �سيدات  جمل�ض  رئي�سة  علي 
ن��ب��ذة ح���ول اه���م م�ساريع  ع��ج��م��ان 
ومبادرات املجل�ض، وبحث الطرفان 

�سبل التعاون امل�سرتك.
عر�ض  امل��ع��ر���ض  فعاليات  و���س��ه��دت 
امل�ساريع  منتجات  م��ن  لعدد  اأزي���اء 
“ملتقى  ف���ع���ال���ي���ات  يف  امل�������س���ارك���ة 
االأول  اخلليجي  املجل�ض  ومعر�ض 

2022 لالأزياء واملجوهرات«.

العاملي، ان اخلرات املكت�سبة لرواد 
ورائ������دات االع���م���ال خ���الل الفرتة 
جناحهم  م�����ن  ع�������ززت  ال�������س���اب���ق���ة 
ناجحة،  واأف��ك��ار  م�ساريع  واخ��ت��ي��ار 
�ساهم  ع���ن  ال��ع��م��ل  “اأن  واأ����س���اف���ت 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ر  ب�سكل 
واع���ت���م���اد ا���س��ح��اب امل�����س��اري��ع على 
املنتج  تنفيذ  يف  واالب��ت��ك��ار  االب����داع 

والت�سويق واالدارة«.
واأ�سادت بالدور الكبر الذي قدمته 
توفر  خ��الل  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات 
امل�ساريع  لتنمية  الداعمة  الرامج 
العمل  وور������ض  ال�������دورات  وت���وف���ر 

املتخ�س�سة.
وق��������دم �����س����امل ح�������س���ن ال����غ����اف����ري  
رواد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
االإدارية،  والدرا�سات  لالإ�ست�سارات 

والهادف  ا���س��راق��ة  ب��رن��ام��ج  راأ���س��ه��ا 
و�ساحبات  اأ���س��ح��اب  ت�سجيع  اإىل 
مبتكرة  م�ساريع  لتنفيذ  االع��م��ال 
ت����ت����واف����ق م�����ع ت����وج����ه����ات ال����دول����ة 

واحتياجات املجتمع.
اأن  خليفة  اأمنة  الدكتورة  واأ���س��ارت 
الت�سويقية  االل��ك��رتون��ي��ة  املن�سات 
ك����ب����ر يف منو  ب�������س���ك���ل  ����س���اه���م���ت 
واإ���س��ت��دام��ة امل�����س��اري��ع، وق��د حر�ض 
���س��راك��ات��ه مع  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  املجل�ض 
االإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  م��ن�����س��ات 
و�ساحبات  اأ�سحاب  متكني  بهدف 
مبيعاتهم  زي�������ادة  م����ن  امل�������س���اري���ع 

وتطوير اعمالهم.
اأك������دت زه������راء باقر  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
امل�������س���ت�������س���ارة يف ري�������ادة االع����م����ال � 
ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز زري 

ومنو  تطور  على  املبا�سر  وت��اأث��ره 
القطاع االقت�سادي والناجت املحلي، 
 “ بعنوان  امللتقى حمورين  وتناول 
ري��ادة االع��م��ال والعمل عن بعد، و 
امل�ساريع  متويل  يف  املوؤ�س�سات  دور 

الريادية«.
اآم��ن��ة خليفة،  ال��دك��ت��ورة  وت��ن��اول��ت 
العمل  ت��اأث��ر  ح���ول  االأول  امل��ح��ور 
االعمال،  رواد  م�ساريع  يف  بعد  عن 
ال�سابقة  امل���رح���ل���ة  ان  م��و���س��ح��ة 
االعمال  ري������ادة  مل���ج���ال  واحل���ال���ي���ة 
باملرونة واالب��داع واالبتكار  اإت�سمت 
ان  واو���س��ح��ت   ، امل�ساريع  تنفيذ  يف 
اع���م���ال عجمان  ����س���ي���دات  جم��ل�����ض 
عمد اإىل تعزيز دوره يف دعم جمال 
ريادة االعمال من خالل جملة من 
وعلى  ال��رائ��دة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 

•• ال�صارقة-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع��ب��داهلل ب��ن ه���ده ال�����س��وي��دي رئ��ي�����ض دائ����رة التنمية 
مبهارات  املتوا�سل  االإرتقاء  على  الدائرة  حر�ض  ال�سارقة  يف  االإقت�سادية 
املعرفة  وتعزيز  امل�ستمر  املوؤ�س�سي  التطوير  لتحقيق  املوظفني  وك��ف��اءات 
حتر�ض  حيث  التدريب  ل�سناعة  املهارات  اأه��م  اإك�سابهم  خالل  من  لديهم 
الداخلية  البيئة  وتعزيز  الب�سرية  امل���وارد  ومتكني  تطوير  على  ال��دائ��رة 
املحفزة على االإبداع والتميز الذي ي�سهم يف االرتقاء باالأداء العام لتحقيق 
الب�سرية  امل��وارد  كفاءة  وتطوير  لتح�سني  الداعية  االإ�سرتاتيجية  اأهدافها 
اجلودة  ونظم  االإج����راءات  يف  املمار�سات  اأف�سل  وتبني  والتقنية  وامل��ال��ي��ة 

والتميز املوؤ�س�سي.
الور�ض  و  ال���دورات  خمتلف  تنظيم  على  متوا�سل  ب�سكل  ال��دائ��رة  وتعمل 
التدريبية ملوظفيها بناًء على اإحتياجات الدائرة واملخرجات املراد الو�سول 
اإليها كل وفق اخت�سا�سه وتاأتي دورة تاأهيل املدربني املحرتفني �سمن اأهم 

التي ظلت  امل��ج��االت  اأح��د  القتحام 
ل��وق��ت ط��وي��ل ح��ك��راً ع��ل��ى الرجال 
لتثبت  العامل،  دول  من  العديد  يف 
جم��دداً اأن امل���راأة االإم��ارات��ي��ة متلك 
ال��ق��درات وامل��واه��ب والطاقات  م��ن 
اخلالقة ما يعينها على اال�سطالع 
اإيجابية م��وؤث��رة ع��دي��دة يف  ب����اأدوار 
خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع، و�سمن 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية،  م��ن  ال��ع��دي��د 
على  �سرتاتا  �سركة  حر�ض  م��وؤك��داً 
اإف�ساح  ي��ح��ت��ذى يف  ت��ق��دمي من���وذج 
الن�سائية  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأم�����ام  امل���ج���ال 
�سناعات  جم���ال  يف  ذات��ه��ا  الإث���ب���ات 
 “ “�سرتاتا  ت���راع���ي  و  ال���ط���ران. 
و�سع ال�سيا�سات واالأطر التنظيمية 
ال�����ت�����ي ت���ت���ن���ا����س���ب م�����ع م���وظ���ف���ات 
مبهامهن  القيام  لت�سهيل  ال�سركة 
و�سوال  وج��ه  اأكمل  على  الوظيفية 
النوعية  االإجن�������ازات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
وم�����س��اع��دة ال�����س��رك��ة ع��ل��ى حتقيق 
اأهدافها اال�سرتاتيجي كما حتر�ض 
مع  ال��ت��ع��اون  تر�سيخ  على  ال�سركة 
�سركائها املحليني والعامليني بهدف 
قطاع  يف  الن�سائية  الكوادر  تطوير 
���س��ن��اع��ة ال���ط���ران، وامل�����س��اه��م��ة يف 
مهاراتهم  و�سقل  قدراتهم  تنمية 

يف املجال. 

••العني - وام: 

مروان  ب��ن��ت  م����وزة  ال�سيخة  زارت 
اأول ط���ران يف  اآل م��ك��ت��وم، م���الزم 
���س��رك��ة �سرتاتا  ���س��رط��ة دب���ي م��ق��ر 
العاملي  اليوم  مع  تزامناً  للت�سنيع 
للمراأة و اطلعت على اإجنازاتها وما 
ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��ود يف جم��ال دعم 

ومتكني املراأة يف حمل العمل.
وتعرفت على جهود ال�سركة الرامية 
لدولة  االقت�سادية  ال��روؤي��ة  لدعم 
واملمار�سات  وال���رام���ج  االإم������ارات، 
�سرتاتا  ت�ستخدمها  التي  املتطورة 
يف عمليات ت�سنيع هياكل الطائرات 
باال�ستعانة بكوادر اإماراتية متميزة، 
اإذ بلغت ن�سبة التوطني يف ال�سركة 
65 باملائة، فيما تبلغ ح�سة االإناث 
كوادرها  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   88

االإماراتية.
اأك��دت ال�سيخة م��وزة بنت مروان  و 
اآل مكتوم اأن دولة االإم��ارات حافلة 
امل�سرفة،  ال���ن�������س���ائ���ي���ة  ب���ال���ن���م���اذج 
االإم���ارات���ي���ة مت��ل��ك من  امل�����راأة  واأن 
التفوق  م���ن  م���ا مي��ك��ن��ه��ا  ال���ك���ف���اءة 
ذلك  امل���ج���االت، مب��ا يف  يف خمتلف 
 : ق��ال��ت  و   . املبتكرة  القطاعات  يف 
التي  الكرى  النوعية  “االإجنازات 

امل��م��ار���س��ات يف ه���ذا املجال،  اأف�����س��ل 
التوجه  ه���ذا  م��ث��ل  اأن  يف  وال����س���ك 
والتقدير  االح�����رتام  ب��ك��ل  ي��ح��ظ��ى 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات، ون���اأم���ل اأن 
�سائداً  اأ�سبح  وقد  النهج  هذا  نرى 
ل���دى خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا لتكون 
دول������ة االإم�����������ارات دائ�����م�����اً ال���ق���دوة 
امل��راأة وحتقيقها  دع��م  والنموذج يف 

ل���ل���ت���وازن امل��ن�����س��ود م���ع ال���رج���ل يف 
خمتلف ميادين العطاء والتميز”. 
م��ن ج��ان��ب��ه، رّح���ب اإ���س��م��اع��ي��ل علي 
عبداهلل، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
بنت  م��وزة  ال�سيخة  بزيارة  �سرتاتا 
تعد  اأنها  موؤكداً  اآل مكتوم،  م��روان 
االإماراتية  للمراأة  ُملِهماً  من��وذج��اً 
نوعية  ك����ف����اءة  م����ن  اأث���ب���ت���ت���ه  مب����ا 

بف�سل  االإم��������ارات  دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
الر�سيدة،  القيادة  وتوجيهات  روؤية 
يف  مبا  القطاعات  خمتلف  و�سمن 
ذلك القطاع ال�سناعي، هي م�سدر 
ف���خ���رن���ا واع�����ت�����زازن�����ا.. ول���ق���د كان 
للمراأة االإماراتية ن�سيب وافر من 
االإ�سهام يف حتقيق جانب مهم من 
اإجنازات كرى و�سلت بدولتنا اإىل 

املواد  من  الطائرات  هياكل  اأج���زاء 
امل��رك��ب��ة، ���س��م��ن جم���ال م��ه��م يعزز 
لالقت�ساد  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
ال�سركة  باهتمام  م�سيدًة  االإماراتي 
العن�سر  اأم��������ام  امل����ج����ال  ب����اإت����اح����ة 
ال���ن�������س���ائ���ي الإث�����ب�����ات ق����درت����ه على 
اإح�������داث ف�����ارق اإي���ج���اب���ي ن���وع���ي يف 
بيئة العمل، وامل�ساهمة بدور موؤثر 

العاملية انطالقاً من تاأكيد قيادتنا 
امل��راأة يف دفع  الر�سيدة الأهمية دور 
فر�سة  ومنحها  التطوير  م�سرة 
علمية  يف  االإي���ج���اب���ي���ة  امل�������س���ارك���ة 
م�ساراتها”.  �ستى  �سمن  التنمية 
اآل مكتوم،  ال�سيخة موزة  اأعربت  و 
تبذلها  التي  للجهود  تقديرها  عن 
ت�سنيع  الرائدة يف جمال  ال�سركة، 

قدراً  يتطلب  الدقة  بالغ  يف جمال 
العالية.  واملهنية  املهارة  من  كبراً 
بالنموذج  “�سعداء   : واأ����س���اف���ت 
الراقي الذي تقدمه �سركة �سرتاتا 
يت�سح  ما  وه��و  امل���راأة  ب�ساأن متكني 
املهني  ال���ت���ط���ور  دع�����م  م����ن خ�����الل 
والعملي للمراأة االإماراتية يف قطاع 
تطوير  يف  واإ����س���راك���ه���ا  ال����ط����ران، 

�قت�صادية �ل�صارقة حتر�س على تاأهيل مدربن حمرتفن

منتدى �لتجارة و�ل�صتثمار يك�صف عن �لفر�س 
�لذهبية لنيجرييا يف �إك�صبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

منتدى   ، ن��ي��ج��ري��ا  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
م�ساركتها  هام�ض  علي  للمعار�ض،  دبي  مبركز  نيجريا”  يف  “اال�ستثمار 
اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  برعاية  وذل��ك  دب��ي،   2020 اإك�سبو  معر�ض  يف 
ومنتديات  اخلليجية،  النيجرية  التجارة  مع غرفة  والتعاون  النيجرية 

نيجريا للتجارة واال�ستثمار.
ح�سر املنتدى ال�سيخ عبدالرحمن �سيف ال�سرقي، و معايل جودي جيدي 
اأدامو  اأغبا وزير دولة بالوزارة االحتادية لل�سلطة، ومعايل �سليمان ح�سن 
العا�سمة  وزي��ر منطقة  بيلو  مو�سى  و معايل حممد  املائية،  امل��وارد  وزي��ر 
الدولة،  لدى  نيجريا  �سفر  دان�سانتا رميي  �سعادة حممد  و  الفيدرالية، 
من  وع���دٍد  اخلليجية،  النيجرية  التجارة  غرفة  رئي�ض  اأح��م��دو  حممود 

الوزراء وامل�سوؤولني وامل�ستثمرين االأجانب.
تاأتي هذه الن�سخة من املنتدى ، بعد جناح الن�سخة االوىل منه التي عقدت 
يف دي�سمر املا�سي، بح�سور فخامة الرئي�ض حممد بخاري رئي�ض جمهورية 
نيجريا االحتادية، مما اأ�سفر عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بني 

نيجريا وامل�ستثمرين االأجانب.
من  واال�ستثمار؛  للتجارة  النيجري  املنتدى  من  الثانية  الن�سخة  وتاأتي 
ال�سرق  منطقة  دول  وب��ني  بينها  وال��ت��ج��ارة  اال�ستثمار  فر�ض  تعزيز  اأج��ل 
االو�سط، مب�ساركة معايل وزير املوارد املائية، ووزير الدولة لل�سلطة، وعدٍد 
يف  اال�ستثمار  فر�ض  عن  للك�سف  النيجرين،  احلكوميني  امل�سوؤولني  من 

نيجريا.
ب��الده يف  اأهمية م�ساركة  النيجري على  املائية  امل��وارد  واأك��د معايل وزي��ر 
اإك�سبو 2020 دبي، ما ميثل فر�سة لعر�ض اإمكانات االأعمال واال�ستثمار 
اأكر  اإح��دى  الكبر  البلد  اإمكانات هذا  للعامل، واال�ستفادة من  الدولة  يف 
الدول  م��ع  التوا�سل  وفر�سة   ، حيويًة  واأك��رثه��ا  اأفريقيا  يف  االقت�سادات 
االأفريقية االأخرى، ولفت االنتباه اإىل النق�ض يف البنى التحتية واال�ستفادة 
منو  فر�ض  وت��وف��ر  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  تدفق  يف  زي���ادة  م��ن 
ومكا�سب متبادلة للم�ستثمرين العامليني واأكد احلا�سرون على اأن نيجريا، 
الطاقة  ت�سدير  ع��ائ��دات  ت�سكل  حيث  للنفط،  اأف��ري��ق��ي  منتج  اأك���ر  ُت��ع��د 
االأحفورية ثلثي مداخيل خزينتها العامة، اأما قطاُع الزراعة القطاعرَ ميثل 
االأكرثرَ اأهميًة يف احلياة االقت�سادية النيجرية، اإذ ي�سكل نحو 30 يف املئة 
90 يف  اإنتاج املحا�سيل ن�سبة  الناجت املحلي االإجمايل للبالد، وي�سكل  من 
املتبقية فتتقا�سمها  املئة  10 يف  اأما  النيجري،  الزراعي  القطاع  املئة من 
الطبيعية  امل��وارد  اإىل  الفتا  االأ�سماك،  و�سيد  والغابات  احليوانية  ال��رثوة 
الوفرة، وامتالك اأكرث 80 مليون هكتار من االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة، 
اأي ما ميثل قرابة ربع االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف منطقة غرب اأفريقيا 

