
   

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئي�س الوزراء 
الياباين العالقات الثنائية والق�ضايا الدولية

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  تلقى 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
فوميو  معايل  من  هاتفياً  �ت�شاًل  �مل�شلحة  للقو�ت 

كي�شيد� رئي�س وزر�ء �ليابان �ل�شديقة.
خالل   - �ل���ي���اب���ان  وزر�ء  ورئ���ي�������س  ���ش��م��وه  وب���ح���ث 
بني  �لإ�شرت�تيجية  �لعالقات   - �لهاتفي  �لت�شال 
�لبلدين و�شبل دعمها ودفعها �إىل �لأمام على جميع 

�مل�شتويات.
�لإقليمية  �لق�شايا  من  ع��دد�ً  �لت�شال  تناول  كما 
و�لدولية حمل �لهتمام �مل�شرتك .. ويف مقدمتها 
تطور�ت �لأزمة �لأوكر�نية وتاأثري�تها على خمتلف 
�مل�����ش��ت��وي��ات، و�أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل �ل�����دويل ع��ل��ى �إيجاد 
للمدنيني  �مل�شاعدة  وتوفري  لها  دبلوما�شية  حلول 

�ملت�شررين منها.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لإمار�ت  دول��ة  حر�س   .. �لهاتفي  �لت�شال  خ��الل 
�لأ�شو�ق  �أمن �لطاقة و��شتقر�ر  على �حلفاظ على 
�حلالية،  و�مل�شتجد�ت  �ل��ت��د�ع��ي��ات  ظ��ل  يف  �لعاملية 
�ليابان  مع  عالقاتها  تعزيز  على  حر�شها  وكذلك 

�ل�شديقة يف جمال �لطاقة عامة.
�لعالقات  �لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أك��د  جانبه  من 
�ل���وث���ي���ق���ة �ل���ت���ي جت���م���ع ب������الده ودول�������ة �لإم��������ار�ت 
�لعالقات  لهذه  �لتعزيز  من  مزيٍد  على  وحر�شها 

خالل �لفرتة �ملقبلة.

�لرئي�س �لأوكر�ين يتحدث عرب �لفيديو �إىل �لجتماع �لأمني لقادة )JEF(، بح�شور بوري�س جون�شون يف لندن. )� ف ب(

يف يوم الطفل الإماراتي 

حممد بن زايد: حماية حقوق الطفل و�ضمان 
التن�ضئة ال�ضليمة له �ضتظل دائمًا على قمة اأولوياتنا

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شمو  �ش���احب  �أك��تد  �لإم��ار�ت�����������ي  �لطف�����ل  ي��وم  يف 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أهمية  ع��ل��ى  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
حماية حق���وق �لطفل و�شمان �لتن�شئة �ل�شليمة له.. 
يف  �ل�شخ�شي  �شموه  ح�شاب  على  ت��غ��ري��دة  يف  وق���ال 

)تويرت(:
�لهتمام بالطفولة هو �للبنة �لأوىل يف بناء �لأجيال 
�لإم����ار�ت  هلل،  و�حل��م��د   .. �لأمم  م�شتقبل  و�شناعة 
لديها موؤ�ش�شات متقدمة يف جمال رعاية �لطفولة.. 
�أن حماية حقوق  �أوؤك��د   .. ويف يوم �لطفل �لإم��ار�ت��ي 
د�ئماً  �شتظل  ل��ه،  �ل�شليمة  �لتن�شئة  و�شمان  �لطفل 

على قمة �أولوياتنا.

•• دبي -وام:

ج���اءت دول���ة �لإم�����ار�ت يف �مل��رت��ب��ة �ل��ع��ا���ش��رة ع��امل��ي��اً و�لأوىل 
�لعاملي  �لناعمة  �لقوة  موؤ�شر  وفق  �لتاأثري  قوة  يف  �إقليمياً 
للعام 2022 لتعزز مكانتها كو�حدة من �أكرب دول �ملنطقة 

و�لعامل من حيث �لتاأثري �لإيجابي و�ل�شمعة �لطيبة.
�لعام  �لرتتيب  يف  عاملياً   15 �ملرتبة  �إىل  �لدولة  وتقدمت 
 ،2021 �ل��ع��ام  17 يف  �مل��رك��ز  ك��ان��ت يف  �أن  ب��ع��د  ل��ل��م��وؤ���ش��ر 
لتحتفظ بريادتها �لإقليمية وتبقى يف �شد�رة دول منطقة 
حققت  �أن  بعد  ل�شيما  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
تقدماً يف كافة �ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية و�لفرعية لأول مرة يف 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب  تاريخها. 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�لإمار�ت  دول��ة  ح�شول  �أن   ، �ملنا�شبة  بهذه  �هلل،  رع��اه  دب��ي 
يف  �لتاأثري  قوة  يف  �إقليمياً  و�لأوىل  عاملياً   10 �ملرتبة  على 
و�شلت  �لتي  �لكبرية  �ملكانة  يعك�س  �لناعمة  �لقوة  موؤ�شر 
�إليها و�ل�شمعة �لطيبة �لتي حتظى بها �لإمار�ت يف �ملحافل 
�لدولية. و�أ�شاف �شموه : �أكرث من 100 �ألف �شخ�س من 
كافة �أنحاء �لعامل �ختارو� �لإمار�ت يف �ملرتبة �لأوىل �إقليمياً 
و�ل� 15 عاملياً يف موؤ�شر �لقوة �لناعمة �لعاملي للعام 2022 
.. كما جاءت دولتنا �حلبيبة يف �ملرتبة �لعا�شرة عاملياً يف قوة 
�لتاأثري... ح�شورنا �لعاملي متز�يد و�أثرنا �لإيجابي و��شح.
�أن  �آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
تقدم �لدولة يف كافة �ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية و�لفرعية نتيجة 
�حلقيقية  �لناعمة  �ل��ق��وة  �شموه:  وق��ال  من��وذج��ه��ا..  تفرد 

�ل���ذي يجمع  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ه��ي يف من��وذج��ه��ا �لتنموي 
ويجمع  و�لعقول  �لأف��ك��ار  �أف�شل  ويجمع  و�ل��غ��رب  �ل�شرق 
يف  تنموية  جتربة  �أف�شل  لبناء  �لأع���ر�ق  كافة  م��ن  �لب�شر 

�لعامل.              )�لتفا�شيل �س2(

�شاروخ رو�شي يدمر اأبرز مطار مدين يف �شرق اأوكرانيا

الرئي�س الأوكراين يعرتف بعدم اإمكانية ان�ضمام بالده اإىل الناتو
•• عوا�صم-وكاالت:

ق���������ال �ل�����رئ�����ي�����������س �لأوك���������������ر�ين 
�لثالثاء،  زيلين�شكي،  فولودميري 
كييف  �أن  �لع������رت�ف  ي��ج��ب  �إن����ه 
مطالباً  �ل��ن��ات��و،  �إىل  تن�شم  ل��ن 
�لعامل بو�شع حد لرو�شيا قبل �أن 
 97 مقتل  �أك��رث، موؤكد�ً  تتمادى 
طفاًل منذ بدء �لعملية �لع�شكرية 

�لرو�شية يف �أوكر�نيا.
و�أ�����ش����اف �ل��رئ��ي�����س �لأوك�������ر�ين: 
�أن تقوم  �أنها يجب  �أدرك��ت  كييف 
هي بحماية �أجو�ئها و��شتقاللها 
�إىل  حتتاج  كييف  �لناتو..  ولي�س 
�لعتماد  ميكن  �أم��ن��ي��ة  �شمانات 
�لدويل.  �ملجتمع  وتنا�شب  عليها 
�لأوك����ر�ين  �لرئي�س  ت�شريحات 
�إن  قوله،  �شاعات من  بعد  ج��اءت 
�شتتو��شل،  رو�شيا  �ملفاو�شات مع 
�أنه حتدث مع رئي�س  �إىل  م�شري�ً 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي نفتايل بينيت 
لإنهاء  ت��ف��او���س  ج��ه��ود  �إط����ار  يف 

�حلرب مع رو�شيا ب�شالم عادل.
خطابه  يف  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق�������ال 

�أري�شتوفيت�س �إنه يرجح �أن تنتهي 
�أو�ئل  �أوكر�نيا بحلول  �حلرب يف 
مايو عندما ينفد ما لدى رو�شيا 
م����ن �مل��������و�رد �ل���ت���ي حت��ت��اج��ه��ا يف 

�لعملية �لع�شكرية �شد جارتها.
ه�����ذ� وق������ال م�������ش���وؤول حم���ل���ي يف 
م���دي���ن���ة دن����ي����ربو �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة، 
�لرو�شية  �ل���ق���و�ت  �إن  �ل��ث��الث��اء، 
�ملطار  ع��ل��ى  ����ش���اروخ���ا  �أط���ل���ق���ت 
�لبالد،  �شرقي  يف  �لأب���رز  �مل���دين 
�لأم��ر �ل��ذي �أح��دث دم��ار� و�شفه 
رويرتز  وك��ال��ة  ونقلت  ب��ال��ه��ائ��ل. 
ع�����ن ح����اك����م م���ن���ط���ق���ة دن����ي����ربو، 
فالينتني ريزين �شينكو، قوله �إن 
�ل��رو���ش��ي ج��رى ليال يف  �لق�شف 

وقت مبكر من �شباح �لثالثاء.
�لق�شف  �أن  �مل�������ش���در  و�أو������ش�����ح 
ت��دم��ري مدرج  �إىل  �أدى  �ل��رو���ش��ي 
�ملطار، �إ�شافة �إىل �لإ�شر�ر مببان 

�أخرى يف �ملن�شاأة �ملدنية.
و�أك������د �مل�������ش���وؤول �لأوك���������ر�ين، يف 
�إ�شالح  �أن  �لإن��رتن��ت،  ع��رب  بيان 
�لق�شف  ع��ن  �لناجمة  �لأ����ش���ر�ر 

�شي�شتغرق وقتا طويال.

�مل�شور خالل ليل �لثنني: وفدنا 
ع��م��ل �أي�����ش��ا ع��ل��ى ه���ذ� �لأم�����ر يف 
�ملفاو�شات مع �جلانب �لرو�شي.. 
جد�.  جيد�  مت�شي  �إنها  يل  قيل 

�شيو��شلون  ن����رى.  دع���ون���ا  ل��ك��ن 
غد�.

وخ����اط����ب �ل���رئ���ي�������س �لأوك��������ر�ين 
�جل��ن��ود �ل��رو���س جم���دد�، وحثهم 

ع��ل��ى وق����ف �ل���ق���ت���ال ق����ائ����اًل: �أن���ا 
�أعر�س عليكم فر�شة للنجاة.

�مل�شت�شار  ق���ال  ف��ي��م��ا  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�أوليك�شي  �لأوك��ر�ن��ي��ة  بالرئا�شة 

الحتاد الأوروبي ي�شيف ميلي�شيا احلوثي لقائمته ال�شوداء

م�ضاع خليجية لإجراء م�ضاورات مينية ت�ضمل جميع الأطراف يف الريا�س

ال���ي���اب���ان ت���ري���د م��ق��ع��دًا 
الأم���ن  جم��ل�����س  يف  دائ���م���ًا 

•• طوكيو-وكاالت:

�لياباين  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
�لرو�شي  �ل����غ����زو  �إن  �ل���ث���الث���اء 
لأوك���ر�ن���ي���ا ي��ظ��ه��ر �حل���اج���ة �إىل 
�لدويل،  �لأم���ن  جمل�س  �إ���ش��الح 
مقعد�ً  فيه  رو���ش��ي��ا  ت�شغل  �ل���ذي 

د�ئماَ.
يو�شيما�شا  �خلارجية  وزير  وقال 
�شحايف  م����وؤمت����ر  يف  ه���اي���ا����ش���ي 
دوري، �إن �ليابان �شتبذل ق�شارى 
�لأمن،  جمل�س  لإ�شالح  جهدها 
م���ط���ال���ب���اً ب���ت���م���ك���ني ب��������الده من 

ع�شوية د�ئمة يف �ملجل�س.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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حتقيق �أمنية طفل بزيارة 
معر�ص �إك�سبو 2020 دبي

�أخبار �لإمار�ت

يف مو�جهة �حلرب �لأوكر�نية..وكاأّن �لتنني 
�ل�سيني مييل نحو �لدب �لرو�سي...!