ككل.
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•• ال�صارقة-الفجر

والفجرة  خورفكان  فريقا  ي�سيطر 
للفنون القتالية على �سدارة نهائي 
ال�ساطئية  امل�سارعة  دوري  م�سابقة 
نظمها  ال��ت��ي  والنا�سئني  ل��الأ���س��ب��ال 
ب�ساطئ  واجل����ودو،  امل�سارعة  احت��اد 
برعاية  ال�سارقة،  يف  اخل��ان  منطقة 
���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 

رئ���ي�������ض االحت��������اد، وب���ال���ت���ع���اون مع 
وهيئة  الريا�سي،  ال�سارقة  جمل�ض 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
م�ساركة  ���س��ه��دت  وال��ت��ي  "�سروق" 
،بعد  ن��ادي��ا   11 م��ن  الع��ب��ا   122
رغبة  ال��ن��ادي��ني  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�سة 
يف ال���ف���وز ب�����درع ال���ت���ف���وق ال���ع���ام يف 
الريا�سي احلايل مما  املو�سم  نهاية 
�ساعف من اهتمام الناديني ل�سدارة 

الرتتيب العام.
وق�����د جن����ح ف���ري���ق خ����ورف����ك����ان من 
الفوز بلقب فئة االأ�سبال بر�سيد 6 
ميداليات    3 من  ملونة  ميداليات 
،بعدما  وبرونزيتني  وف�سية  ذهبية 
جنح العب خورفكان حمد عبداهلل 
م���ن ان���ت���زاع ذه��ب��ي��ة وزن حت���ت 35 
ذهبية  ال��رئ��ي�����س��ي  ، وحم��م��د  ك��ج��م 
وزن حتت 40 كجم وحممد النقبي 

ذهبية وزن حتت 50 كجم ..وحل يف 
نادي  فريق  الو�سيف  الثاين  املركز 
الفجرة للفنون القتالية بذهبيتي 
ع��ب��داهلل ال��ك��ي��اين ال��ت��ي اأح���رزه���ا يف 
وع���ب���داهلل   ، ك���ج���م   60 حت����ت  وزن 
70 كجم ..وحل  ب�سام يف وزن فوق 
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال���رون���زي فريق 

االأن�سار ال�سارقة .
�سيطر  ف���ق���د  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف���ئ���ة  اأم������ا 

للفنون  الفجرة  نادي  فريق  عليها 
ال��ق��ت��ال��ي��ة ب��ع��د م��ن��اف�����س��ة ق��وي��ة مع 
املناف�ض  خ���ورف���ك���ان  ن������ادي  ف���ري���ق 
ال��ف��ج��رة من  وق���د مت��ك��ن   ، العنيد 
 3 منها  ميدالية   11 ب��ع��دد  ال��ف��وز 
برونزيات  و4  ف�سيات  و4  ذهبيات 
خورفكان  فريق  ذهبيات  ن��ال  ،وق��د 
حتت  وزن  يف  �سلطان  فهد  ال��الع��ب 
وزن  يف  ا�سغر  ورا�سد    ، كجم   60

حت��ت 70 كجم ، وحم��م��د خ��ال��د يف 
اأحرز  ..بينما  كجم   80 ف��وق  وزن 
الو�سيف  ال��ن��د  خ��ورف��ك��ان  ذهبيتي 
 80 ال��ه��ا���س��م��ي يف وزن حت��ت  ح��م��د 
، وهوتي �ساهني يف وزن حتت  كجم 
حل  الثالث  املركز  ..ويف  كجم   50

فريق االأن�سار ال�سارقة .
ال��ن��اج��ح��ة قام  ال��ب��ط��ول��ة  ويف خ��ت��ام 
ال�����س��ي��د حم��م��د ج��ا���س��م اأم����ني ال�سر 

�سليمان  اأح���م���د  وال�����س��ي��د  امل�����س��اع��د 
االإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و  ال��ب��ل��و���س��ي 
االأوائ������ل م�سكا  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ت��وي��ج 
حممد  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد   .. للبطولة 
االحتاد  رئي�ض  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
للم�سارعة  الفني  امل�ستوى  بارتفاع 
اهتمام  وج�����دت  ال���ت���ي  ال�����س��اط��ئ��ي��ة 
الدرعي  وج��دد   .. االأع�ساء  االأندية 
الريا�سي،  ال�سارقة  ملجل�ض  ال�سكر 

لال�ستثمار  ال���������س����ارق����ة  وه����ي����ئ����ة 
يف  مل�ساهمتهم  )���س��روق(  والتطوير 

النجاحات التي حتققت .

•• دبي-الفجر:

ك��اي��اك وواق���ف والذي  التجديف احل��دي��ث  ق���وارب   حقق كرنفال 
ن��ظ��م��ه ن����ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ���س��م��ن �سل�سلة 
الريا�سي  امل��و���س��م  ف��ع��ال��ي��ات  اإح����دى  املجتمعية  دب���ي  م��ه��رج��ان��ات 
الكبرة من  امل�ساركة  يف  متثل  عري�سا  جناحا   2022-2021

خمتلف  �سرائح املجتمع 
مل��دي��ن��ة حممد  االأول  احل���ي  واج��ه��ة  املجتمعي يف  احل���دث  واأق��ي��م 
العامل  اأك��ر بحرة كري�ستالية يف  اآل مكتوم على مياه  را�سد  بن 
اأجل  م��ن  جن���دف  "نحن  االأوىل  فعاليتني  ال��ك��رن��ف��ال  وت�����س��م��ن 
اأج���ل دبي" حيث  "نحن جن��دف م��ن  الهمم" وال��ث��ان��ي��ة  اأ���س��ح��اب 
من  فئتني  على  خمتلفة  م�سافات  يف  حت��دي��ات  امل�ساركون  خا�ض 

القوارب االأوىل )كاياك( والثانية )لوح التجديف واقفا(.
ونظم النادي الفعالية املجتمعية الكبرة قلب دبي الناب�ض وبني 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  الكري�ستالية(  )البحرة  وجهاتها  اأجمل 
�سركة نخيل العقارية ومدينة حممد بن را�سد اآل مكتوم -احلي 
والتزحلق  �سرف  للكايت  االإم����ارات  جلنة  م��ع  وبالتعاون  االأول 
املائية  للمغامرات  دب���ي(  اأدفانت�سر  )ووات���ر  وموؤ�س�سة  امل���اء  على 

والبحرية.

و�سهد الكرنفال م�ساركة عدد كبر من حمبي الريا�سات البحرية 
واملائية ومنت�سبي جلنة االمارات للكايت �سرف اإ�سافة اىل جنوم 
ريا�سة  ال��ه��م��م وجن���وم  اأ���س��ح��اب  ري��ا���س��ة  ال��وط��ن��ي��ة يف  املنتخبات 
االأوملبياد اخلا�ض مثلوا عددا من اأندية الدولة تقدمهم نادي دبي 
الأ�سحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�س�سة  اأبوظبي  ون��ادي  الهمم  الأ�سحاب 

الهمم.

النتائج
اأج��ل دب��ي( يف فئة لوح  واأ���س��ف��رت نتائج �سباق )نحن جن��دف م��ن 
ال�سيدات  بلقب  �سياء  �سامية  اللبنانية  فوز  عن  واقفا  التجديف 
الكندية  وج���اءت  ثانية  بوتاكا  تري�سي  النيوزيلندية  حلت  فيما 
البولندي فريدريك  النا�سئني جاء  ولدى  ثالثة  ديفيان  جي�سيكا 
امل�سرية  ثم  ثانيا  توما�ض جرمي  الهندي  اأوال وحل  �سز�سي�سني 
هال ه�سام ثالثة بينما تفوق يف الرجال ال�سوري املختار ابو الربيع 
ان�سيدي  ثم امل�سري ه�سام النجار  وجاء ثانيا الفرن�سي جوليان 
اأحمد عبدالكرمي  ثالثا. ويف فئة كاياك فاز بلقب الرجال بطلنا 
الكعبي وحل ثانيا ال�سوري ح�سن العلي وجاء ثالثا بطلنا حممد 
النا�سئني  بلقب  نيني  افريقية  اجل��ن��وب  وف���ازت  املن�سوري  عبيد 
فريدريك  ال��ب��ول��ن��دي  ن���ال  بينما  ث��ال��ث��ة  م���را  مواطنتها  وح��ل��ت 

بلقب  ك��وك  الي�سا  الريطانية  وف��ازت  الثاين  املركز  �سز�سي�سني 
ال�سيدات ونالت النيوزيلندية تري�سي بوتاكا املركز الثاين وحلت 

الهندية اأري توما�ض ثالثة.

تتويج
وعقب نهاية املناف�سات قام حممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي 
لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يرافق حممد القا�سم املدير 
التنفيذي لنخيل الإدارة املجتمعات )اإن �سي اأم(  واأحمد ال�سويدي  
و�سامح ال�سغر م�سرف الفعالية بتكرمي اأ�سحاب املراكز االأول يف 

�سباق نحن جندف من اأجل دبي.

20
�سجل احلدث املجتمعي الكبر م�ساركة كبرة من خمتلف �سرائح 
الريا�سات  وجن���وم  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  اأب��ط��ال��ن��ا  تقدمهم  املجتمع 
قارات  خمتلف  من  املقيمة  اجلاليات  اأب��ن��اء  اإىل  اإ�سافة  البحرية 
اأك���رث م��ن 20 دول���ة منها ال��ي��م��ن وم�����س��ر ولبنان  ال��ع��امل م��ث��ل��وا 
والفلبني  والهند  واملغرب  وال�سودان  و�سوريا  وفل�سطني  واالأردن 
وبنغالدي�ض واإيران وباك�ستان ونيوزيلندا وكندا وفرن�سا وبولندا 

وجنوب اأفريقيا ونيجريا وبريطانيا واأذربيجان.

بعد مناف�سة قوية بني الناديني

خورفكان و�لفجرية ي�صيطر�ن على ذهب �مل�صارعة �ل�صاطئية   

م�ساركة عري�سة ملحبي الريا�سات البحرية

جناح كبري لفعالية »نحن جندف من �أجل دبي«
احلدث يجتذب 100 ريا�سي من 20 دولة حول العامل

•• دبي-الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير املالية �سهد ال�سيخ حممد بن مكتوم بن را�سد 
للكا�ض  النهائية  واملباراة   2022 للبولو  الذهبية  دبي  كاأ�ض  ختام  مكتوم  اآل 
والتي جمعت بني فريق االإم��ارات بقيادة �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن 
اآل مكتوم وفريق احلبتور بقيادة حممد احلبتور وتوج فريق االمارات  را�سد 
الفائزبالبطولة كما توج فريق احلبتور الو�سيف وتوج فريقي زيدان الفائز 

بكاأ�ض اوتو ميلنيوم وفريق عليا الو�سيف .
ووجه ال�سيخ حممد بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم التهنئة اىل �سمو ال�سيخة 
ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم على فوزها بهذه الكاأ�ض التي متثل قمة 
البولو يف املنطقة وقال ان املباراة النهائية جاءت قوية ومثرة وانها ج�سدت 

امل�ستوى الذي و�سلت اليه اللعبة يف االإمارات .
كما وجه التهنئة اإىل حممد خلف احلبتور على توليه رئا�سة  احتاد االإمارات 
للبولو متمنيا لالحتاد كل التوفيق  م�سيدا مبا تقدمه جمموعة احلبتور من 
دعم للعبة بتوفر اف�سل املالعب واحدثها لي�ض على �سعيد املنطقة بل على 
�سعيد العامل ومنوها اىل ان الكاأ�ض الذهبية تتطور من عام الآخر مما ي�سهم 

يف ن�سر وتطور اللعبة . 
وكانت املباراة اخلتامية بني االمارات واحلبتور قد انتهى وقتها اال�سلي بعد 
اأه��داف لكل منهما اال ان االم��ارات جنح يف  اال�سواط اخلم�سة بالتعادل ب8 
لينتزع  االول  اال�سايف  ال�سوط  منت�سف  "التا�سع" يف  الذهبي  الهدف  اح��راز 
يف  ذروتها  االث��ارة  بلغت  مباراة  بعد  احلبتور  انياب  بني  من  الذهبية  الكاأ�ض 
ليتوج  الفريقني  �سديدة بني  �سهد مناف�سة  الذي  واالخ��ر  ال�سوط اخلام�ض 

فريق االمارات يف النهاية بطال لعام 2022  .

وعقب املبارة قام ال�سيخ حممد بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم بتتويج الفائزين 
وا�سحاب االلقاب واف�سل خيل .

فاز فريق  الرئي�سية فقد  املباراة  �سبقت  والتي  اوتو ميلنيوم  كاأ�ض  اما مباراة 
اآل مكتوم ب  زيدان بقيادة عمرو زيدان على فريق عليا بقيادة ال�سيخة عليا 

. اأهداف   9 مقابل  11هدفا 
ميثاء بنت حممد تهنىء حممد احلبتور وت�سيد بجهود احتاد البولو 

اأعربت �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم كابنت فريق االمارات 
للبولو عن �سعادتها الغامرة بالفوز بكاأ�ض دبي الذهبية للبولو 2022 موؤكدة 
اأن البطولة جنحت بامتياز بكل املقايي�ض تنظيميا وفنيا وقدمت جميع الفرق 
م�ستوى متميزا ولذلك كان من ال�سعب التكهن بنتيجة اأية مباراة  ووجهت 
�سموها التهنئة اىل حممد خلف احلبتور رئي�ض احتاد االمارات للبولو وقالت 
اإن اللعبة �سوف ت�سهد حتوال وتطورا كبرين يف املرحلة املقبلة ب�سبب تواجده 

ومعاي�سته للعبة متمنية لالحتاد اجلديد كل التوفيق والنجاح .
حممد احلبتور :بت�سافر اجلهود �سنحلق ببولو االإمارات يف �سماء العاملية 

وجه رجل االأعمال حممد خلف احلبتور رئي�ض احتاد االإمارات للبولو التهاين 
والتريكات اإىل فريق االإمارات على فوزه بكاأ�ض دبي الذهبية للبول 2022 
كابنت  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  بالتهنئة  وخ�ض 

فريق االإمارات للبولو متمنيا للفريق املزيد من التوفيق والنجاح .
للبولو  الذهبية  دب��ي  كا�ض  لبطولة  حتقق  مبا  �سعادته  عن  احلبتور  واأع��رب 
جهود االأندية �سوف يحلق  وبت�سافر  االحتاد  اإن  وقال  جناحات  من   2022
وخ�ض  غنتوت  ن��ادي  اأ�سرة  اىل  ال�سكر  موجها  العاملية  �سماء  يف  اهلل  مب�سيئة 
اآل نهيان رئي�ض نادي غنتوت واىل فريق  زايد  ال�سيخ فالح بن  بال�سكر �سمو 
"ايه ام" وفريق زي��دان وفريق بنجا�ض  اأبوظبي وفريق  االإم��ارات واىل فريق 

وفريق ذئاب دبي كافو واإىل جمموعة احلبتور .

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�سد 

حممد بن مكتوم يتوج »�لإمار�ت« بطال لكاأ�س دبي �لذهبية للبولو 2022 

•• دبي-وام:

طالب �سعادة اللواء /م/ نا�سر عبد الرزاق الرزوقي 
للكاراتيه  واالآ���س��ي��وي  االإم���ارات���ي  االحت��ادي��ن  رئي�ض 
اأع�ساء  للعبة  ال��دويل  االأول لرئي�ض االحت��اد  النائب 
اجلديد  ل��ل��ك��ارات��ي��ه  االإم������ارات  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����ض 
جناح  م�سرة  ا�ستكمال  اأج��ل  م��ن  التعاون  ب�سرورة 
االحتاد يف الدورة اجلديدة، وتو�سيع قاعدة املمار�سة 
من اأجل ا�ستك�ساف مزيد من املواهب عر م�سابقاته 

املحلية.
احتاد  اإدارة  ملجل�ض  االأول  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
و   2024 –2020 اجل���دي���دة  ب���دورت���ه  ال��ك��ارات��ي��ه 
الذي عقد برئا�سة الرزوقي وح�سور اأع�ساء املجل�ض 
علي،  اآل  املجيد  عبد  ورا�سد  �سنكل،  م��روان  املهند�ض 
ال�سحي،  حربوك  وحممد  �سام�ض،  حميد  واملهند�ض 
عبد  د.  و  حيدر،  بن  د.ح�سة  و  النعيمي،  واإب��راه��ي��م 
اهلل البادي، وه�سام العلماء عالوة على حممد عبا�ض 
املدير التنفيذي لالحتاد وه�سام �سري مديره الفني 
احلكام  الزعابي ع�سو جلنة  ال��دويل جابر  و احلكم 

باالحتاد االأ�سيوي.
وحث نا�سر الرزوقي اجلميع على التعاون من اأجل 
�سارحاً  االإدارة  جمل�ض  جن��اح��ات  م�سرة  ا�ستكمال 
وجمل�ض  االحت���اد  ك��اه��ل  على  تقع  ال��ت��ي  امل�سوؤوليات 
ال�سكر  وج��ه  و  املقبل  الفرتة  فيه  والعاملني  اإدارت���ه 
يف الوقت نف�سه اإىل اأع�ساء املجل�ض ال�سابق ملا بذلوه 
لهم  متمنياً  اللعبة  خل��دم��ة  ك��ب��رة  جم��ه��ودات  م��ن 

التوفيق.
و ا�ستعر�ض جمل�ض االإدارة العديد من االأم��ور التي 
�سعوبات  م��ن  اللعبه  ي��واج��ه  وم��ا  ال��ك��ارات��ي��ه  تخ�ض 
قاعدة  تو�سيع  وخ��ط��ط  لها  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  وكيفية 
م�سابقاته  ع���ر  امل����واه����ب  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال���الع���ب���ني 

املحلية.
ب��ال�����س��ك��ر اإىل جم��ل�����ض دبي  و ت��ق��دم رئ��ي�����ض االحت�����اد 

االحتاد  مع  الدائم  و  امل�ستمر  تعاونه  على  الريا�سي 
نوفمر  يف  للكاراتيه  العامل  بطولة  الإق��ام��ة  ودعمه 

املا�سي 2021 بدبي.
وق����دم ج��زي��ل ال�����س��ك��ر اإىل ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ح��م��د ال�����س��رق��ي ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رة ل��دع��م��ه بطولة 
االأوىل  للمرة  باإقامتها  للكاراتيه  ال��ع��امل��ي  ال����دوري 
امل��ا���س��ي، م�سرا للثقة  ال��ف��ج��رة يف ف��راي��ر  ب��اإم��ارة 
للكاراتيه يحظى  االإم���ارات  احت��اد  ب��ات  التي  الكبرة 
بها من قبل االحتاد الدويل اإمياناً بقدرات االمارات 

التنظيمية والفنية والب�سرية.
االأول  اجتماعه  يف  االحت���اد  اإدارة  جمل�ض  اعتمد  و 
اإعادة هيكلة اللجان العاملة باالحتاد و اأ�سماء روؤ�ساء 
املجيد  عبد  را�سد  ليتوىل  املنا�سب  توزيع  و  اللجان 
اآل علي من�سب النائب االأول رئي�ض جلنة املنتخبات 
واملهند�ض مروان حممد �سنكل النائب الثاين للرئي�ض 
و  ال��ع��ام  االأم����ني  من�سب  �سام�ض  حميد  امل��ه��ن��د���ض  و 
الدكتور عبد اهلل البادي االأمني العام امل�ساعد رئي�ساً 
للجنة احلوكمة والتخطيط اال�سرتاتيجي، وحممد 
بن  ح�سة  الدكتور  و  امل��ايل،  املدير  ال�سحي  حربوك 
رئي�ساً  النعيمي  واإبراهيم  امل��راأة،  للجنة  رئي�ساً  حيدر 
للجنة  رئ��ي�����س��اً  ال��ع��ل��م��اء  وه�����س��ام  امل�����س��اب��ق��ات،  للجنة 

الت�سويق واال�ستثمار.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل�����ض ت��ع��ي��ني اخل��ب��ر حم��م��د عبا�ض 
واحلكم  االخ��ت��ب��ارات،  جلنة  و  الفنية  للجنة  رئي�ساً 
الدويل جابر الزعابي رئي�ساً للجنة احلكام، واحلكم 
الدويل اإبراهيم اجلناحي رئي�ض جلنة احلكام ال�سابق 
م�ست�ساراً للجنة تقديراً جلهوده يف ال�سنوات ال�سابقة، 
يف  وال�سالمة  واالأم��ن  التنظيم  جلنتي  ا�ستمرار  مع 
واال�ستئناف  االن�سباط  جلنتي  وا�ستحداث  مهامه 

وفقاً للوائح والنظم املعمول بها يف االحتاد.
وحث اللواء نا�سر الرزوقي روؤ�ساء اللجان على �سرعة 
اأع�ساء جلانهم العتمادها للبدء يف مهامهم  ت�سكيل 

خالل الفرتة القادمة مع حتديد املهام والواجبات.

�حتاد �لكار�تيه يعيد هيكلة جلانه 
وي�صتحدث جلنتي �لن�صباط و�ل�صتئناف
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت اأم�ض االأول ال�سبت مناف�سات اجلولة الثامنة ع�سرة من دوري اأدنوك 
للمحرتفني والتي �سهدت العديد من املفاجاآت واالأرقام.

 ، العروبة  تعادله مع  بعد  امل�سابقة  "العني" حفاظه على �سدارة  وا�سل  فقد 
فيما وا�سل "الوحدة" مالحقته على ال�سدارة بعد الفوز على �سباب االأهلي، 
بينما وا�سلت فرق القاع اإهدار النقاط عدا الظفرة الذي ا�ستطاع الفوز على 

خورفكان.
و  اأرق����ام  اأب���رز  ال��ت��ايل  التقرير  يف  وام/  االإمارات" /  اأن��ب��اء  "وكالة  وت��ر���س��د 
اإح�سائيات اجلولة التي �سهدت قمتني من العيار الثقيل، جمعت االأوىل �سباب 

االأهلي مع الوحدة والثانية اجلزيرة مع ال�سارقة.
املباراة  الوحدة  بدبي، ح�سم  را�سد  ا�ستاد  على  اأقيمت  التي  االأوىل  القمة  ويف 
امل�سابقة  مت�سدر  العني  مالحقه  ليوا�سل  االأه��ل��ي  �سباب  على   3/1 بالفوز 
وليتمكن من اإنهاء عقدة ا�ستمرت اأكرث من 12 عاما على ا�ستاد را�سد بعدم 

متكنه من حتقيق الفوز على �سباب االأهلي.
 43" ال��ع��ني  م��ع  ال��ف��ارق  يقل�ض  اأن  نقطة" ك��ذل��ك   39" ال��وح��دة  وا�ستطاع 
نقطة" املت�سدر اإىل 4 نقاط فقط، بعد تعرث العني بالتعادل االإيجابي 1/1 
اأمام العروبة حيث تعادال يف  مع العروبة وهو التعادل الثاين له هذا املو�سم 

لقاء الدور االأول باجلولة اخلام�سة بنتيجة 3/3.
بال�سارقة اخل�سارة االأوىل مع  اأن يلحق  ا�ستطاع اجلزيرة  الثانية  القمة  و يف 

املدرب اأوالريو كوزمني، بعد 16 مباراة متتالية قاد فيها الفريق دون خ�سارة، 
اأمام  لكن ال�سارقة احتفظ مبركزه الثالث مع تبقي مباراة موؤجلة للجزيرة 

احتاد كلباء.
و �سهدت اجلولة ت�سجيل 20 هدفا اأكرثها يف لقاء الظفرة وخورفكان بواقع 
اجلزيرة  م��ب��اراة  كانت  فيما   ،  4/1 بنتيجة  الظفرة  ف��از  بعدما  اأه���داف   5
وال�سارقة االأقل بواقع هدف واحد �سجله اجلزيرة يف مرمى ال�سارقة يف حني 
مت ت�سجيل هدف واح��د من ركلة ج��زاء عن طريق ا�سحاق كي�سي العب بني 

يا�ض يف مرمى عجمان.
فيما �سهدت املباريات ت�سجيل هاتريك واحد �سجله �سياء �سبع العب الن�سر يف 

مرمى االإمارات خالل اللقاء الذي انتهى بفوز الن�سر 4/0.

و خالل اجلولة اأ�سهر احلكام 34 بطاقة �سفراء، كان اأكرثهم بلقاء الوحدة 
و�سباب االأهلي بواقع 7 بطاقات.

 43 ال�سدارة  العني يف  نهاية اجلولة مت�سمنا  و جاء ج��دول الرتتيب عقب 
 33 39 نقطة، وال�سارقة يف املركز الثالث  نقطة، والوحدة يف املركز الثاين 
نقطة، واجلزيرة يف املركز الرابع 32 نقطة، و�سباب االأهلي يف املركز اخلام�ض 
30 نقطة، وعجمان يف املركز ال�ساد�ض 25 نقطة، وبني يا�ض يف املركز ال�سابع 
25 نقطة، والن�سر يف املركز الثامن 25 نقطة، والو�سل يف املركز التا�سع 23 
نقطة، واحتاد كلباء يف املركز العا�سر 19 نقطة، وخورفكان يف املركز احلادي 
ع�سر 18 نقطة، والظفرة يف املركز الثاين ع�سر 14 نقطة، والعروبة يف املركز 

الثالث ع�سر 10 نقاط، واالإمارات يف املركز الرابع ع�سر واالأخر 6 نقاط.

•• دبي-الفجر:

اأمني  ح���ارب  �سعيد  �سعادة  ا�ستقبل 
عام جمل�ض دبي الريا�سي فالدميار 
اأندية  اأحد  نانت�ض  نادي  مالك  كيتا 
مقر  يف  امل��م��ت��از  الفرن�سي  ال����دوري 
املجل�ض بحي دبي للت�سميم بح�سور 
نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمني 
ال�����ع�����ام، وذل������ك مب��ن��ا���س��ب��ة زي���ارت���ه 

للدولة.
مبالك  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  ورح��ب 
���س��رًح��ا عن  ل��ه  ن���ادي نانت�ض وق���دم 
ال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه جمل�ض دبي 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ري��ا���س��ي 
دبي  يف  تنظيمها  يتم  التي  املتنوعة 
الأكرث  جاليات  ت��واج��د  وع��ن  �سنويا 
دولة  يف  يعي�سون  دول���ة   200 م��ن 
االإمارات ومدى انت�سار الريا�سة يف 
اأو�ساط املجتمع، كما ا�ستعر�ض معه 
وزي��ادة عدد  الريا�سي،  القطاع  منو 

املمار�سني يف خمتلف الريا�سات.
واأكد حارب اأن القيادة الر�سيدة تويل 
اهتماًما بجميع اأنواع الريا�سات واأن 
اجندة الفعاليات الريا�سية ال�سنوية 
400 فعالية يف العام  التي تتجاوز 
متنوعة  ري���ا����س���ات  ت�����س��م  ال����واح����د 
تناف�سية  وحملية  دولية  وب��ط��والت 
القدم حتظى  وجمتمعية، لكن كرة 
املجل�ض  وي��ح��ر���ض  ك��ب��ر  ب��اه��ت��م��ام 

االأطراف  خمتلف  مع  التعاون  على 
القدم  ك��رة  اأج��ل تطوير قطاع  م��ن 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  على  واالط���الع 

واال�ستفادة من االحرتافية.
بزيارة  �سعادته  ع��ن  ال�سيف  وع��ر 
التعاون  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه  واأك������د  دب����ي 
وتبادل  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  م��ع 
اخل��������رات يف جم������ال ك������رة ال���ق���دم 
جذب  منطقة  تعد  دب��ي  واأن  �سيما 
كما  العاملية  االأن��دي��ة  لكرى  مهمة 
ت�سجع  فيها  اال���س��ت��ث��م��ار  اأج����واء  اأن 
جميع االأطراف على تعزيز التعاون 

بالنه�سة  واأ���س��اد  امل��ج��االت،  كافة  يف 
احل�سارية واالقت�سادية وال�سياحية 
وال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا اإم����ارة 
ال�سديد  اإع��ج��اب��ه  ع���ن  وع���ر  دب����ي، 
وال�سياحي  امل����ع����م����اري  ب���ال���ت���ط���ور 
والريا�سي الكبر يف دبي، كما عّر 
ع��ن اإع��ج��اب��ه ب��ج��ودة احل��ي��اة يف دبي 
يف  لال�ستثمار  ال��داع��م��ة  واالأج�����واء 
املجال  بينها  وم��ن  امل��ج��االت  جميع 

االقت�سادي.
وا���س��ط��ح��ب ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح���ارب 
املجل�ض  مب��ق��ر  ج���ول���ة  يف  ال�����س��ي��ف 

واأطلعه على دور االإدارات واالأق�سام 
االبتكار،  وخمتر  املجل�ض،  عمل  يف 
الب�سرية،  امل��������وارد  ن��ب�����ض  وج����ه����از 
الفعاليات  دل���ي���ل  ع���ل���ى  واأط����ل����ع����ه 
قائمة  ي�������س���م  ال�������ذي  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تنظم 
يف دب���ي خ���الل ع�����س��ر ���س��ن��وات، كما 
من  االإجنليزية  الن�سخة  له  اأه��دى 
كتاب ق�ستي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حاكم دبي "رعاه اهلل".

•• ال�صارقة –الفجر:

اأم�����س��ي��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة واح��ت��ف��ائ��ي��ة اأق���ام���ه���ا جمل�ض 
�ساحية ال�سبيحية التابع لدائرة �سوؤون ال�سواحي 
الريا�سي  خورفكان  ن��ادي  اأ�سرة  يف  جمع  والقرى 
خ��ورف��ك��ان بطال  ن���ادي  ت��ت��وي��ج  ال��ث��ق��ايف مبنا�سبة 

لكاأ�ض االحتاد لكرة ال�ساالت االإماراتية
 ح�����س��ر االأم�����س��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف م��ق��ر جمل�ض 
وتناول  خ��ورف��ك��ان  مب��دي��ن��ة  ال�سبيحية  �ساحية 
ف��رح��ة ال��ف��وز ب��ه��ذا االإجن����از ال��ري��ا���س��ي وذل���ك يف 
تنظيمها  على  املجل�ض  درج  والتي  يل�ستنا  م��ب��ادرة 
اأحمد  ���س��ع��ادة  ح�سرها  ال�ساحية  الأه���ايل  دوري���ا 
وخلفان  ال�ساحية  جمل�ض  رئي�ض  النقبي  الغاوي 
ولفيف  واالأع�����س��اء  الرئي�ض  نائب  النقبي  �سالح 
نادي  اأ���س��رة  ح�سور  بجانب  ال�ساحية  اأه���ايل  م��ن 
واالإداري  الفني  واجل��ه��از  وال��الع��ب��ني  خ��ورف��ك��ان 
اإدارة  النقبي رئي�ض جمل�ض  تقدمهم �سعادة �سامل 

نادي خورفكان الريا�سي الثقايف
�سعادة  املجل�ض  رئي�ض  اأب���دى  االأم�سية  ب��داي��ة  ويف 
اأحمد الغاوي النقبي �سعادة اأهايل خورفكان بهذا 
اأ�سعد اجلميع بفوز نادي  االإجناز الريا�سي الذي 
بعد  ال�ساالت  قدم  لكرة  االحت��اد  بكا�ض  خورفكان 

اأداء م�سرف طوال املو�سم الريا�سي .
وج���رت خ��الل االأم�����س��ي��ة االإ����س���ادة بجهود جمل�ض 
اجلهازين  اأن  اإىل  وك��ذل��ك  خ��ورف��ك��ان  ن���ادي  اإدارة 
احلافلة  امل�سرة  بعد  خلورفكان  واالإداري  الفني 
اإىل م���ا حت��ق��ق م���ن بطوالت  ال��ن��ظ��ر  اأه��م��ي��ة  م���ع 
مراد  خالد  وهم  اأحرزها النادي منذ عام 2013 
الفريق  مدير  احلمادي  وهيثم  م�سرفاً  ثم  العباً 
املجهول  الفريق واجلندي  واأنور احلمادي مدرب 

حممد �سعيد الظنحاين م�ساعد املدرب.
اأ�سادت  ال��ت��ي  الكلمات  م��ن احل�����س��ور  ع��دد  واأل��ق��ى 
باالإجناز الريا�سي والتي تكاملت بالثناء والتقدير 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
يف  للريا�سة  وال�سخي  الكبر  ال��دع��م  ق��دم  ال���ذي 
اإمارة ال�سارقة واهتمام �سموه باالأندية ومنها نادي 
خورفكان الريا�سي والنتائج التي يحققه اأبناءه يف 

كافة الريا�سات و�سوال اإىل كرة ال�ساالت .
كما وتوالت الكلمات والفقرات يف تقدمي التهنئة 
يب�سر  ذل���ك  اأن  اإىل  واالإ�����س����ارة  خ��ورف��ك��ان  ل��ن��ادي 
والريا�سات  الفرق  لبقية  باهر، ومتنوا  مب�ستقبل 
بهذه  االحتفال  وج��رى  املتقدمة  النتائج  حتقيق 
ال��ت��ه��اين والتريكات  ت��ب��ادل  ال��ف��رح��ة م��ن خ���الل 
هذه  عن  ع��رت  التي  الكعكة  تقطيع  على  ع��الوة 

الفرحة الكبرة.