عربي ودويل

ر�بطة �ملحرتفني تعلن �ملر�سحني 

جلو�ئز �لأف�سل يف »فرب�ير «

�لفجر �لريا�سي

هناأتهم مبنا�شبة يوم الطفل الإماراتي

فاطمة بنت مبارك: اأطفال الإمارات الأحباء.. 
اأنتم باأعيننا و�ضنبقى عونا و�ضندا لأحالمكم

•• اأبوظبي-وام:

هناأت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية )�أم �لإمار�ت(، 
�أطفال �لإم��ار�ت مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي �لذي مت �لإعالن عنه عام 2018، 
على �أن يكون �لحتفال به يوم 15 مار�س من كل عام، د�عيًة �هلل عز وجل �أن يبارك 

فيهم ويجعلهم ذخر�ً للوطن.
قوة  وم�شدر  �مل�شتقبل  ن��و�ب��غ  �لأح��ب��اء..  �أطفالنا  وب��ن��ات��ي..  �أبنائي  �شموها:  وق��ال��ت 
و�شند�ً  باأعيننا.. كنتم ومازلتم م�شدر �هتمامنا.. �شنبقى عوناً  �أنتم  وطننا �لغايل.. 
لأحالمكم، و�شنبذل كل ما بو�شعنا لرت�شيخ �أعلى �لقيم و�ملفاهيم و�ملمار�شات �ل�شحية 
�لآمنة و�ملحفزة لكم ج�شدياً ونف�شياً و�جتماعياً، يف بيئة �شحية وم�شتد�مة حتت�شن 
حقكم يف �لبقاء و�لنماء وتدعم مو�هبكم.. مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي.. كل عام 

و�أنتم �لأمل وطريقنا ل�شتئناف �حل�شارة.

الإمارات العا�شرة عامليا والأوىل اإقليميا يف قوة التاأثري يف موؤ�شر القوة الناعمة العاملي

حممد بن را�ضد: القوة الناعمة احلقيقية لالإمارات هي يف منوذجها 
التنموي الذي يجمع ال�ضرق والغرب لبناء اأف�ضل جتربة تنموية يف العامل

ومل ي�شر �مل�شدر �إىل وقوع �شحايا 
من جر�ء �لق�شف، بينما ي�شتمر 
ت��ع��ل��ي��ق �ل����رح����الت �جل����وي����ة من 
�لعمليات  ب�شبب  �أوك��ر�ن��ي��ا،  و�إىل 
�لع�شكرية �لرو�شية �لتي �نطلقت 
يف �لر�بع و�لع�شرين من فرب�ير 

�ملا�شي.
ق��ت��ل �شخ�شان  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
ع��ل��ى �لأق����ل ���ش��ب��اح �ل��ث��الث��اء، يف 
ق�����ش��ف ت��ع��ر���س ل��ه م��ب��ن��ى �شكني 
�أف������اد جهاز  ح�����ش��ب��م��ا  ك��ي��ي��ف،  يف 

�لطو�رئ �لأوكر�ين.
ب��ني كييف  �مل��ح��ادث��ات  ت�شفر  ومل 
فيها  ي�شارك  ل  و�لتي  ومو�شكو، 
نتائج  عن  بنف�شه،  �أري�شتوفيت�س 
تذكر حتى �لآن بخالف فتح عدد 
للخروج  �لإن�شانية  �مل��م��ر�ت  م��ن 
�ملحا�شرة.  �لأوكر�نية  �مل��دن  من 
عدة  ن�شرته  م�����ش��ور  مقطع  ويف 
و���ش��ائ��ل �إع������الم �أوك����ر�ن����ي����ة، قال 
�أري�شتوفيت�س �إن �لتوقيت �لدقيق 
���ش��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ك���م �مل������و�رد �لتي 
تخ�شي�شها  يف  �لكرملني  يرغب 

للحملة.

العراق يحبط عملية انتحارية 
املقبل رم�ضان  يف  لداع�س 

•• بغداد-وكاالت:

�لعام  �ل��ق��ائ��د  با�شم  �مل��ت��ح��دث  ك�شف 
�أم�س،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�إح����ب����اط ع��م��ل��ي��ة �ن���ت���ح���اري���ة خطط 
تنظيم د�ع�س لتنفيذها يف حمافظة 
بغد�د  �شمايل  كم   350 �ل�شليمانية 
�إن  ر���ش��ول،  يف �شهر رم�����ش��ان. وق���ال 
بالتن�شيق  �لإره����اب،  مكافحة  ج��ه��از 
مع جهاز �أ�شاي�س كرد�شتان ومديرية 
�ل�شليمانية،  يف  �ل��ع��ام��ة  �لأ���ش��اي�����س 
عملية  لتنفيذ  لد�ع�س  م�شاع  �أحبط 

�إرهابية �نتحارية يف رم�شان.

ليبيا.. عقيلة يطالب بتجميد اإيرادات 
النفط حلني اعتماد امليزانية اجلديدة

•• طرابل�س-وكاالت:

�لليبي عقيلة  �لربملان  طلب رئي�س 
�شالح من رئي�س �ملوؤ�ش�شة �لوطنية 
�لنفط يف  �إي���ر�د�ت  للنفط، جتميد 
�خلارجي  ل��ي��ب��ي��ا  م�����ش��رف  ح�����ش��اب 
ح�شابات  �إىل  حت���وي���ل���ه���ا  وع�������دم 
�لإير�د�ت �لعامة بامل�شرف �ملركزي، 
وذلك يف خطوة لقطع �لتمويل على 

حكومة �لوحدة �لوطنية.

امل���ج���ر: ف��ي��ك��ت��ور اأورب�����ان 
ي��ت��ج��ه ل���ولي���ة راب���ع���ة!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف  �حل����رب  �أدت  بينما  �مل��ج��ر،  يف 
حملة  ����ش��ط��ر�ب  �إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�ن��ت��خ��اب��ات �ل��ث��ال��ث م���ن �أب���ري���ل، 
و�ملوؤيدون  �ملعار�شون  �شيتحدى 
�ل�شو�رع.  يف  �ل��ب��ع�����س  ب��ع�����ش��ه��م 
رئي�س  �أورب��������ان،  ف��ي��ك��ت��ور  ي��ل��ع��ب 
�ل�������وزر�ء �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه، على 
و�لنظام  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ن��ع��ك��ا���ش��ات 

ف�شاًل عن �لقيم �لتقليدية.
�ل�شالم  م�������ش���رية  ج����ه����ة،  ف���م���ن 
تليها  ي��ن��ظ��م��ه��ا �حل����زب �حل���اك���م 
�ملنتهية  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ك��ل��م��ة 

وليته يف قاعة جمل�س �لأمة.
)�لتفا�شيل �س12(

•• عوا�صم-وكاالت:

�لقائمة  �إىل  �ملو�لية لإي��ر�ن  �أ�شاف �لحت��اد �لأوروب��ي ملي�شيا �حلوثي 
�ل�شود�ء لالحتاد، بعد �أن هاجم �حلوثيون يف �لفرتة �ملا�شية �ملدنيني 
و�لبنية �لتحتية �ملدنية يف �ليمن، وعرقلو� �إي�شال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية، 
وتورطو� يف �شيا�شة �لعنف �جلن�شي و�لقمع للن�شاء، ويف جتنيد �لأطفال 
يف  �لتجارية  �ل�شفن  و��شتهدفو�  ع�شو�ئياً،  �لأر�شية  �لألغام  و��شتخد�م 

�لبحر �لأحمر بعبو�ت نا�شفة و�ألغام حتت �ملاء.
وقرر �لحتاد جتميد �أ�شول �مليلي�شيا وحظر تزويدها بالتمويل، �لتز�ماً 
بقر�ر جمل�س �لأمن يف �لأمم �ملتحدة يف 28 فرب�ير )�شباط( �ملا�شي، 

وفق ما ذكرت وكالة �لأنباء �ل�شعودية �لثالثاء.
ُيذكر �أن �لقائمة �ل�شود�ء لالحتاد �لأوروبي، و�شعت يف 2014 مبوجب 

عقوبات ت�شتهدف �حلرب يف �ليمن.
�جلنوبي  �ليمني  �لن��ت��ق��ايل  للمجل�س  م���و�ل  �أم��ن��ي  ق��ائ��د  وجن��������ا  ه���ذ� 
�أبني،  �غ��ت��ي��ال نفذها جم��ه��ول��ون يف حمافظة  �ل��ث��الث��اء، م��ن حم��اول��ة 

جنوب �لبالد.
�لأمني  ق��و�ت �حل��ز�م  �إن قائد  ��شمه،  �أمني، طلب حجب  وق��ال م�شدر 
ب�شيارة مفخخة  �غتيال  �ل�شيد، جنا من حماولة  �لعميد عبد�للطيف 

��شتهدفت موكبه يف منطقة �خل�شر، بني مديريتي جعار وزجنبار.
�أ�شفر عن مقتل جنديني من قو�ت �حلز�م  �أن �لنفجار  �مل�شدر،  و�أك��د 
�إىل �ندلع ��شتباكات طفيفة   �لأمني و�إ�شابة نحو 10 �آخرين، م�شري�ً 
ب���ني �جل��ان��ب��ني ع��ق��ب �ل��ت��ف��ج��ري م��ب��ا���ش��رة و�ل�����ذي مل ت��ع��ل��ن �أي جهة 

م�شوؤوليتها عنه.
ويف ت�����ش��ري��ح ن��ق��ل��ه �مل��رك��ز �لإع���الم���ي ل��ق��و�ت �حل����ز�م �لأم���ن���ي، توعد 

عبد�للطيف �ل�شيد عقب جناته مبالحقة �ملجرمني.
لإجر�ء  دبلوما�شية  جهود�  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  يقود  ذل��ك،  �إىل 
يف  �حلوثيني  و�ملتمردين  �ليمنية  �حلكومة  بني  �لريا�س  يف  م�شاور�ت 
حماولة لوقف �لنز�ع �ملدمر �ملتو��شل بني �لطرفني منذ �أكرث من �شبع 

�شنو�ت، على ما �أفاد م�شوؤولن خليجيان �لثالثاء.
وقال م�شوؤول يف جمل�س �لتعاون �خلليجي لوكالة فر�ن�س بر�س يدر�س 
�ملجل�س عقد م�شاور�ت بني �أطر�ف �لنز�ع يف �ليمن لو�شع حد له. مت 
بالفعل �لت�شاور مع كافة �لأطر�ف، وجاري �إر�شال �لدعو�ت لهم. وهو 

ما �أّكده م�شوؤول خليجي مقيم يف �لريا�س.
ويف �ل�شياق، نقلت رويرتز عن م�شوؤولني خليجيني قولهم، �إن جمل�س 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ي��ب��ح��ث دع����وة �أط�����ر�ف ح���رب �ل��ي��م��ن مل��ح��ادث��ات يف 

�ل�شعودية.
و�أو�شح �مل�شوؤولون �خلليجيون لرويرتز، �أن �حلوثيني من بني �لأطر�ف 

�ليمنية �لتي �شتوجه لهم �لدعوة ملحادثات يف �لريا�س.
و�أ�شاف �مل�شوؤولون �أن �ملحادثات �شتجري يف �لفرتة من 29 مار�س حتى 

�أبريل.  7
�إىل  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �ملبعوث �خلا�س لالأمني  ك��ان  ذل��ك،  مب��و�ز�ة 
�ليمن هان�س غروندبرغ، قد قال �جلمعة، �إنه �شي�شتاأنف �لأ�شبوع �ملقبل 
جولة ثانية من �مل�شاور�ت �لتي �أطلقها، �لثنني، يف �لعا�شمة �لأردنية 
عمان مع �لقوى �ليمنية �لفاعلة حول �إطار عام جديد لإحياء عملية 

�ل�شالم �ملتعرثة يف �لبالد.
�شيجتمع خالل م�شاور�ت  �أنه  بيان �شحايف،  �لأمم��ي، يف  �ملبعوث  وذكر 
وموؤمتر  �جل��ن��وب��ي  �لن��ت��ق��ايل  �ملجل�س  ع��ن  �ل��ث��اين مبمثلني  �لأ���ش��ب��وع 

ح�شرموت. 