اجلولة ال� 18 لدوري املحرتفني

�لوحدة يقل�س فارق �لنقاط مع �لعن و �ل�صارقة يخ�صر لأول مرة مع كوزمن 

�أم�صية ريا�صية يف جمل�س �صاحية �ل�صبيحية �صمن مبادرة يل�صتنا لالحتفال باإجناز نادي خورفكان �لريا�صيجمل�س دبي �لريا�صي ي�صتقبل مالك نادي نانت�س �لفرن�صي

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
رئي�ض  كيويل  رافيل  الرميلة،الدكتور  ق�سر  الفجرة، يف 
االحتاد الدويل للريا�سات البحرية، بح�سور ال�سيخ �سيف 
احلرة  املنطقة  هيئة  رئي�ض  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
بالفجرة. ورحب �سمو ويل عهد الفجرة برئي�ض االحتاد 
الدويل للريا�سات البحرية، م�سيًدا بدور االحتاد يف دعم 
الن�ساط الريا�سي البحري يف الدولة مبا ُيرز مكانتها يف 
امل�ستقبلية  �سموه على اخلطط  واطلع  عاملًيا.  املجال  هذا 

وحماور التعاون امل�سرتك بني االحتاد الدويل للريا�سات 
البحرية يف  للريا�سات  الدويل  الفجرة  ونادي  البحرية 
يف  �ستقام  التي  املقبلة  الريا�سية  وال��ب��ط��والت  االأن�سطة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��م  على  �سموه،  واأك��د  الفجرة. 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
برعاية  �سموه  وت��وج��ي��ه  ب��اأن��واع��ه��ا،  للريا�سات  ال��ف��ج��رة 
وتدريب الريا�سيني، وا�ست�سافة املناف�سات الريا�سية على 
التنظيم  جم��ال  يف  م�ساركتها  يعزز  مب��ا  الفجرة،  اأر����ض 
هذا  ال��دول��ة يف  ا�سرتاتيجية  وي��دع��م  ال��ع��امل��ي  ال��ري��ا���س��ي 
املجال. واأ�ساد رئي�ض االحتاد الدويل للريا�سات البحرية 

بدعم �سمو ويل عهد الفجرة لرنامج تدريب النا�سئني 
على الريا�سات البحرية يف الفجرة من خالل اأكادميية 
الدويل  ل��الحت��اد  من��وذًج��ا  باعتبارها  النا�سئني،  ت��دري��ب 
وتدريب  تاأ�سي�ض  يف  ال��ع��امل  ودول  البحرية  للريا�سات 
التي  الدولية  ال�سمعة  على  اأك��د  كما  والنا�سئني.  ال�سباب 
حت��ظ��ى ب��ه��ا ال��ف��ج��رة يف ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة وتنظيم 
املناف�سات العاملية، م�سًرا اإىل املزيد من التعاون امل�ستقبلي 
بني االحتاد واالإمارة . ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي 
مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرة واأحمد اإبراهيم املدير 

التنفيذي لنادي الفجرة الدويل للريا�سات البحرية.

حممد �ل�صرقي يطلع على خطط �لتعاون بن �لحتاد �لدويل للريا�صات �لبحرية و�لفجرية 

•• ال�صارقة -وام: 

الإم���ارة  اال���س��ت�����س��اري  املجل�ض  اأق���ر 
ال�سارقة خالل جل�سته ال� 11 التي 
ال�سارقة  مدينة  يف  مبقره  عقدها 
�سمن اأعماله لدور انعقاده العادي 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث 
����س���ع���ادة علي  ب���رئ���ا����س���ة  ال���ع���ا����س���ر 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ال�����س��وي��دي  ميحد 
ال�سارقة  الإم���������ارة  اال����س���ت�������س���اري 
جمل�ض  �سيا�سة  ب�����س��اأن  ت��و���س��ي��ات��ه 

ال�سارقة الريا�سي.
بالت�سديق  املجل�ض  اأع��م��ال  ب���داأت 
العا�سرة  اجل��ل�����س��ة  م�سبطة  ع��ل��ى 
تو�سياته  امل��ج��ل�����ض  ن��اق�����ض  ب��ع��ده��ا 
ال�سارقة  جم��ل�����ض  ���س��ي��ا���س��ة  ب�����س��اأن 
ال���ري���ا����س���ي وط����ال����ب م����ن خ���الل 
اأقرها  ال���ت���ي  ت��و���س��ي��ات��ه  م�������س���روع 

ريا�سية  اأك�����ادمي�����ي�����ات  ب����اإن���������س����اء 
معلومات  وق����اع����دة  م��ت��خ�����س�����س��ة 

بالريا�سيني ت�سم كافة املمار�سني 
الفردية  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل����الأل����ع����اب 

اإن�ساء  اإىل  دع���ت  ك��م��ا  واجل��م��اع��ي��ة 
يهدف  للمغامرات  متخ�س�ض  ن��اد 

ممار�سة  يف  ال��ه��واة  ا�ستقطاب  اإىل 
واجلبلية  ال�سحراوية  الريا�سات 

وال��ب��ح��ري��ة م���ع اإن�������س���اء اأن���دي���ة يف 
ال�ستقطاب  اجل�����دي�����دة  امل���ن���اط���ق 

اأبنائها يف خمتلف الريا�سات .
تبّني  اإىل  ال���ت���و����س���ي���ات  دع�����ت  و 

االألعاب  يف  ل��الح��رتاف  منظومة 
ريا�سية  بيئة  توفر  م��ع  الفردية 
احرتافية ت�ساعد على رفع م�ستوى 
مواهبهم  ورعاية  ريا�سياً  ال�سباب 
اأوقات  اإ�ستثمار  على  وم�ساعدتهم 
فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية 
للطب  م���رك���ز  اإن�������س���اء  اأه���م���ي���ة  و 
ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإم����ارة 
الوقائية  اخل���دم���ات  ك��اف��ة  ي��ق��دم 
تاأهيل  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  وال��ع��الج��ي��ة 
ومتابعة  االإ�سابات  بعد  الالعبني 
ك�����اف�����ة ال����ري����ا�����س����ي����ني وت���وج���ه���ت 
دعم  اإىل  جمملها  يف  ال��ت��و���س��ي��ات 
وا�ستقطاب  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأن���دي���ة 
م���زي���دا م���ن اال����س���ت���ث���م���ارات لتلك 
وتقليل  م���واره���ا  ل���زي���ادة  االأن���دي���ة 
املخ�س�سات  ع����ل����ى  اع����ت����م����اده����ا 

احلكومية.

��صت�صاري �ل�صارقة يقر تو�صياته ب�صاأن �صيا�صة جمل�س �ل�صارقة �لريا�صي
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•• اأبوظبي -الفجر

ب��رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة، يقام رايل اأبوظبي 
احلادية  ن�����س��خ��ت��ه  يف  ال�����س��ح��راوي 
 –  5 الفرتة من  والثالثني خالل 

املقبل. مار�ض   10
وان����ط����ل����ق ال���������رايل ����س���ب���اح اأم�������ض 
املتناف�سون  غ�����ادر  ح��ي��ث  االأح�������د، 
الظفرة  منطقة  ب��اجت��اه  اأب��وظ��ب��ي 
ال�����س��ح��راوي��ة خل��و���ض غ��م��ار رايل 
يعتر  ال��ذي  ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي 
العامل  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
الطويلة  ال�����س��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات 
لل�سيارات )فيا( والدراجات النارية 

)فيم( اجلديدة. 
ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  وارتقى 
الراليات  اأكرث  كواحد من  ل�سمعته 
اإث����ارة ل��اله��ت��م��ام يف ال��ع��امل يف يوم 
االف���ت���ت���اح و���س��م ب��ع�����ض اأمل����ع جنوم 
�سطع  ال��ع��امل، يف حني  يف  الراليات 
جنم اثنني من االأبطال املحليني يف 

دائرة ال�سوء.
العطية،  نا�سر  اللقب  حامل  وع��اد 
فوزه  لتحقيق  �سعياً  انطلق  ال���ذي 
البداية  اإىل  ال���رايل،  بلقب  الثالث 
اليمنى  االأمامية  العجلة  تلف  بعد 
لتتحطم  تويوتا هايلك�ض،  ل�سيارته 

اآماله يف الفوز.
وب���ي���ن���م���ا ك������ان ال���ع���ط���ي���ة وم���الح���ه 
م��ات��ي��و ب��اوم��ي��ل ي��ق��وم��ان ب���اإج���راء 
املناف�سة  اح��ت��دم��ت  االإ����س���الح���ات، 
�ستيفان  م����رات  ���س��ب��ع  ال��ف��ائ��ز  ب���ني 
ب���ي���رته���ان�������س���ي���ل وب�����ط�����ل ال����ع����امل 
�سيبا�ستيان  م���رات  ت�سع  ل��ل��رال��ي��ات 
معركة  وكانت  ال�سدارة،  على  لوب 
ك��ال���س��ي��ك��ي��ة ت�����دور ب���ني اث���ن���ني من 

اأ�ساطر الراليات.
امل��ن��اف�����س��ة ع��ن��دم��ا توقفت  وان��ت��ه��ت 
هانرت  ب������رودراي������ف  ل�����وب  ����س���ي���ارة 

ي�ستاأنف  اأن  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة   90 مل���دة 
بيرتهان�سيل  ت���ارك���ا  االن����ط����الق، 
ب�سيارة  ب��والجن��ر  اإدوارد  وم��الح��ه 
ت����رون(  اإي-  ك��ي��و  ا�����ض  اآر  )اأودي 

يتنف�سون ال�سعداء.
 9 وو���س��ل��وا لنهاية امل��رح��ل��ة ب��ف��ارق 
ال�سعودي  ع��ن  ثانية   30 و  دق��ائ��ق 
تويوتا  ب�����س��ي��ارة  ال���راج���ح���ي  ي���زي���د 
الت�سيكي  ال�سائق  وح��ل  هيلوك�ض، 
 ،2018 ب��ط��ل  ب����روك����وب،  م���ارت���ن 
ثانية عن   59 و  14 دقيقة  بفارق 
ب�سيارة  الثالث  امل��رك��ز  يف  ال�����س��دارة 

فورد رابتور.
ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ويحفل 
دراجي  باأف�سل  والثالثني  احل��ادي 
ال��ذي��ن مل  ال��ع��امل  ف��رق امل�سانع يف 
ال��دراج مايكل  اإخ�ساع  يتمكنوا من 
وامل�سارك  دب��ي  يف  املقيم  دو�سرتي 

رائعاً  اأداًء  ق��دم  ال��ذي  ح�سابه،  على 
رايل  هو�سكفارنا  دراج��ة  منت  على 

.2
اليوم  ت�����س��ف��ي��ات  يف  ف������وزه  وب���ع���د 
ال�سابق، كان دو�سرتي االأ�سرع مرة 
اأخرى جلزء كبر من مرحلة اليوم 
حيث ناف�ض بطل الدراجات املزدوج 
�سوندرالند،  ����س���ام  ظ���ب���ي،  اأب�����و  يف 
للراليات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  مت�سدر 

ال�سحراوية الطويلة.
دو�سرتي  اأنهى  املرحلة،  نهاية  ويف 
املرحلة  افريقيا  ج��ن��وب  يف  امل��ول��ود 
وبفارق  زم���ن،  اأ���س��رع  راب���ع  حمققا 
البطل  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��اً  ث��ان��ي��ة   23
والكر  ماتيا�ض  اللقب  عن  املدافع 
تاله االأرجنتيني كيفني بينافيد�ض 
�سوندرالند  و���س��ام  ث��ان��ي��ة   )+37(

)58+( ثانية.

وتاألق الدراج االإماراتي عبد العزيز 
اأهلي بفوزه بلقب الكواد�ض يف رايل 
املا�سي.  العام  ال�سحراوي  اأبوظبي 
وانطلق مرة اأخرى اليوم حيث بداأ 
الدفاع عن لقبه من خالل ال�سيطرة 
على املجموع ليفوز باملرحلة بفارق 
اأك����رث م��ن 53 دق��ي��ق��ة ع��ن ال����دراج 
بدراجة  فرجا  ج��وراج  ال�سلوفاكي 

ياماها رابتور.
باأول  ف���از  ق��د  هان�سيل  ب��ي��رت  وك���ان 
لقب للرايل على منت دراجة نارية 
انت�ساره  وح��ق��ق   ،1996 ع���ام  يف 
االأخر على منت �سيارة مع زوجته 

م�ساعدته عام 2019.
وقال بيرتهان�سيل بعد و�سوله اإىل 
رائع  "اإنه الأم��ر  اليوم  النهاية  خط 
اأن اأعود للم�ساركة يف رايل اأبوظبي 
م�ساركات.  ع���دة  ب��ع��د  ال�����س��ح��راوي 

الدقيق.  ال��رق��م  ت��ذك��ر  اأ�ستطيع  ال 
ال����رايل دائ���م���اً م��ا مي��ث��ل حت��دي��اً يف 
الناعمة  والرمال  الرملية  الكثبان 
�سيارتي  ان  امل��ط��ل��وب��ة.  وامل����الح����ة 
هناك  تكن  ومل  جيد  ب�سكل  تعمل 
عليها  تعديالت  اأي  الإج���راء  حاجة 

بعد رايل داكار".
بداية  كانت  "لقد  دو�سرتي  وق��ال 
جيدة، على الرغم من احلديث عن 
بع�ض التعرثات. هذا ثاين ا�سرتاك 
وخرتي  وجت��رب��ت��ي  ال����رايل  يف  يل 
تتزايد طوال الوقت. اأمار�ض الكثر 
من التدريب والقيادة حول منطقة 
االإم��������ارات  يف  ه���ن���ا  روك  ف��و���س��ي��ل 
بحاجة  واأن�������ا  امل���ت���ح���دة.  ال���ع���رب���ي���ة 
املالحة،  يف  م��ه��ارات��ي  حت�سني  اإىل 
 ." ممتعة  ال��ق��ي��ادة  �ستكون  ل��ذل��ك  
وقال اأهلي مت�سدر الكواد�ض "كنت 

الأنني  ال���ب���داي���ة  ب�����س��رع��ة يف  اأ����س���ر 
ا�سرتاتيجيتي  وك��ان��ت  اأواًل.  ب���داأت 
اأ�ستطيع  م��ا  بقدر  فجوة  �سنع  ه��ي 
اأ�سعب  �ستكون  غ��دا  مناف�سي.  من 

مرحلة الأنها االأطول".
)مرحلة  االوىل  امل��رح��ل��ة  و���س��ك��ل��ت 
مبنطقة  احل����اك����م  مم���ث���ل  دي��������وان 
م�سافتها  ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي  ال���ظ���ف���رة( 
264 كم بداية ف�سل جديد لرايل 
وللمرة  ال�������س���ح���راوي.  اأب���وظ���ب���ي 
االأوىل هذا العام مت توحيد اأحداث 
الراليات ال�سحراوية الطويلة التي 
ينظمهما االحتاد الدويل لل�سيارات 
ال���������دويل  واالحت����������������اد   )FIA(
ال��ن��اري��ة )FIM(  يف  ل��ل��دراج��ات 
غادرت  وق��د  واح���دة.  عاملية  بطولة 
والدراجات  وال�ساحنات  ال�سيارات 
النارية ودراجات الكواد�ض الرباعية 

ح��ل��ب��ة م��ر���س��ى ي��ا���ض الج��ت��ي��از اأول 
تناف�سية  اأق�����س��ام  خم�سة  م��ن  ق�سم 
خميم  ويعتر  الظفرة.  منطقة  يف 
ال��رايل امل��وؤق��ت ال��واق��ع بالقرب من 
منتجع ق�سر ال�سراب نقطة جتّمع 
الفنيون  ب������داأ  وق�����د  امل��ت��ن��اف�����س��ني، 
وجتهيز  اإع����داد  يف  م��ب��ك��راً  يعملون 
ا�ستعداداً النطالق  الرايل  مركبات 
الق�سم االأول يف اليوم التايل والذي 
ي���ق���ام يف م��ن��ط��ق��ة ال���رب���ع اخل����ايل. 
ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ويحظى 
ب����دع����م دي��������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
الدفاع،  ووزارة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
وجمل�ض اأبوظبي الريا�سي، و�سركة 
اأدنوك للتوزيع، وحلبة مر�سى يا�ض، 
اأبوظبي،  ي��ا���ض، وط���ران  وج��زي��رة 
واال�����س����ع����اف ال����وط����ن����ي، وت���وي���وت���ا 
وبلدية  اأبوظبي،  و�سرطة  الفطيم، 
للتوزيع،  اأبوظبي  و�سركة  اأبوظبي، 
ال���ظ���ف���رة، ومياه  م��ن��ط��ق��ة  وب��ل��دي��ة 
الريا�سية،  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��اة  ال��ع��ني، 
و"تدوير" مركز  امل���دين،  وال��دف��اع 

اأبوظبي الإدارة النفايات.