رو�شيا توؤكد تلقيها �شمانات خطية من وا�شنطن ب�شاأن التفاق النووي 

اجلمهوريون يرف�ضون التفاق النووي اجلديد مع اإيران
•• عوا�صم-وكاالت:

من  �ملطلوبة  �ل�شمانات  تلقيها  �لثالثاء  رو�شيا  �أك��دت 
و��شنطن باأن �لعقوبات �لتي ت�شتهدفها ب�شبب �أوكر�نيا 
عقبة  رفع  �نه  يبدو  ما  تعاونها مع طهر�ن،  ت�شمل  لن 

�أمام �إعادة �إطالق �لتفاق �لنووي �لإير�ين.
وق��ال وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي �شريغي لف���روف �إىل 
لقد  عبد�للهيان  �أم��ري  ح�شني  �لإي���ر�ين  نظريه  جانب 
يف  �شملها  مت  خطًيا.  �ملطلوبة  �ل�شمانات  على  ح�شلنا 
�لتفاقات لإعادة �إطالق خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شرتكة 

ب�شاأن �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
موؤّمن  �مل�شتقبلي  �ل��ن��ووي  �لتعاون  �إن  ق��ول��ه،  وبح�شب 

ا ب�شاأن حمطة بو�شهر للطاقة �لنووية. خ�شو�شً
�ملفاو�شات  لعرقلة  بال�شعي  �تهمت  قد  مو�شكو  وكانت 
مار�س  �آذ�ر   5 يف  ط��ال��ب��ت  �أن  ب��ع��د  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة 
�إير�ن يف  �مل�شتقبلي مع  باأن تعاونها  �أمريكية  ب�شمانات 
جمال �لطاقة �لنووية �ملدين لن يتاأثر بالعقوبات �لتي 

�أُقّرت ب�شبب �لهجوم �لرو�شي على �أوكر�نيا.
�إننا  �إىل قول  وتابع لف��روف ي�شعى �لأمريكيون يومًيا 
نعّطل �لتفاق )�لنووي �لير�ين(، لكنها كذبة، م�شيًفا 
عدة  يف  ن��ه��ائ��ي  ب�شكل  �ل�شفقة  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ة  ت��ت��م  مل 
�لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو لي�شت و�حدة  عو��شم، لكن 

منها.
من جهة �خرى، قال 49 من �أ�شل 50 ع�شو� جمهوريا 

�لتفاق  يوؤيدو�  لن  �إنهم  �لأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف 
يوؤكد  ما  �لعاملية،  و�لقوى  �إي��ر�ن  بني  �جلديد  �لنووي 
خماوف  و�شط   2015 �تفاق  لإحياء  حزبهم  معار�شة 

من �حتمال �نهيار �ملحادثات.
وقال �لأع�شاء يف بيان �إن �إد�رة �لرئي�س �لدميقر�طي جو 
بايدن قد تتو�شل �إىل �تفاق من �شاأنه �إ�شعاف �لعقوبات 
�لقيود على  �إير�ن، وتخفيف  �ملفرو�شة على  �لأمريكية 
برناجمها �لنووي، م�شريين �إىل تقارير �شحفية حول 

تفا�شيل �لتفاق �لذي مل ينته بالكامل بعد.
�أي  لإجها�س  و�شعهم  يف  ما  كل  ببذل  �لأع�شاء  وتعهد 
�إي����ر�ن على تطوير  ق���درة  ك��ام��ل  ب�شكل  �ت��ف��اق ل مينع 
�لبالي�شتية  لل�شو�ريخ  برناجمها  يكبح  �أو  نووي  �شالح 

�أو يت�شدى لدعم �إير�ن لالإرهاب.
�تفاق  �لكونغر�س  يف  �جل��م��ه��وري��ني  م��ن  �أي  ي��وؤي��د  ومل 
2015 بني طهر�ن و�لقوى �لكربى، يف عهد �لرئي�س 
�أي�شاً  عليه  �عرت�س  كما  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  �لدميقر�طي 

عدد من �لدميقر�طيني.
وقد يكون للكونغر�س حق جتديد �لتفاق مبوجب قانون 
2015، لكن  �ل��ن��ووي �لإي�����ر�ين يف  م��ر�ج��ع��ة �لت��ف��اق 
بعد  �إجها�شه  من  �أع�شاوؤه  يتمكن  �أن  �ملرجح  غري  من 
�أع��و�م عندما كان �جلمهوريون   7 ف�شلهم يف ذلك قبل 

ي�شيطرون على �لكونغر�س.
ويتمتع �لدميقر�طيون �لآن باأغلبية �شئيلة يف جمل�شي 

�لنو�ب و�ل�شيوخ.
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اأخبـار الإمـارات
ال�ضحة جتري 345,206 فحو�ضات ك�ضفت عن 280 اإ�ضابة 

جديدة بفريو�س كورونا و947 حالة �ضفاء
••   اأبوظبي- وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�ملبكر  �لدولة بهدف �لكت�شاف  �لفحو�شات يف  وزيادة نطاق 
"كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر 
- 19" و�مل��خ��ال��ط��ني ل��ه��م وع��زل��ه��م .. �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة عن 
�ل�  �ل�شاعات  خ��الل  ج��دي��دة  فحو�شات   345،206 �إج���ر�ء 

24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل 
�إجر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س  تقنيات  و�أح���دث 
�لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على 
جديدة  �إ�شابة  حالة   280 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك 
يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 885،983 حالة.   كما �أعلنت 

وفاة  حالة  �أي  ت�شجيل  ع��دم  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة 
عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب���ع  خ��الل 
عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  حالة.   كما   2،302 �لدولة  يف  �لوفيات 
�شفاء 947 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
"كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها 
وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 853،253 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 7,039 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي- وام:

"كوفيد19-" خالل  لقاح  من  جرعة   7،039 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �أم�س 24،349،207 

جرعات ومعدل توزيع �للقاح 246.19 جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة  19" و�شعياً  "كوفيد -  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �ل��وز�رة لتوفري لقاح 
�ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " 

كوفيد - 19".

بناًء على ا�شتطالع راأي اأكرث من 100 األف �شخ�ص من 101 دولة
الإمارات العا�ضرة عامليا والأوىل اإقليميا يف قوة التاأثري يف موؤ�ضر القوة الناعمة العاملي للعام 2022

حممد بن را�ضد: القوة الناعمة احلقيقية لدولة الإمارات هي يف منوذجها التنموي الذي يجمع ال�ضرق 
والغرب ويجمع اأف�ضل الأفكار والعقول ويجمع الب�ضر من كافة الأعراق لبناء اأف�ضل جتربة تنموية يف العامل

•• دبي -وام:

�ملرتبة  �لإم������ار�ت يف  دول����ة  ج����اءت 
�إقليمياً  و�لأوىل  ع��امل��ي��اً  �ل��ع��ا���ش��رة 
�لقوة  موؤ�شر  وف��ق  �لتاأثري  ق��وة  يف 
 2022 ل��ل��ع��ام  �ل��ن��اع��م��ة �ل��ع��امل��ي 
�أكرب  م��ن  ك��و�ح��دة  مكانتها  لتعزز 
م���ن حيث  و�ل���ع���امل  �مل��ن��ط��ق��ة  دول 
و�ل�شمعة  �لإي����ج����اب����ي  �ل����ت����اأث����ري 

�لطيبة.
 15 �ملرتبة  �إىل  �ل��دول��ة  وتقدمت 
للموؤ�شر  �ل��ع��ام  �لرتتيب  يف  عاملياً 
يف   17 �مل���رك���ز  يف  ك���ان���ت  �أن  ب��ع��د 
بريادتها  لتحتفظ   ،2021 �لعام 
دول  ���ش��د�رة  يف  وتبقى  �لإقليمية 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�أن حققت  ب��ع��د  �أف��ري��ق��ي��ا ل���ش��ي��م��ا 
تقدماً يف كافة �ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية 

و�لفرعية لأول مرة يف تاريخها.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أك������د  و 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه �هلل" ،  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
دولة  ح�شول  �أن   ، �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
عاملياً   10 �مل��رت��ب��ة  على  �لإم�����ار�ت 
�لتاأثري  ق��وة  يف  �إقليمياً  و�لأوىل 
�ل��ن��اع��م��ة يعك�س  �ل��ق��وة  يف م��وؤ���ش��ر 
�إليها  و�شلت  �لتي  �لكبرية  �ملكانة 
بها  �لتي حتظى  �لطيبة  و�ل�شمعة 

�لإمار�ت يف �ملحافل �لدولية.
و�أ�شاف �شموه : " �أكرث من 100 
�أل������ف ���ش��خ�����س م����ن ك���اف���ة �أن���ح���اء 
�لعامل �ختارو� �لإمار�ت يف �ملرتبة 
عاملياً   15 و�ل�����  �إق��ل��ي��م��ي��اً  �لأوىل 
�ل��ن��اع��م��ة �لعاملي  �ل��ق��وة  يف م��وؤ���ش��ر 
للعام 2022 .. كما جاءت دولتنا 
عاملياً  �لعا�شرة  �ملرتبة  يف  �حلبيبة 
يف قوة �لتاأثري... ح�شورنا �لعاملي 

متز�يد و�أثرنا �لإيجابي و��شح".
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
تقدم  �أن  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�لدولة يف كافة �ملوؤ�شر�ت �لرئي�شية 
و�لفرعية نتيجة تفرد منوذجها.. 

ب�شكل عام يف كافة  وثابتاً  م�شتقر�ً 
�ملحاور، ل�شيما يف حمور "�لثقافة 
�ملركز  �إىل  قفزت  حيث  و�لرت�ث" 
�أن  بعد  م��ر�ك��ز   7 متقدمة   24
�لعام  31 خ���الل  �مل��رك��ز  ك��ان��ت يف 

.2021
�لدولية  �ل��ع��الق��ات  �أم���ا يف حم���ور 
تقدماً  �لإم�����������ار�ت  ح��ق��ق��ت  ف���ق���د 
ب�شمعتها  م���دع���وم���ة  م���ل���ح���وظ���اً، 
�لقوية كو�حدة من �لدول �ملوؤثرة 
ف�شاًل  �لدبلوما�شي  �مل�شتوى  على 
م�شاعدة  يف  �لطيبة  �شمعتها  ع��ن 
�ل�������دول، ح��ي��ث ج�����اءت �ل����دول����ة يف 
�ملركز  يف  كانت  �أن  بعد   11 �ملركز 
16، ومن �ملتوقع �أن ي�شتمر تقدم 

�رت���ف���اع���اً م���ن �مل��رت��ب��ة 17 �ل���ذي 
بزيادة   2021 �ل���ع���ام  يف  ن��ال��ت��ه��ا 

�شنوية قدرها �أكرث 11%.
وقد حظي �أد�ء �لإمار�ت ، يف �ملوؤ�شر 
بالعديد  دول��ة،   120 �شمل  �ل��ذي 
خمتلف  يف  �ل����ق����وة  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن 
و��شح  �أ�شهم يف حت�شن  ما  �ملحاور 
يف �ل��ق��وة �ل��ن��اع��م��ة ل��ل��دول��ة، وجاء 
دولة  �أن  �لعنا�شر  تلك  مقدمة  يف 
لتاأ�شي�س  وج��ه��ة مم��ي��زة  �لإم����ار�ت 
وتتمتع  و�ل���������ش����رك����ات  �لأع������م������ال 
حتظى  كما  �ق��ت�����ش��ادي،  با�شتقر�ر 
�لأكرب  هو  �إيجابي  بتاأثري  �لدولة 
�شمعتها  ع���ن  ف�����ش��اًل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
كو�حدة من �أكرث دول �لعامل �لتي 

�لناعمة  �ل����ق����وة  ����ش���م���وه:  وق������ال 
�لإم���ار�ت هي يف  لدولة  �حلقيقية 
من��وذج��ه��ا �ل��ت��ن��م��وي �ل���ذي يجمع 
�أف�شل  وي��ج��م��ع  و�ل���غ���رب  �ل�����ش��رق 
�لب�شر  ويجمع  و�ل��ع��ق��ول  �لأف��ك��ار 
�أف�شل  م��ن ك��اف��ة �لأع������ر�ق ل��ب��ن��اء 

جتربة تنموية يف �لعامل.
وو������ش����ل����ت �ل�����دول�����ة ت���ق���دم���ه���ا يف 
�ملوؤ�شر �لذي تعده موؤ�ش�شة "بر�ند 
عرب  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  فاينان�س" 
��شتطالع �آر�ء �أكرث من 100 �ألف 
لتقييم  دول���ة   101 م��ن  �شخ�س 
�لناعمة  �ل���ق���وة  حم�����اور  خم��ت��ل��ف 
�لإي��ج��اب��ي، حيث قفزت  و�ل��ت��اأث��ري 
عاملياً   15 �مل��رت��ب��ة  �إىل  �لإم������ار�ت 

�لدولة يف هذ� �ملحور �نطالقاً من 
�لبيئة،  على  �حل��ف��اظ  يف  جهودها 
�لع�شرة  قائمة  دخولها  يدعم  مبا 

�لأو�ئل يف �مل�شتقبل �لقريب.
وجاءت �لإم��ار�ت يف �ملركز �لعا�شر 
عاملياً و�لأول �إقليميا يف موؤ�شر قوة 
عاملياً  �لعا�شر  �ملركز  ويف  �لتاأثري، 
يف �لتاأثري يف �ملجال �لدبلوما�شي، 
�لدولية،  �لعالقات  يف  عاملياً  و11 
موؤ�شر  يف  ع���امل���ي���اً   20 و�مل�����رك�����ز 