برعاية حمدان بن زايد 

�نطالقة ر�ئعة لر�يل �أبوظبي �ل�صحر�وي
• بيرتهان�سيل ودو�سريتي و�سدارة مبكرة يف الرايل  

• الإماراتي اأهلي يت�سدر الكواد�س، ودراج من دبي يت�سدر الدراجات النارية والعطية ولوب يتعرثان 

الرتتيب  ريال مدريد موقعه يف �سدارة  ن  ح�سّ
�سو�سييداد  ري���ال  �سيفه  ع��ل��ى  ال��ط��اول��ة  بقلب 
املرحلة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن   1-4 ع��ل��ي��ه  وف�����وزه 
ال�سابعة والع�سرين من الدوري االإ�سباين لكرة 
القدم، والتي �سهدت فوزاً ثانياً توالياً لفالن�سيا 

غرناطة. ح�ساب  على   1-3
اإدواردو  الفرن�سي  امللكي  الفريق  اأه��داف  و�سّجل 
مودريت�ض  ل��وك��ا  ال��ك��روات��ي   ،)40( كامافينغا 
ركلة  بنزمية )76 من  الفرن�سي كرمي   ،)43(
اأحرز  فيما   ،)79( اأ�سن�سيو  وم���ارك���و  ج�����زاء(، 

ميكيل اأويارزابال )10 من ركلة جزاء(.
وبهذا الفوز الثالث على التوايل يف الدوري، عزز 
63 نقطة، وبات ميتلك  املرينغي �سدارته مع 
مالحقه  �سقوط  م��ع  خ�سو�ساً  ك��ب��رة  اأري��ح��ي��ة 
اإ�سبيلية )الثاين مع 55 نقطة( يف فخ التعادل 

ال�سبت اأمام اأالفي�ض املتوا�سع.
ر الفريق امللكي باأف�سل طريقة  وبالتايل، حت�سّ
امل��ق��ب��ل يف  االأرب���ع���اء  ي���وم  االأوروب�����ي  ال�ستحقاقه 
عندما  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن  اإي���اب 

الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ض  ي�ست�سيف 
الفرن�سي  ال��ن��ادي  )ف��از  اأر���س��ه  على 

ذهاباً -1 �سفر(.
�سو�سييداد  ري���ال  ك���ان  امل��ق��اب��ل،  يف 

مي���ّن���ي ال��ن��ف�����ض ب���ف���وز مي��ن��ح��ه ثالث 
ن��ق��اط وي�����س��ع��ه ول���و م��وؤق��ت��اً يف املركز 

خاللها  م�����ن  ل����ي����ع����زز  ال����ث����ال����ث 
اإحدى  خطف  اإىل  م�ساعيه 

اإىل  امل���وؤه���ل���ة  ال���ب���ط���اق���ات 
اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري 

وي�سدد  املقبل  املو�سم 
ريال  ع��ل��ى  ال�سغط 

بيتي�ض وبر�سلونة 
واأتلتيكو مدريد 

حامل اللقب.
وب��������داأت امل����ب����اراة 

ب���ه���دف م��ب��ك��ر من 
يف  وحتديداً  ال�سيوف 

العا�سرة، عندما منح حكم  الدقيقة 
اإثر  �سو�سييداد  لريال  جزاء  ركلة  املباراة 

ت��دخ��ل ع��ن��ي��ف م��ن داين ك��ارف��اخ��ال على 
اأويار�سابال  ل��ه��ا  ف��ان��رى  ���س��ي��ل��ف��ا،  داف��ي��د 

ونفذها بنجاح.
وان��ت��ف�����ض امل��دري��دي��ون ب��ع��د ذل���ك مبحاوالت 

خ�سو�ساً  للتعادل  �سعياً  اخل�سم  مرمى  على 
عندما  ذل���ك  ل��ه��م  ف��ك��ان  ب��ع��ي��د،  م��ن  بالت�سديد 
اأ�سكن كامافينغا ت�سديدة رائعة يف الدقيقة 40 
"اأوبتا"  �سبكة  وبح�سب  �سو�سييداد.  �سباك  يف 
بات  كامافينغا  ف���اإن  الريا�سية،  لالإح�سائيات 
ثاين اأ�سغر العب ي�سجل هدفاً للريال من خارج 
منطقة اجلزاء يف الدوري، منذ مو�سم 2003-

عن عمر 19 عاماً و115 يوماً.  ،2004
ويعتر الرازيلي فيني�سيو�ض جونيور هو اأ�سغر 
الع��ب يحقق ذل��ك خ��الل تلك الفرتة عن عمر 
اأيلول/ اأو�سا�سونا يف  اأمام  و75 يوماً  19 عاماً 
�سبتمر 2019. واأحرز بنزمية الهدف الثاين 

يف الدقيقة 41، لكن احلكم األغاه بداعي الت�سلل 
بعد اللجوء اإىل تقنية حكم الفيديو امل�ساعد )يف 

اإيه اآر(.
املخ�سرم  اأ���س��اف  نف�سها،  كامافينغا  وبطريقة 
مودريت�ض الهدف الثاين لريال بت�سويبة قوية 

من خارج املنطقة )43(.
و�سجل بنزمية الهدف الثالث لريال يف الدقيقة 
69، لكن احلكم األغاه مرة اأخرى بداعي الت�سلل 

مع بداية الهجمة.
ل��ك��ن ح��ك��م امل���ب���اراة اح��ت�����س��ب رك��ل��ة ج���زاء لريال 
وانرى  الفيديو،  لتقنية  ال��رج��وع  بعد  م��دري��د 

لتنفيذها بنزمية واأ�سكنها ال�سباك )67(.
اإ�سافة الهدف الرابع  اأ�سن�سيو يف  وجنح البديل 
من  كارفاخال  انطلق  عندما   ،79 الدقيقة  يف 
ال�����رواق االأمي����ن وم����رر ك���رة اإىل اخل��ل��ف داخل 
باملر�ساد  اأ���س��ن�����س��ي��و  ل��ه��ا  ك����ان  اجل�����زاء  م��ن��ط��ق��ة 

واأ�سكنها ال�سباك.
القوية  فالن�سيا عودته  وا�سل  اأخ��رى،  من جهة 
يف الدوري االإ�سباين بفوزه الثاين توالياً ال�سبت، 

امل��رة على ح�ساب �سيفه  وه��ذه 

غرناطة 1-3.
4-1 يف  بر�سلونة  اأم��ام  القا�سية  ومنذ خ�سارته 
فالن�سيا  مت���ّرد  وال��ع�����س��ري��ن،  اخلام�سة  امل��رح��ل��ة 
اإىل  وت��اأه��ل  -1�سفر،  مايوركا  ري��ال  على  بفوز 

نهائي كاأ�ض اإ�سبانيا على ح�ساب اأتلتيك بلباو.
املركز  36 نقطة يف  اإىل  ورف��ع فالن�سيا ر�سيده 
 25 عند  غرناطة  ر�سيد  جتمد  فيما  التا�سع، 

نقطة يف املركز ال�سابع ع�سر.
وك����ان ال�����س��وط ال���ث���اين ���س��اه��داً ع��ل��ى االأه�����داف 
غيدي�ض  غون�سالو  الرتغايل  ف�سجل  االأرب��ع��ة، 
غومي�ض  ماك�سيميليانو  االأوروغ��وي��اين   ،)48(
)51(، وكارلو�ض �سولر )62 من ركلة جزاء(، 
يف  الوحيد  غرناطة  ه��دف  خ��اوم��ي  �سجل  فيما 

مرمى فريقه من طريق اخلطاأ )56(.
وعاد اإ�سبانيول اإىل �سكة االنت�سارات بفوزه على 

�سيفه خيتايف بهدفني نظيفني.
واأح�����رز اإ���س��ب��ان��ي��ول ال��ه��دف��ني يف غ�����س��ون ع�سر 
اأوروغ���وان���ي���ني، االأول عن  دق��ائ��ق، م��ن الع��ب��ني 
طريق مدافعه لياندرو كابريرا )17(، والثاين 
اإيريك كاباكو )27(  عن طريق مدافع خيتايف 

باخلطاأ يف مرماه.
اإىل  ر�سيده  الكاتالوين  النادي  رف��ع  وبالتايل، 
32 نقطة يف املركز الثاين ع�سر، فيما جتمد 
ن��ق��ط��ة يف املركز   27 ر���س��ي��د خ��ي��ت��ايف ع��ن��د 

اخلام�ض ع�سر.
يف املقابل، مني فياريال بانتكا�سة عندما 
�سقط بهدف نظيف اأمام اأو�سا�سونا.

وك����ان ف��ي��اري��ال اأن��ع�����ض اآم���ال���ه يف 
ال�سراع على التاأهل اإىل م�ساقة 
املو�سم  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري 
امل��ق��ب��ل ب���ف���وزه ال��ك��ا���س��ح على 
املرحلة  يف   1-5 اإ���س��ب��ان��ي��ول 

املا�سي.
االأرجنتيني  ه���دف  اأن  غ��ر 
الأو�سا�سونا  اأفيال  اإيزيكييل 
االأخ������ر  م���ن���ح   ،)63(
ثمينة  ن����ق����اط  ث������الث 
رف���ع ب��ه��ا ر���س��ي��ده اإىل 
املركز  يف  ن��ق��ط��ة   35
تراجع  فيما  التا�سع، 
املركز  اإىل  ف��ي��اري��ال 
بتجمد  ال���������س����اب����ع 
 42 عند  ر�سيده 

نقطة.

ن �صد�رته  ريال مدريد يق�صو على �صو�صييد�د ويح�صّ

•• اأبوظبي-وام: 

الت�سيك على معظم املراكز االأوىل يف اجلولة االأوىل  املت�سابقون  �سيطر 
للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  نظمها  التي  للموتو�سرف  االإم��ارات  لبطولة 
اأبوظبي، مب�ساركة  االأم��واج يف  ال�سبت، على كا�سر  االأول  اأم�ض  البحرية، 

فئات.  4 يف  مت�سابقاً   34
واأليك�ض  كوليج  ماتيا�ض  الت�سيكي،  ال��ث��الث��ي  جن��ح  امل��ا���س��رت،  فئة  ففي 
بالرتتيب  االأوائ���ل  الثالثة  امل��راك��ز  حجز  يف  ك��وزون  ولوكا�ض  لوك�سيدر 
الت�سيكية  والتحدي  الت�سالنجر  لفئة  االأول  املركز  يف  بهم  حلقت  فيما 
الثاين،  املركز  يف  تيلني  لورين  البلجيكي  جاء  بينما  �ستلوكولوفا،  اأنتيا 

والكويتي �ساهني رم�سان يف املركز الثالث.
املركز  يف  وج��اء  نوفوتي،  ماتيا�ض  االأول  املركز  النا�سئني حقق  فئة  و يف 
الثاين ليندا لو�سكيدر وثالثاً حمد احلداد من الكويت، ويف فئة ال�سيدات 
تفوقت اأنتيا �ستلوكولوفا من الت�سيك عر اإحراز املركز االأول، وحلت يف 

اإلي�ساك  الثالث  املركز  يف  وحلت  بلجيكا  من  تيلني  لورين  الثاين  املركز 
اإىل مرحلتني  التي ق�سمت  املناف�سة  اأي�سا. كانت  الت�سيك  �ساروزوفا من 
�سباحية وم�سائية قد �سهدت �سراعا كبرا على املراكز االأوىل يف خمتلف 
الفئات وبرزت الت�سيكية اأنتيا �ستلوكولوفا والتي حققت الفوز يف فئتني 
خمتلفتني لت�سعد اإىل من�سة التتويج مرتني يف املركز االأول وعر فئتني 

خمتلفتني.
النادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الرميثي  ث��اين  اأحمد  اأك��د  جانبه  من 
الع�سو املنتدب اأن البطولة حملت �سبغة دولية بتنوع وتعدد اجلن�سيات 
ال�سمعة  على  دليل  املت�سابقني  جن�سيات  "تنوع  وق��ال:  خاللها،  امل�ساركة 
امل�ستوى  البحرية على  اأبوظبي للريا�سات  التي يتمتع بها نادي  القوية 
ال��دويل، وه��و ما جت�سد يف زي��ادة االإق��ب��ال على امل�ساركة من جميع دول 
العامل ". و اأ�ساف اأن �سهولة انتقال املت�سابقني رفقة معداتهم اخلا�سة 
"املوتو�سرف" واإح�سارها معهم �ساهم يف زيادة االإقبال،  األواح  ال �سيما 

خا�سة اأنها من البطوالت احلديثة يف الريا�سة البحرية.

تفوق ت�صيكي يف بطولة �لإمار�ت 
للموتو�صريف على كا�صر �لأمو�ج

»�أبوظبي« يو��صل �صد�رته 
لدوري كرة �لقدم لل�صيد�ت

•• اأبوظبي-وام: 

القدم  ك��رة  دوري  مل�سابقة  ال�سابع  االأ�سبوع  مناف�سات  االأول  اأم�ض  اأقيمت 
لل�سيدات، واأ�سفرت نتائج املباريات عن فوز فريق اأبوظبي على فريق "اإي 
�سبورت�ض"، وفريق  برو  "جو  اأكادميية  العني على فريق  �سي" وفريق  اأف 
" على  �سي  بي  اإت�ض  "الليغا  وفريق  "وولفهاوندز"،  فريق  "اأونك�ض" على 

فريق "بي اإ�ض اإم".
ويت�سدر فريق نادي اأبوظبي قمة ترتيب جدول امل�سابقة بر�سيد 18 نقطة 
وبفارق االأهداف عن فريق اأونك�ض، يليهما العني ثالثاً بر�سيد 12 نقطة، 
ولكليهما  ، والليغا �ساد�ساً  9 نقاط، وجو برو خام�ساً  ب�  وولفهاوندز رابعاً 
بدون  اإم ثامناً  اإ�ض  3 نقاط، وبي  بر�سيد  �سابعاً  �سي  اأف  اإي  6 نقاط، ثم 

نقاط.
ويلتقي يوم الثالثاء املقبل على ملعب ذياب عوانة بدبي فريقا اأكادميية اإي 

اأف �سي وولفهاوندز يف املباراة املوؤجلة من االأ�سبوع ال�ساد�ض للدوري.
و تقام يف 12 مار�ض اجلاري 4 مواجهات �سمن االأ�سبوع الثامن للم�سابقة، 
الفر�سان،  ملعب  على  واأونك�ض  الريا�سي  اأبوظبي  فريقي  �ستجمع  والتي 
وولفهاوندز مع العني على ملعب ا�ستاد ال�سيخ زايد للكريكت، فيما يلتقي 
فريق اأكادميية جو برو �سبورت�ض مع نظره بي اإ�ض اإم، والليغا مع اأكادميية 

اأي اأف �سي، وتقام هاتان املباراتان على ملعب ذياب عوانة بدبي.