�ل�شمعة �لإيجابية.
وقد حّلت دولة �لإم��ار�ت يف �ملركز 
�لقت�شاد  ق���وة  يف  ع��امل��ي��اً  �ل��ث��ام��ن 
و�����ش���ت���ق���ر�ره. وج�����اءت �ل���دول���ة يف 
�ملركز �لتا�شع عاملياً يف دعم �لتعايف 

�ل��ع��ون و�مل�شاعدة  ي��د  ت�����ش��ارع مب��د 
للجميع. وعالوة على ذلك حققت 
ملحوظاً  حت�����ش��ن��اً  �ل���دول���ة  �شمعة 
�لعام  خ��الل  �ملتقدمة  �ل���دول  ب��ني 

�ملا�شي.
�أد�ًء  ك��م��ا ق��دم��ت دول����ة �لإم������ار�ت 
�لرئي�شية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  يف  م��ت��م��ي��ز�ً 
مقارنة   2022 �ل����ع����ام  خ������الل 
"قوة  موؤ�شر  ففي   ،2021 بالعام 
�لإم����ار�ت يف  دول���ة  �لتاأثري" حلت 
باملرتبة  مقارنة  عاملياً   10 �ملرتبة 
موؤ�شر  ويف  �ل�شابق،  �لعام  يف   12
"�ل�شمعة �لإيجابية" جاءت �لدولة 

يف �ملرتبة 20 عاملياً.
�أد�ًء  �لإم������ار�ت  دول���ة  حققت  وق���د 

�لقت�شادي بعد �جلائحة، و�لعا�شر 
عاملياً يف �لتجارة و�لأعمال. وقفزت 
11 ع��امل��ي��اً يف  �ل���دول���ة �إىل �مل��رك��ز 

�إمكانات �لنمو �مل�شتقبلية.

الإم����ارات... من��وذج مميز يف 
التعامل مع اجلائحة 

مع  للدولة  �لفعال  �لتعامل  �أ�شهم 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
خمتلف  خ����الل  "كوفيد19-" 
منوذج  �إىل  حتولها  �إىل  مر�حلها 
�لإقليمي  �ل�شعيديني  على  مميز 
و�ل������ع������امل������ي، ح����ي����ث �����ش���ت���ط���اع���ت 
متو�زن  ب�شكل  �لتحديات  حتجيم 
ع���رب جم��م��وع��ة م���ن �لإج��������ر�ء�ت 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل���ت���ي ع�����ززت ق���درة 
�لتعامل  على  �لقطاعات  خمتلف 
م�����ع �ل�����ظ�����روف �مل�������ش���ت���ج���دة، ويف 
ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ج���اءت �لإم�����ار�ت يف 
�لعامل  م�شتوى  على   12 �مل��رت��ب��ة 
جائحة  م��ع  �لتعامل  م��وؤ���ش��ر�ت  يف 

كورونا.
وجاءت �لإمار�ت يف �ملرتبة 12 يف 
�لأخرى  �ل���دول  "م�شاعدة  حم��ور 
للتعايف من �جلائحة"، ويف �ملرتبة 
13 يف حمور �ل�شحة، و�لرفاهية، 

وم�شتوى �لتطعيم. 

موؤ�شر التاأثري اليجابي 
حتظى دولة �لإمار�ت بتاأثري كبري 
و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 
�ملرتبة  ع���ل���ى  �ن���ع���ك�������س  م����ا  وه������و 
يف  �ل��دول��ة  �حتلتها  �لتي  �ملتقدمة 
�ملركز  ج��اءت يف  �ملوؤ�شر حيث  ه��ذ� 
�لدول  �أن  ح��ني  يف  ع��امل��ي��اً،  �لعا�شر 
�ل��ت��ي �شبقت �لإم������ار�ت يف  �ل��ت�����ش��ع 
�ل���رتت���ي���ب ُت���ع���د م����ن �ل�������دول ذ�ت 
و�لتي  �لكبرية  �ل�شكانية  �لكثافة 
باأ�شعاف  �لإم����������ار�ت  ع����ن  ت���زي���د 
ك���ث���رية. وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن تقّدم 
�لعديد من دول �ملنطقة يف حمور 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إل  "�لتاأثري" 
هذ�  يف  �ملنطقة  ���ش��د�رة  يف  تبقى 
�أن  �ملحور �ملهم. وقد �أظهر �ملوؤ�شر 
�لتقدم �لذي �أحرزته �لدول يف هذ� 
�لنامية يف  �لأ�شو�ق  �ملحور جاء يف 

منطقتي �ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا.
"�لتعليم  حم����ور  يف  م���ت���زن  �أد�ء 
و�لعلوم".. �شهدت �لإمار�ت حت�شناً 
كبري�ً يف حمور "�لتعليم و�لعلوم" 
�لقوية  �لتعليمية  �ملنظومة  ب�شبب 
�ل����ت����ي ط���ورت���ه���ا خ�����الل �لأع��������و�م 
يف  نوعية  ق��ف��زة  حمققة  �ملا�شية، 
�ملركز  �حتلت  حيث   2022 �لعام 
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حممد بن را�شد: 
الذي  الناعمة  القوة  موؤ�ضر  يف  التاأثري  قوة  يف  اإقليميًا  والأوىل  عامليًا   10 املرتبة  على  الإمارات  دولة  • ح�ضول 

يعك�س املكانة الكبرية التي و�ضلت اإليها وال�ضمعة الطيبة التي حتظى بها الإمارات يف املحافل الدولية
عامليًا   15 وال�  اإقليميًا  الأوىل  املرتبة  يف  الإمارات  اختاروا  العامل  اأنحاء  كافة  من  �ضخ�س  األف   100 من  • اأكرث 

يف موؤ�ضر القوة الناعمة العاملي للعام 2022.. ح�ضورنا العاملي متزايد واأثرنا الإيجابي وا�ضح

كورونا  جائحة  مع  التعامل  موؤ�شرات  يف  العامل  م�شتوى  على   12 املرتبة  حتتل  • الدولة 
للقيادات العاملي  التقدير  يف  عامليًا  العا�شرة  املرتبة  يف  جاءت  • الإمارات 

وا�شتقراره القت�شاد  قوة  يف  عامليًا  الثامنة  املرتبة  يف  • الدولة 
اجلائحة بعد  القت�شادي  التعايف  دعم  يف  عامليًا   9 املرتبة  يف  • الإمارات 