روما يقرتب من 
�ملر�كز �ملوؤهلة �أوروبيًا 
الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف  -1�سفر  اأت��االن��ت��ا  ع��ل��ى  ثمينا  ف���وزا  روم���ا  ح��ق��ق 
والع�سرين من بطولة اإيطاليا لكرة القدم، ليعزز اآماله يف حجز اإحدى 

البطاقات املوؤهلة اإىل امل�سابقات االوروبية املو�سم املقبل.
املعار  العا�سمة، �سجل مهاجم روما االنكليزي  امللعب االوملبي يف  على 
اليه من ت�سل�سي تامي ابراهام هدف املباراة الوحيد يف مرمى اتاالنتا 
هو  والهدف  زانيولو.  نيكولو  من  رائعة  متريرة  اثر   32 الدقيقة  يف 

الثالث ع�سر البراهام هذا املو�سم يف الدوري املحلي.
مع  بالت�ساوي  ال�ساد�ض  املركز  يف  نقطة   47 ورفع روما ر�سيده اىل 
اتاالنتا اخلام�ض الذي لعب مباراة اقل. كما بات فريق العا�سمة على 
بعد 3 نقاط من يوفنتو�ض الرابع �ساحب اخر املراكز املوؤهلة اىل دوري 

ابطال اوروبا والذي يلعب يف هذه املرحلة �سد �سبيت�سيا االأحد.
زاباتا  دوف��ان  الكولومبي  مهاجميه  غياب  يف  امل��ب��اراة  اتاالنتا  وخا�ض 
وال�����س��ل��وف��ي��ن��ي ج���وزي���ب اي��ل��ي��ت�����س��ي��ت�����ض، يف ح���ني ارت������اأى م���درب���ه جان 
لوي�ض  ال��ك��ول��وم��ب��ي  االخ���ري���ن  امل��ه��اج��م��ني  اإب���ق���اء  غا�سبريني  ب��ي��رو 
الالعبني  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  مالينوف�سكيي  ر���س��الن  واالوك������راين  ك��وري��ل 

االحتياطيني.
وطرد احلكم العب و�سط اتاالنتا الهولندي مارتن دي رون حل�سوله 
به  يلحق  ان  قبل  ال�سائع.  ب��دل  ال��وق��ت  يف  �سفراوين  بطاقتني  على 
ال�ساد�سة  الدقيقة  االرميني هريك خميتاريان يف  العاب روما  �سانع 

من الوقت بدل ال�سائع اي�سا.
فريقني  ب��ني  م��ب��اراة  2-1 يف  �سمبدوريا  على  تغلب  اودي��ن��ي��زي  وك��ان 

يحتالن مركزا متاأخراً يف الدوري.
ويف مباراة اأخرى، عاد الت�سيو اإىل �سكة االنت�سارات بفوزه على م�سيفه 

كالياري بثالثة اأهداف دون رد.
وافتتح الت�سيو الت�سجيل عر مهاجمه ت�سرو اإميوبيلي )19 من ركلة 
جزاء(، قبل اأن ي�سيف االإ�سباين لوي�ض األرتو الهدف الثاين )42(، 

والرازيلي فيليبي الهدف الثالث )62(.
وتعر�ض العب الت�سيو املونتينيغري اآدم مارو�سيت�ض للطرد يف الدقيقة 

ثانية. �سفراء  بطاقة  لتلقيه  املباراة   89
وبهذا الفوز رفع الت�سيو ر�سيده اإىل 46 نقطة يف املركز ال�سابع، بينما 

جتمد ر�سيد كالياري عند 25 نقطة يف املركز ال�سابع ع�سر.
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الفجر الريا�ضي

مو�طن ي�صت�صيف 50 متطوعا
 من مركز �ل�صارقة للتطوع يف مزرعته

املجتمعية،  بامل�سوؤولية  ال��ع��ايل  اإح�سا�سه  م��ن  تنطلق  كرمية  اجتماعية  لفتة  يف 
ا���س��ت�����س��اف ���س��اح��ب م��زرع��ة امل��ه��ا يف منطقة ال��زب��ر ب��ال�����س��ارق��ة، جم��م��وع��ة من 
املتطوعني من مركز ال�سارقة للتطوع، ملدة يومني يف مزرعته اخلا�سة. تقديراً 
منه للجهد الذي يبذله املتطوع جتاه املجتمع واالأفراد. وعرت ح�سة احلمادي 
مدير مركز ال�سارقة للتطوع، عن �سكرها لهذا املواطن ال�ست�سافته 50 متطوعا 
ومتطوعة، وتاأمني االإقامة لهم يف مزرعته مع جميع الوجبات، اإ�سافة اإىل تنظيم 

برامج ترفيهية وم�سابقات على نفقته اخلا�سة.

حتت  ع�سرة  التا�سعة  دورت���ه  �سمن 
اإبداع-  ري��ادة  االإم����ارات:  فكر  �سعار 
ح�سارة،  ب����ن����اء  اإجن���������از-  ح���رف���ي���ة 
ي�����س��ت�����س��ي��ف م����ه����رج����ان اأب���وظ���ب���ي 
بالتعاون مع املعهد الثقايف االإيطايل 
اإ�سبانيا  مملكة  و���س��ف��ارة  اأب��وظ��ب��ي، 
6 و7 مار�ض  ال��دول��ة، ي��وم��ي  ل��دى 
فعاليات  االإم�������ارات،  اأم  ح��دي��ق��ة  يف 
“املهرجان يف احلديقة” التي تعود 
مو�سيقيتني  اأم�سيتني  م��ع  جم���دداً 
باولو  االأوىل حتييها فرقة  عامليتني 
يقّدمها  والثانية  الثالثية،  فري�سو 
دانيال  االإ����س���ب���اين  ال��ب��ي��ان��و  ع�����ازف 
جنوم  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  ليغوريو، 
اإىل  واإ�سبانيا،  اإيطاليا  يف  املو�سيقى 
العمل  م���ن ور������ض  ���س��ل�����س��ل��ة  ج���ان���ب 

املتميزة لالأطفال والكبار. وقالت �سعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ض املا�سي، 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�س�ض 
وال��ف��ن��ون، امل��وؤ���س�����ض وامل��دي��ر الفني 
اأب���وظ���ب���ي: ع��م��ل��ن��ا طيلة  مل��ه��رج��ان 
اأك�����رث م���ن رب����ع ق����رن ع��ل��ى تقدمي 
كبار الفنانني العامليني يف اأبوظبي، 
ال��ث��ق��ايف والفني  وحت��ف��ي��ز احل����راك 
اأف��راد املجتمع  اإ���س��راك  املحلي عر 
ال�سباب،  يف  واال�ستثمار  االإم��ارات��ي 
واأ�سهمنا يف تنمية وتطوير املواهب 
والندوات  العمل  ور���ض  خ��الل  م��ن 
احل����واري����ة واالط������الع ع��ل��ى روائ����ع 
العامل،  ال��ف��ن��ون وامل��و���س��ي��ق��ى ح���ول 
ترجمًة للروؤية الثقافية الأبوظبي، 

وتر�سيخا ملكانتها عا�سمة للثقافة والفنون وحا�سنة لالإبداع. واأ�سافت 
ال�سراكة  لتحقيق  �سعينا  �سعادتها:  
مع املجتمع وحتفيز الفكر االإبداعي 
لدى فئاته املختلفة، اإدراكا مّنا باأّن 
اأفكار  ت��ب��ن��ي  ي��ق��وم ع��ل��ى  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
واإ�سماع  ر�سالتهم  واإي�سال  ال�سباب 
بال�سراكة  نقّدم  نحن  وها  �سوتهم، 
واملعهد  اإ�سبانيا  مملكة  �سفارة  م��ع 
ال��ث��ق��ايف االإي���ط���ايل ع��ر���س��ني فنيني 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م��ان  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ني، 
االإم����ارات  ب��ني  الثقافية  ال��ع��الق��ات 
ال�سديقني،  ال���ب���ل���دي���ن  م����ن  وك�����ل 
وال�سالم  التعاي�ض  ق��ي��م  ويعك�سان 

التي ُتعليها االإمارات.

�سمن فعاليات مهرجان اأبوظبي 2022

فعالية  روبرتو بوللي و�لأ�صدقاء ت�صهد ح�صورً� جماهريً� كبريً� على م�صرح ق�صر �لإمار�ت
ا�ستثنائية بعنوان  روبرتو  اأم�ض فعالية  االإم��ارات  االإيطالية لدى دولة  ال�سفارة  بال�سراكة مع  اأبوظبي،  و�سط ح�سور جماهري الفت، قدم مهرجان 
بوللي واالأ�سدقاء يف عر�سها االأول لروبرتو بوللي اأحد اأ�سهر جنوم الباليه حول العامل؛ وذلك �سمن فعاليات دورته التا�سعة ع�سرة التي تنعقد حتت 
�سعار فكر االإمارات: ريادة اإبداع- حرفية اإجناز- بناء ح�سارة. وقدم روبرتو بوللي اإىل جانب 8 موؤّدين م�سهورين عاملياً بقدراتهم ومهاراتهم الفنية 
الفذة يف الباليه اإ�سافة اإىل عازف كمان، اأداًء �ساحراً ملجموعة من رق�سات الباليه، التي تعد من اأهم امل�ساهد الكال�سيكية العريقة الناب�سة بالرومان�سية 
واملغامرات ال�سائقة، والتي �سملت: بحرة البجعة، ك�سارة البندق، ودوريان جراي. و�سهدت فعالية الباليه، التي اأقيمت على م�سرح ق�سر االإمارات يف 

اأبوظبي، م�ساركة كبرة وح�سوراً الفتاً من خمتلف �سرائح املجتمع وحمبي املو�سيقى الكال�سيكية. 
يذكر، اأن فعاليات برنامج الدورة التا�سعة ع�سرة من مهرجان اأبوظبي لعام 2022، تنعقد حتت �سعار فكر االإمارات: ريادة اإبداع- حرفية اإجناز- بناء 
ح�سارة، برعاية �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان، وبدعم من �سريك املهرجان الرئي�سي �سركة مبادلة لال�ستثمار -مبادلة، و�سريك 
الطاقة جي اأ�ض اإنرجي GS Energy. وي�سهم مهرجان اأبوظبي من خالل فعالياته الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ مكانة العا�سمة من�سًة اإبداعية عاملية، 
يف اإطار ت�سنيفها مدينة املو�سيقى من منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  اليون�سكو، ويف تعزيز موقعها كمركز متنامي االأهمية على خريطة 
املو�سيقى العاملية، باعتبارها موطناً ملنظومة مو�سيقية مرنة وم�ستدامة قائمة على االبتكار. وي�سارك يف دورة املهرجان لعام 2022، اأكرث من 1000 
فنان من خمتلف اأنحاء العامل، يقدمون اأكرث من 300 فعالية واقعية ورقمية، اإىل جانب جولتني مو�سيقيتني عامليتني، و17 عر�ساً الأول مرة عاملياً.

د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي �أطلقت برناجمها �ملو�صيقي لعام 
�لعاملي لنغ لنغ من �للوفر �أبوظبي �لبيانو  لنجم  ��صتثنائي  بحفل   2022

اأبوظبي  م��و���س��م مو�سيقى  اأب��وظ��ب��ي   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
اأحياه  2 مار�ض، بحفل ا�ستثنائي  2022، يوم االأربعاء املا�سي  الكال�سيكية 
ملتحف  اخلارجية  احلديقة  يف  الن��غ  الن��غ  العاملي  الكال�سيكي  البيانو  ع��ازف 
اللوفر اأبوظبي. ويعد النغ النغ �سخ�سية مو�سيقية بارزة يف جمال املو�سيقى 
الكال�سيكية حالياً، وهو عازف بيانو ومعلم وفاعل خر. وهو من اأبرز �سفراء 

الفنون واالأكرث تاأثراً والتزاماً يف العامل يف القرن احلادي والع�سرين.

برج خليفة ي�صيء �حتفاًل باليوم
 �لعاملي لالأمر��س �لنادرة 2022

النادرة  العاملي لالأمرا�ض  اليومرَ  االإم��ارات  دول��ة  اأنحاء  اأْحيرَت عائالت من جميع   
تاأثر  لها من  وم��ا  ال��ن��ادرة  باالأمرا�ض  للتوعية  ب��رج خليفة  اإ���س��اءة  2022 عر 
منطقة  يف  ع��ائ��الت  ع��دة  واجتمعت  وع��ائ��الت��ه��م.  بها  امل�سابني  االأ���س��خ��ا���ض  على 
اأي�ساً  ال��ك��ث��رون  بعد  ع��ن  االح��ت��ف��ال  و�ساركهم  الفعالية  الإح��ي��اء  دب��ي  ت��اون  داون 
لي�سهدوا حلظات اإ�ساءة برج خليفة، حاملني معهم ر�سالة دعٍم وم�ساندٍة وت�سامٍن 

الذين  ال���ن���ادرة  ب��االأم��را���ض  للم�سابني 
من  ���س��خ�����ض  م���ل���ي���ون   300 ي���ب���ل���غ���ون 
ح���ول ال���ع���امل، وم��ّت��ح��دي��ن ج��م��ي��ع��اً حتت 
ال��ع��امل يوم  اأظ��ه��ر مت��ي��زك. يحيي  �سعار 
االأمرا�ض النادرة كل عام يف اآخر يوم من 
الذين  لالأ�سخا�ض  دع��م��اً  ف��راي��ر  �سهر 
وم�ساندًة  النادرة  االأمرا�ض  من  يعانون 
الرعاية  وم��ق��دم��ي  وذوي���ه���م  الأ����س���ره���م 
العاملية،  ال�����س��ح��ة  ملنظمة  ووف���ق���اً  ل��ه��م. 
300 مليون  ال��ن��ادرة  االأم��را���ض  ت�سيب 
%5 فقط  ول��ك��ن  ال��ع��امل  �سخ�ض ح��ول 
منهم يح�سلون على العالج. ويف منطقة 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ما يقدر 
ون�سفهم  ن����ادر  مب��ر���ض  م�����س��اب  ب�2.8 

�لقرية �لعاملية ت�صت�صيف 
�لنجم �مل�صري تامر ح�صني

 ي�ستعد النجم امل�سري تامر ح�سني 
الإبهار اجلماهر يف القرية العاملية، 
الثقافية يف  امل��ن��ت��زه��ات  اأه���م  اأح���د 
االأوىل  العائلية  والوجهة  ال��ع��امل 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ت�����س��وق وال��رتف��ي��ه يف 
املنطقة، حيث �سيوؤدي على امل�سرح 
من  ا�ستثنائياً  م��زي��ج��اً  الرئي�سي 
القدمية واجلديدة،  اأغانيه  اأجمل 
اجلاري  م��ار���ض   11 اجلمعة  ي��وم 
م�ساًء.   9 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  اب����ت����داًء 
العاملية  ال��ق��ري��ة  ت�ست�سيف  ح��ي��ث 
ال��ف��ن��ان ت��ام��ر ح�����س��ن��ي، اأح����د اأب���رز 
بالتعاون  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  جن���وم 
م���ع روت���ان���ا، ال�����س��رك��ة ال���رائ���دة يف 
جمال االإعالم الرتفيهّي واالإنتاج 
ال�سرق  يف  امل��و���س��ي��ق��ّي  وال���ت���وزي���ع 

االأو�سط واخلليج العربي.

جزيرة يا�س تطلق حملة »ع�س �إجازتك
 �صح« مع عر�س خا�س مبو�صم �لربيع

اأعلنت جزيرة يا�ض، اإحدى اأبرز وجهات الت�سلية والرتفيه الرائدة يف العامل، 
عن اإطالق عر�ض الربيع اال�ستثنائي لتمنح �سيوفها فر�سة ق�ساء عطلة 
ممتعة عند حجز باقة االإقامة واللعب بني 3 مار�ض و3 اأبريل واالإقامة يف 
فنادق الوجهة بني 3 مار�ض و29 اأبريل من هذا العام. وتاأتي هذه الباقة 
املميزة ا�ستكمااًل حلملة الت�سويق اجلديدة التي حتمل �سعار ع�ض اإجازتك 

�سح، والتي توفر لل�سيوف جتارب جديدة غامرة. 

مهرجان �أبوظبي يقّدم �أم�صيتن مو�صيقيتن عامليتن يف حديقة �أم �لإمار�ت

»عزيزي للتطوير �لعقاري« ترعى مركز ر��صد  
لأ�صحاب �لهمم لل�صنة �لر�بعة على �لتو�يل

الهمم  اأ�سحاب  الرامية لدمج  االإدم��اج االجتماعي، وجهودها  امل�ستمر لتعزيز  التزامها  اإطار   يف 
يف املجتمع، تقوم عزيزي للتطوير العقاري، �سركة التطوير اخلا�سة الرائدة يف دولة االإمارات، 

باإن�ساء ف�سول درا�سية لل�سباب يف مركز را�سد الأ�سحاب الهمم للعام الرابع على التوايل. 
وقال مروي�ض عزيزي، املوؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض اإدارة عزيزي للتطوير العقاري: اإن رعايتنا ملركز 
لتحقيق  خطوة  تعّد  اأنها  كما  االجتماعية،  الفجوات  لت�سييق  م�ساهمتنا  من  جانباً  متثل  را�سد 
اأ�سحاب الهمم واأ�سرهم يف جمتمعنا. و�سنوا�سل توفر  امل�ساواة يف احلقوق، ودمج االأطفال من 
الدعم للمركز، وغر�ض روح ال�سداقة والت�سامن، وم�ساعدة هوؤالء االأطفال املوهوبني لي�سبحوا 
جميعاً  كواهلنا  على  وتقع  االأهمية،  بالغ  اأم���راً  ذل��ك  يف  ن��رى  اإننا  املجتمع.  يف  منتجني  اأع�ساء 

م�سوؤولية االإ�سهام بكل ما يعود بالنفع على جمتمعنا، و�سمان غد واعد جلميع �سرائحه.

اأحمد  حم���م���د  وم����ع����ايل  ب����دب����ي، 
حممد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل��ر 
ومعايل  م���ك���ت���وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 

واالإعالميي�����ن بالدول����������ة. 
تهنئة خا�سة من الزميل الدكتور 
مكتب  م����دي����ر  ع���ل���ي���اء  حم����م����ود 
واالإم���ارات  بدبي  الفجر  ج��ري��دة 
ال�����س��م��ال��ي��ة، واأ����س���رة م��ك��ت��ب دبي، 

واألف مبارك.

جم���م���وع���ة ط�������ران االإم����������ارات، 
اأق��ام��ه �سعادة عبد  ال���ذي  احل��ف��ل 
ال�����س��ك��ور ت��ه��ل��ك مب��ن��ا���س��ب��ة زفاف 

ال��وزراء، ومعايل الفريق  جمل�ض 
نائب  مت����ي����م  خ����ل����ف����ان  �����س����اح����ي 
العام  ال�����س��رط��ة واالأم�����ن  رئ��ي�����ض 

ح�س�������ني،  عبدالغف������ار  االأ���س��ت��اذ 
ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  وح�س������د 
واالأع�����ي�����ان،وك�����ب�����ار امل�������س���وؤول���ني 

ال�سيد  كرمية  على  �سعيد،  جنله 
ال�سيخ  ب��ق��اع��ة  ف��ل��ك��ن��از،  ع���ب���دهلل 
التجاري  دب�����ي  مب���رك���ز  م���ك���ت���وم 

���س��ه��د م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  والتعاي�ض، 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  بن 
والرئي�ض  بدبي،  املدين  الطران 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  التنفيذي 

العاملي.
حممد  م��ع��ايل  احل��ف��ل  �سهد  كما 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون  ع��ب��دهلل 

نهيان بن مبارك و�أحمد بن �صعيد ي�صهد�ن عر�س �آل تهلك وفلكناز



يذرف �لدموع كلما تناول �لطعام
دموع  م���وؤخ���ًرا مب��ت��الزم��ة  �سيني  رج���ل  اإ���س��اب��ة  االأط���ب���اء  �سّخ�ض 
التما�سيح، وهي حالة طبية نادرة جتعله يذرف الدموع كلما تناول 
الطعام. وعادة ما يكون البكاء ناجًتا عن رد فعل عاطفي قوي، مثل 
احلزن اأو االأمل اأو ال�سحك الذي ال ميكن ال�سيطرة عليه، ولكن يف 
االأكل.  �سيء حميد مثل  تن�سيطه عن طريق  ن��ادرة ميكن  ح��االت 
ويف العام املا�سي، �سلطت و�سائل اإعالم �سينية ال�سوء على حالة 
اإنه يذرف  رجل م�سن، ي�سار اإليه فقط با�سم ال�سيد ت�سانغ، يقول 

الدموع عندما ياأكل.
ذرفه  لكن  ال��ب��داي��ة،  يف  االأم���ر  يف  ك��ث��ًرا  ت�سانغ  ال�سيد  يفكر  ومل 
للدموع ازداد �سوًءا ب�سكل ملحوظ عندما احتاج اإىل امل�سغ لفرتة 
اأطول، وهذا يتعار�ض مع حياته االجتماعية. وبداأ ت�سانغ يف جتنب 
على  الدموع  انهمار  العامة، خوفا من  االأماكن  الطعام يف  تناول 
يف  واأدرك  املجتمع.  عن  معزواًل  اأ�سبح  لذلك  النا�ض،  اأم��ام  وجهه 
النهاية اأن االأمر مل يكن �سيًئا ميكنه اإخفاءه اإىل االأبد، وقرر زيارة 
الطبيب. ويف ال�سهر املا�سي، ذهب ال�سيد ت�سانغ اإىل م�ست�سفى يف 
ووهان الإجراء فحو�سات طبية، ومت ت�سخي�ض اإ�سابته بحالة طبية 
الدكتور  واأو�سح  التما�سيح".  دموع  "متالزمة  با�سم  تعرف  ن��ادرة 
ت�سينغ ميان ت�سني، رئي�ض ق�سم طب العيون يف امل�ست�سفى اأن احلالة 
يف  املري�ض  به  اأ�سيب  الذي  الوجه  ب�سلل  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 
الغدد  الوجه على ن�ساط  التعايف من �سلل  واأث��رت عملية  املا�سي. 
الدمعية وخا�سة تلك املوجودة يف عني املري�ض الي�سرى. وخالل 
خاطئ،  ب�سكل  الوجهي  الع�سب  األياف  توجيه  يتم  التعايف،  فرتة 
بداًل  الدمعية  الغدة  حتفيز  اإىل  اللعابي  بالع�سب  االأم��ر  وينتهي 

من الغدة حتت الفك ال�سفلي.

لأول مرة منذ 1535.. قد��س 
كاثوليكي يف كاتدر�ئية بروت�صتانتية 
للمرة االأوىل منذ االإ�سالح قبل حوايل خم�سة قرون، اأقيم قدا�ض 
جنيف  يف  بطر�ض  القدي�ض  كاتدرائية  يف  ال�سبت  م�ساء  كاثوليكي 
العام  منذ  الروت�ستانتية  م��راك��ز  اأه���م  م��ن  تعد  ال��ت��ي  ب�سوي�سرا 
1535. وانتهى اآخر قدا�ض يف هذه الكاتدرائية، يف �سيف 1535، 
اخلا�سة  واالأ�سياء  التماثيل  واإزال���ة  الكهنة  وط��رد  �سغب  باأعمال 
مبمار�سة الطقو�ض التي اعترت "عبادة اأ�سنام". يف العام التايل، 
م��رك��زا مهما  زال��ت  م��ا  التي  االإ���س��الح يف جنيف  انت�سرت حركة 

للروت�ستانتية يف العامل.
احتفظت   ،1536 يف  الروت�ستانتي  االإ�سالح  اإىل  انتقالها  ورغ��م 

الكاتدرائية با�سم القدي�ض بطر�ض )�سان بيار دو جنيف(.
الرئي�سية فيها جمددا،  الديانة  الكاثوليكية  اأ�سبحت  ويف مدينة 
يقول امل�سوؤولون الروت�ستانت والكاثوليك اإن الكني�ستني تعمالن 

حمليا معا منذ فرتة طويلة.
ودعت الكني�سة الروت�ستانتية يف جنيف الكني�سة الكاثوليكية اإىل 
اإقامة هذا القدا�ض التاريخي قبل عامني. وكان من املقرر اأن يتم 
ذلك يف 29 �سباط-فراير 2020، مع بداية ال�سوم الكبر، لكنه 

اأرجئ مرتني ب�سبب جائحة كوفيد19-.
واأقيم م�ساء ال�سبت اأخرا بعدما رفعت �سوي�سرا معظم االإجراءات 

ال�سحية املرتبطة بالوباء.
من  العديد  يتمكن  ومل  القدا�ض،  �سخ�ض   1500 ح��وايل  وح�سر 
املوؤمنني من احل�سور الأن الكاتدرائية كانت ممتلئة، وفق ما ذكرت 
وكالة االأنباء ال�سوي�سرية )اآ تي اأ�ض(. وا�ستمر القدا�ض مع �سالة 
من اأجل ال�سالم يف اأوكرانيا، قرابة �ساعتني وقوبل بت�سفيق حار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عمرها 50 عاما.. ��صتعادة غاز�ت تربة �لقمر
يعمل علماء من جامعة وا�سنطن االأمريكية على ا�ستعادة غازات من تربة قمرية جمعها رواد الف�ساء يف عام 1972. 
"هاري�سون �سميت" و"يوجني �سرنان"، العينة من موقع االنهيار االأر�سي القدمي   17 اأبولو  وجمع رائدا ف�ساء 
يف وادي تورو�ض ليرتو على القمر، وا�ستخدم رواد الف�ساء جهاز حفر ال�ستخراج عمود من الرثى القمري، خليط 
خ�سن من الغبار والرتبة وال�سخور املك�سورة من �سطح القمر، وو�سعوه يف حاوية. وبالعودة اإىل االأر�ض، و�سعت 
للف�ساء  القمري يف مركز جون�سون  القبو  بعناية يف  )نا�سا( احلاوية  والف�ساء  للمالحة اجلوية  الوطنية  االإدارة 

التابع للوكالة، حيث ظلت يف حالة بدائية، ومل مي�سها �سيء تقريًبا حتى االآن.
تقرير  املهمة يف  لهذه  الرئي�سي  والباحث  االأمريكية،  ماكدونيل  الفيزياء يف جامعة  اأ�ستاذ  مي�سيك،  األيك�ض  وقال 
ن�سرته جامعة وا�سنطن: "على مدار اخلم�سني عاًما املا�سية، مت احلفاظ على العينة يف حاوية، حماط بها حاوية 

اأخرى، ومت و�سع احلاويات يف كي�سني مغلقني من مادة التفلون ومت تخزينهما يف �سندوق داخل قبو".
كان تك�سر احلاويات وفتحها، كما فعل مي�سيك واملتعاونون معه ال�سهر املا�سي، اأمًرا �سعًبا، وكانوا بحاجة اإىل اأن 
يكونوا قادرين على حتديد التوقيع الكيميائي االأ�سلي لكل جزء من الغاز ميكن اأن يكون يف احلاويات، على حد 

قوله.
واأ�ساف: "يت�سمن ذلك الغاز القمري الذي رمبا مت التقاطه يف الوقت الذي مت فيه جمع الرثى على �سطح القمر، 

اإ�سافة اإىل اأي غازات اأخرى ميكن اأن تكون قد ت�سربت من ال�سخور خالل العقود الالحقة للتخزين".
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طالب يف �ل�صعيد يطورون طائرة »درون« 
اأ�سيوط،  جامعة  يف  الهند�سة  كلية  م��ن  طلبة   8 م��ن  م��ك��ون  ف��ري��ق  متكن 
"درون" قادرة على  موؤخرا، من �سناعة وتطوير منوذج طائرة دون طيار 

حمل وزن يوازي وزن الطائرة.
مت  وقد   "Flight-X" وهو  ابتكرها  ال��ذي  الفريق  ا�سم  الطائرة  وحتمل 
 SAE Aero" تر�سيحها ر�سميا للم�ساركة يف امل�سابقة العاملية للمركبات
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والية  يف  �ستقام  التي   "Design West
الطائرة  جتربة  متت  بعدما  الرت�سيح  وج��اء  املقبل.  اأبريل  يف  االأمركية 
اإ�سراف  حت��ت  ب��ح��ل��وان،  للت�سنيع  العربية  الهيئة  م��ط��ار  يف  ي��وم��ني  قبل 
"�سكاي  ملوقع  الفريق  اأع�ساء  اأك��ده  ما  بح�سب  امل�سرية،  اجلوية  ال��ق��وات 
بالفرقة  الطالبة  حم��م��د،  جيهان  ال��ف��ري��ق،  ع�سو  وق��ال��ت  عربية".  ن��ي��وز 
الفريق مكون  اإن  اأ�سيوط،  "ميكانيكا" بكلية هند�سة جامعة  الثانية ق�سم 
من 8 طلبة؛ من بينهم فتاتان، وجميعهم من نف�ض كلية هند�سة بجامعة 

اأ�سيوط، ق�سمي الكهرباء و"امليكانيكا".
واأو�سحت اأن التحدي كان يف "قدرتنا على �سناعة طائرة، وهو جمال بعيد 
كلية هند�سة  الطران يف  عن تخ�س�سنا حيث ال يوجد تخ�س�ض هند�سة 
ق�سم  بها  يوجد  التي  مثال   القاهرة  جامعة  هند�سة  عك�ض  على  اأ�سيوط، 

متخ�س�ض يف الطران" .
واأكدت اأن التحدي االآخر كان "يف �سناعة الطائرة من مواد حملية، حيث 
مل يتم االعتماد على اأية خامات م�ستوردة يف الطائرة �سوى املحركات فقط، 

الأنها ال ت�سنع داخل م�سر، بينما كل مكونات الطائرة من داخل م�سر".

حممية طبيعية وطنية لالأنهار �جلليدية 
اأعلن رئي�ض ت�سيلي �سيبا�ستيان بينيرا اإن�ساء حممية وطنية تبلغ م�ساحتها 
جليدياً  نهراً   368 حلماية  اجلبلية  �سانتياغو  منطقة  يف  هكتار  األ��ف   75

متاأثراً باالحرتار املناخي، متثل خزاناً مهماً للمياه.
368 نهراً  "حماية  اإن��ه��ا تتيح  اإع���الن ه��ذه اخل��ط��وة  وق��ال بينيرا خ��الل 
جليدياً تختزن كمية مياه اأكر باثنتني وثالثني مرة من خمزون بحرة 
�سد اإل يي�سو" الذي ميّد �ساناتياغو باملياه. وتقع املحمية الوطنية لالأنهار 
اجلليدية على م�سافة 60 كيلومرتاً من �سانتياغو يف جبال االأنديز، و�ستوفر 
احلماية حلواىل 46 يف املئة من امل�ساحة اجلليدية ملنطقة العا�سمة، حتتوي 
على 56 يف املئة من املياه املخزنة يف االأنهار اجلليدية يف املنطقة التي يعي�ض 

فيها اأكرث من �سبعة ماليني من اأ�سل 18 مليون ت�سيلي.
و�سرح بيان ر�سمي اأن �سفة املحمية الوطنية "متّثل يف ت�سيلي اأعلى درجة 

من احلماية ملنطقة برية".
تدمر  ملكافحة  اأ���س��ا���س��ي  "اإجراء  املحمية  اإن�����س��اء  اأن  على  بينيرا  و���س��دد 
الطبيعة وذوبان االأنهار اجلليدية" يف ت�سيلي "وكذلك، بطريقة ما، ملحاربة 

دمييت �أوزدميري تثري 
بلبلة بغر�بة مالب�صها

النجمة  اأط���ل���ت  غ��ري��ب��ة  مب��الب�����ض 
على  اأوزدمي������ر   ال��رتك��ي��ة  دمييت 
ن�سرتها  ج��دي��دة  ب�سور  متابعيها 
موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  يف 

التوا�سل االجتماعي.
واع������ت������م������دت دمي������ي������ت م���الب�������ض 
الفاحت  االأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون  ���س��ي��ق��ة 
حمل  ق��وي  مب��اك��ي��اج  والبنف�سجي 
األوان اإطاللتها كما تركت �سعرها 
بت�سريحة  كتفيها  ع��ل��ى  م��ن�����س��داًل 

ناعمة.
بعيد  دمي��ي��ت  احتفلت  ق��د  وك��ان��ت 
جديدة  ب�����س��ورة  ال�30  م��ي��الده��ا 
�سفحتها  يف  ن�����س��رت��ه��ا  ق���د  ك���ان���ت 
التوا�سل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة 
دمييت  وظ����ه����رت  االج����ت����م����اع����ي. 
ب��اإط��الل��ة خ��ط��ف��ت االأن���ظ���ار وهي 
البالونات  م��ن  ك��ب��راً  ك��م��اً  حت��م��ل 
بف�ستان كال�سيكي باللون االأبي�ض 
وكعب ع��اٍل. حظيت �سورة دمييت  
املتابعني  م��ن  ع��دد كبر  ب��اإع��ج��اب 

الذين عايدوها.

قبل �أيام من �إطالقه.. ت�صريب 
مو��صفات �أحدث �آيفون

ت��ت��واىل ال��ت�����س��ري��ب��ات ال��ت��ي تك�سف 
"اأبل"  لهاتف  التقنية  املوا�سفات 
ي���ت���وق���ع طرحه  ال������ذي  امل���رت���ق���ب، 
"اآيفون  ن��وع  م��ن  املقبل،  االأ���س��ب��وع 

اإ�ض اإي" اجليل الثالث.
املنتجات  ع��ن  "اأبل"  تك�سف  ومل 
التي �ستعر�سها يف احلدث ال�سنوي 
اخلا�ض باإطالق اأحدث ابتكاراتها، 
ك�سف  ك���ث���رة  ت�����س��ري��ب��ات  اأن  اإال 
م��وا���س��ف��ات ه��ات��ف��ه��ا امل��ق��ب��ل الذي 
اخلام�ض  اجل��ي��ل  �سبكات  �سيدعم 

من االت�ساالت.
وبح�سب املحلل التقني ب�سركة "تي 
�سيكيوريتيز"،  اإن��رتن��ا���س��ون��ال  اإف 
م��ي��ن��غ ت�����س��ي ك����و، ف�����اإن االإ�����س����دار 
 ،"3 اإي  اإ���ض  "اآيفون  اجل��دي��د م��ن 
ت�سميمه  يف  م�����س��اب��ه��ا  ����س���ي���ك���ون 
لالإ�سدار احلايل، مع �سا�سة قيا�ض 
خا�ض  زر  جانب  اإىل  بو�سة،   4.7

بهوية امل�ستخدم.
ب�سعات  اجل��دي��د  الهاتف  و�سياأتي 
تخزين متفاوتة ت�سمل 64 و128 
 399 وب��اأ���س��ع��ار  غيغابايت،  و256 
ال�سعة،  وف��ق  دوالرا  و549  و449 
نوع  م��ن  معاجلا  �سيدمج  اأن��ه  كما 
اإىل  ت�سي  مينغ  واأ�سار   ."15 "اإيه 
دعما  �سيوفر  اجل��دي��د  الهاتف  اأن 
ل�����س��ب��ك��ات اجل���ي���ل اخل���ام�������ض من 
االت�ساالت، باالإ�سافة اإىل املوجات 
امل���ل���ي���م���رتي���ة، و����س���ي���اأت���ي ب����األ����وان 

االأبي�ض واالأ�سود واالأحمر.
تبيع  اأن  ال��ت��ق��ن��ي  امل��ح��ل��ل  وت���وق���ع 
25 اإىل 30  بني  يرتاوح  "اأبل" ما 
مليونا من هاتفها اجلديد، خالل 

العام اجلاري.

زر�عة 50 مليون زهرة 
نرج�س يف كرد�صتان 

كرد�ستان  اإقليم  يف  ده��وك  حمافظة  �سهدت 
ال��ع��راق م��ه��رج��ان ال��رج�����ض ال��ث��ال��ث، الذي 

احتفى بزراعة 50 مليون زهرة.
م�سروع  يف  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  واأق���ي���م���ت 
ملحافظة  التابعة  "زايتة"  بناحية  "بابلو" 
دهوك، حيث مّت زراعة نحو 50 مليون زهرة 

نرج�ض يف م�ساحة 60 األف مرت مربع.
امل�سروع بداأ يف عام 2007 بزراعة 100 األف 
زهرة نرج�ض، ثم زاد االإنتاج �سنوياً حتى بلغ 
50 مليون زهرة هذه ال�سنة، ح�سب ما �سرح 
لو�سائل  م�سهور،  دالور  امل�����س��روع،  مالك  ب��ه 

اإعالم كردية.
اأغلب زهور الرج�ض املزروعة �سمن امل�سروع 
حملي وبع�سها م�ستورد من هولندا، ويوجد 
اأ�سناف من  اأكرث من ع�سرة  امل�سروع  �سمن 

اأزهار الرج�ض.

لوحة ب� 50 دولرً� تغري حياة هذ� �لرجل
�سميث،  دان  االأم��ري��ك��ي،  الغريبة،  االأ�سياء  جامع  يدعي 
ال�سلع  �سوق  م��ن  دوالراً   50 مقابل  ا�سرتاها  لوحة  ب��اأن 
االأ�سواأ  اإىل  ح��ي��ات��ه  غ���رت  ق��د  وامل�ستعملة،  الرخي�سة 
دميتني  ُتظهر  لوحة  �سميث،  ا�سرتى  ا�سرتاها.  اأن  منذ 
وامل�ستعملة،  ال��رخ��ي�����س��ة  ل��ل�����س��ل��ع  ���س��وق  م���ن  ج��م��ي��ل��ت��ني، 
متجاهاًل حتذيرات املالكة ال�سابقة له باأنها ال جتلب اإال 
من  �سل�سلة  �سميث  �سهد  احل��ظ،  ول�سوء  العاثر.  احل��ظ 

امل�ساكل مبجرد اأن اأح�سر اللوحة اإىل منزله.
وقال �سميث اإنه بداأ يعاين من قلة النوم، واكت�سف انت�سار 
الهام�سرت  حيوان  وفاة  اإىل  اإ�سافة  منزله،  يف  احل�سرات 
املر�ض  ب��داأ  تامة. كما  يتمتع ب�سحة  ك��ان  ال��ذي  االأل��ي��ف 
اإىل حياته،  الت�سلل  والقلق يف  واالأرق  بالوحدة  وال�سعور 
وهو مقتنع باأن كل ذلك ب�سبب اللوحة، لذا قرر بيعها على 
“اإي باي”، يف حماولة ال�ستعادة حياته القدمية.  موقع 
وقال �سميث: "لقد حذرتني املراأة يف �سوق ال�سلع امل�ستعملة 
قبل �سراء اللوحة، وقالت يل اإنها ال جتلب �سوى احلظ 
العاثر وامل�سائب. مل اأفكر كثًرا يف ذلك يف ذلك الوقت، 
وافرت�ست اأنها كانت واحدة من هوؤالء التجار املبتدئني 
الذين يبيعون ب�ساعتهم ب�سعر رخي�ض.” واأو�سح �سميث 
النار  واإ���س��رام  اللوحة  تدمر  بب�ساطة  باإمكانه  ك��ان  اأن��ه 
فقرر  اأك��ر،  مل�سائب  ذل��ك  يعر�سه  اأن  خ�سي  لكنه  فيها، 
اأن يدفع االأ�سخا�ض املهتمون بالغمو�ض  اأمل  بيعها على 
ب�سببها،  تكبدها  التي  اخل�سائر  لتعوي�ض  اإ�سافًيا،  مبلًغا 

وفق ما اأورد موقع "اأوديتي �سنرتال" االإلكرتوين. 

ثور هائج يهاجم �جلمهور 
اأ�سيب 15 �سخ�سا يف املك�سيك، موؤخرا، بعدما هاجم ثور 
هائج يف م�سابقة "روديو" اجلمهور يف من�سة املتفرجني.

موريليا  ب��ب��ل��دي��ة  تريبيتيو  ب��ل��دة  يف  احل���ادث���ة  ووق��ع��ت 
ت�ست�سيف  كانت  وال��ت��ي  املك�سيكية،  ميت�سواكان  ب��والي��ة 
م�سابقة "غاربيو". ويظهر يف الفيديو ثور كبر احلجم 
ي�سطدم بال�سياج املعدين املحيط ب�ساحة النزال، مطيحا 
ملنطقة  ال��ه��ائ��ج  ال��ث��ور  وت��وج��ه  ي��رك��ب��ه.  ال���ذي  باملت�سابق 
ذكرت  وفقما  فيها،  اجلمهور  مهاجما  ال�سخ�سيات  كبار 

�سحيفة "ديلي ميل" الريطانية التي ن�سرت الفيديو.
الإ�سابات  تعر�سوا  �سخ�سا   15 اإن  تقارير حملية  وقالت 
نقل  بني  امل�سابقة،  مكان  يف  منهم  ع��دد  وعولج  خطرة، 

بع�سهم للم�ست�سفيات القريبة.
ا�ستهتار  اإىل  وق���وع احل��ادث��ة  م��ن اجلمهور  ع��دد  واأرج���ع 
املنظمني مبعاير ال�سالمة واالأمان اخلا�سة مبثل هذه 

امل�سابقات، قائلني اإن االأ�سوار واحلواجز مل تكن متينة.

رحلة و�صط �لنري�ن.. �إجالء �أ�صود ومنور من �أوكر�نيا
و�سل 6 اأ�سود و6 منور اأُجليت من منطقة قرب كييف اإىل 
يومني  ا�ستمرت  رحلة  بعد  بولندا،  يف  حيوانات  حديقة 

على خطوط القتال ويف مواجهة الدبابات الرو�سية.
�سوديال،  مالغوجاتا  احل��دي��ق��ة،  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
نقلت  اأوك���ران���ي���ة  ���س��اح��ن��ة  اإن  بر�ض"  "فران�ض  ل��وك��ال��ة 
بري  وكلب  بريتني  قطتني  اإىل  اإ�سافة  والنمور  االأ�سود 
 1000 اإىل احلدود البولندية الواقعة على بعد حوايل  
التي  االأوك��ران��ي��ة  جيتومر  منطقة  متجنبًة  كيلومرت، 

ق�سفتها القوات الرو�سية.

من �لنفايات تولد �لت�صاميم...وم�صتح�صر�ت �لتجميل 
قّيمة  ق��ط��ع  ت�سنيع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرات  ت��ت��زاي��د 
با�ستخدام النفايات يف اململكة املتحدة، ومن بني هذه 
تفل  م��ن  م�سنوعة  جتميل  م�ستح�سرات  املنتجات 
ت�سنيعها  يف  ا�سُتخدمت  ومالب�ض  املطحونة،  القهوة 
األياف  من  م�سّمم  واأث���اث  بال�ستيكية،  عبوات  بقايا 
الهوائية  بدراجته  يومياً  رايت  درو  االأغ��اف. ويجول 
اأنحاء لندن  25 مقهى يقّدم ال�ساي والقهوة يف  على 
ويجمع ل�سركة "اأب �سركل" نحو مئة كيلوغرام من 
"اأب  وت�سّنع  �سُرمى.  اأ�ساًل  ك��ان  ال��ذي  القهوة  تفل 
ويل  و�سقيقها  برايتمان  اأّن��ا  اأ�س�ستها  التي  �سركل" 
با�ستخدام  جتميل  م�ستح�سرات  ���س��ن��وات،  �ست  قبل 
تفل القهوة و�ساي البابوجن، وم�سحوق نواة الزيتون، 

وغر ذلك من "نفايات" امل�سروبات.
ت��وىل االث��ن��ان وظ��ائ��ف ق��ي��ادي��ة يف ���س��رك��ات عاملية يف 
اأّنا تقول لوكالة فران�ض  بداية حياتهما املهنية، لكّن 

بر�ض "اأردت اأن اأفعل �سيئاً اأقرب اإىل تطلعاتي".
عندما  �سركل" الأخ��ي  "اأب  فكرة  "خطرت  وت�سيف 
يومياً  يرتاده  كان  الذي  املقهى  الف�سول  بدافع  �ساأل 
اأّن هذه  القهوة. وُده�ض عندما علم  بتفل  ماذا يفعل 

البقايا ُتر�سل اإىل مطامر النفايات، واأن املقهى يدفع 
اأي�ساً مقابل ذلك". ومنذ ذلك احلني، ذات �سيت اأّنا 
اللذان  املجنونان  "ال�سقيقان  اأّنهما  واأخيها ويل على 
اأّنا  وتقول  القهوة".  تفل  ليجمعا  لندن  يف  يجوالن 
"بداأ النا�ض يّت�سلون بنا يف �ساأن اأنواع املخلفات كّلها" 
و"ن�ستخدم يف الوقت الراهن )يف ت�سنيع منتجاتنا( 
ت�سنيع  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  امل��ي��اه  بينها  م��ن  مكوناً"   15
الورود  م��ن  ذاب��ل��ة  وب��اق��ات  الفاكهة،  م��رك��زات ع�سر 
واالأع�ساب.  ال��ت��واب��ل  غ��ل��ي  وب��ق��اي��ا  ال��ب��اع��ة،  ي��رم��ي��ه��ا 
املكونات،  بع�ض  لقاء احل�سول على  اأّن��ا وويل  ويدفع 
عملية  اأن  اإال  مثاًل،  القهوة  تفل  مقابل  لي�ض  ولكن 
جمعها معقدة ومكلفة. وُيرمى �سنوياً 500 األف طن 
املتحدة، وتفتخر  اململكة  القهوة يف مطامر  تفل  من 
"اأب �سركل" باأّنها اأعادت تدوير 400 طن منها حتى 
ن�سيحة من  و�سقيقها  اأّنها طلبت  اأّن��ا  وت��روي  اليوم. 
م�ستح�سرات  ت�سنيع  جم��ال  يف  خم�سرمني  خ��راء 
مع  يتناغم  ال  اجل��م��ال  اأّن  جوابهم  فكان  التجميل، 
يدرك  اأن  �سرورة  امل�سروع  �ساحبة  وت��رى  النفايات. 

اجلميع اأّن "هذه املكّونات لي�ست مقرفة وال قذرة".

عار�سة الأزياء الفرن�سية تينا كوناكي تغادر بعد عر�س جمموعة املالب�س اجلاهزة خلريف و�ستاء 2022-2023 �سمن اأ�سبوع املو�سة يف باري�س. ا ف ب

هاند� �أرت�صيل ت�صتعر�س 
�صيارتها �لفخمة

ن�سرت النجمة العاملية هاندا اأرت�سيل �سورة جديدة يف �سفحتها اخلا�سة على 
الفخمة  �سيارتها  بال�سورة  هاندا  وا�ستعر�ست  االجتماعي،  التوا�سل  موقع 
باللون  وا�سعة  ريا�سية  مالب�ض  ارت���دت  اإذ  االأن��ظ��ار  فيها  خطفت  ب��اإط��الل��ة 

االأ�سود.
القت اإطاللة اأرت�سيل اإعجاب عدد كبر من املتابعني الذين مدحوا جمالها.

وكانت اأرت�سيل خطفت اأنظار متابعيها باإطاللة كال�سيكية ب�سور ن�سرتها يف 
�سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل االجتماعي.

ذات  وقمي�ساً  اجللد  م��ن  بنطاال  مرتدية  اأناقتها  بكامل  اأرت�سيل  وظ��ه��رت 
ت�سميم الفت وفوقه "جاكيت" باللون البيج ما دفع بعدد كبر من املتابعني 

برتك تعليقات مادحة لها والإطاللتها التي و�سفها البع�ض باالأنيقة.