الإعالمي. التاأثري  يف  عامليًا   11 املركز  يف  •الإمارات 
التاأثري قوة  يف  اإقليميًا  والأوىل  عامليًا  العا�شرة  املرتبة  يف  الدولة  و�شع  • التقرير 

الدبلوما�شي املجال  يف  التاأثري  يف  عامليًا  العا�شر  املركز  يف  جاءت  • الإمارات 

مركز اأبوظبي التقني ينجز منظومة التحول الرقمي خلدماته عرب من�ضة »مت«
•• اأبوظبي - وام:

�لتحول  منظومة  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  �أجن��ز 
متاحة  لتكون  "مت"،  �حلكومية  �خلدمات  من�شة  عرب  خلدماته؛  �لرقمي 
دق��ائ��ق؛ مبا  �شت  �ملعاملة يف نحو  �لتدريب لإجن��از  وم��ر�ك��ز  �أم��ام �جلمهور 
يعزز ��شتد�مة �خلدمات �لرقمية ويحقق �ل�شعادة للمتعاملني، وميكنهم من 

�إجناز معامالتهم بكل �شهولة وي�شر مما يعزز جودة حياة �لفرد و�ملجتمع.
�أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  �ل�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  وق��ال 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، �إن هذ� �لإجناز ياأتي حر�شا على متكني 

�مل�شتثمر من كافة �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز لتكون متاحة طو�ل �ل�24 
نقلة  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  "مت"،  �حلكومية  �خل��دم��ات  من�شة  ع��رب  �شاعة؛ 
نوعية جديدة يف مفهوم طرح �خلدمات �حلكومية و�لنتقال نحو �مل�شتقبل 

�لرقمي؛ وحتولته �ل�شاملة بكل جد�رة وثقة.
وتطوير  لبناء  �آليات  تت�شمن  �لتقني"  "�أبوظبي  �إ�شرت�تيجية  �أن  و�أو���ش��ح 
قدر�ت ومهار�ت �ملوظفني �ملعنيني بتقدمي �خلدمات ؛ لتتنا�شب مع �لتحول 
�إ�شافة  و�لتميز؛  �ل��ري��ادة  حتقيق  ي�شمن  مبا  �مل�ش�تقبل،  وم��ه��ار�ت  �لرقمي 
ي�شمح  مبا  �ملتعاملني،  �لتقني" مع  �أبوظبي  ل�شر�كة  من��وذج  ��شتحد�ث  �ىل 
و�لآليات،  �لنظم  �أح���دث  وف��ق  �خل��دم��ات  تطوي�ر  و  ت�شميم  يف  باإ�شر�كهم 

كافة  يف  �لد�ئم  �لتح�شني  مو��شلة  على  حاليا  يعمل  �ملركز  �أن  على  موؤكد� 
�خلدمات �لرقمية، من خالل تب�شيط �لإجر�ء�ت بناء عل��ى در��ش��ة متطلبات 

�مل�شتثمرين.
"مت"  من�شة  �لتقني" عرب  "�أبوظبي  يقدمها  �لتي  �خلدمات  �أن  �إىل  ولفت 
تتلخ�س يف طلب طرح موؤهالت مهنية، وطلب �إ�شد�ر رخ�شة مركز تدريب، 
�إع��الن، وطلب تغيري مقر مركز  وطلب حذف ن�شاط تدريبي، وطلب ن�شر 
�لتدريب، وطلب �إلغاء رخ�شة �لتدريب، وطلب �إ�شافة ن�شاط تدريبي، وطلب 
جتديد رخ�شة �لتدريب، وطلب تغيري �ملدير �لأكادميي، وطلب تغيري ��شم 
�لت�شجيل يف  ب��ج��ان��ب  �أو حم��ا���ش��ر،  م���درب  �ل��ت��دري��ب، وط��ل��ب تعيني  م��رك��ز 

مبادر�ت وبر�مج �ملركز ومنها "نعم للعمل".
و�أكد �أن من �أولويات �لعمل يف "�أبوظبي �لتقني" �شرورة �أن يعمل �جلميع 
مرنة  و�آل��ي��ات  �مل�شتقبل،  ت�شت�شرف  و�إ�شرت�تيجيات  م�شتقبلية  روؤى  وف��ق 
ومتقدمة؛ تركز على تعزيز كفاءة ومرونة قدر�تنا �ل�شتباقية لال�شتجابة 
لحتياجات وتطلعات �ملتعاملني، �إ�شافة �ىل �أننا ن�شعى خلل��ق قيم��ة ممي��زة 
ي�شمن  مبا  �حلكومية،  �جلهات  كاف�ة  بي�ن  و�لتكام�ل  �ل�شر�كة  مب�د�أ  تعزز 
�ملجتمعية  �لكفاء�ت  �شناعة  نحو  �لأد�ء  يف  و�لتميز  �لتام  �لنجاح  للجميع 
�لقادرة على تلبية متطلبات �لتقدم �ل�شناعي و�لتكنولوجي يف �لدولة و�شوق 

�لعمل ب�شكل عام.

نادي تراث الإمارات ينظم برنامج املقنا�س يف »حممية بوارطاه«
•• ابوظبي-الفجر:

يوم  �لإم������ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  يف  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  نظمت 
�ل�شيد  لريا�شة  تدريبياً  �شحر�وياً  برناجماً  �لثنني، 
بال�شقور "�ملقنا�س" نفذه مركز �لعني بال�شرت�ك مع 
مركز �لوثبة، وذلك يف حممية بور�طاه يف مدينة �لعني، 
�ملنت�شبني  و�لنا�شئة  �ل�شباب  م��ن  جمموعة  مب�شاركة 
على طر�ئد حية  �لهدد  �لن�شاط  وت�شمن  للمركزين.  
كما  �ل��ق��دمي��ة  �لقن�س  ط��رق  تبيان  ب��ه��دف  )ح���ب���ارى(، 
وربطهم  �ل��ط��الب  �أذه����ان  يف  �ملعلومة  لرت�شيخ  ك��ان��ت، 

بثقافة �ل�شحر�ء وتقاليد �ل�شيد بال�شقور. 
وقال ر��شد خادم �لرميثي رئي�س ق�شم �شوؤون �ملر�كز يف 
نادي تر�ث �لإم��ار�ت �إن "برنامج "�ملقنا�س" هو تقليد 
بغر�س  ل��ل��ط��الب  �لتعليمي  �لإط����ار  ي��ن��درج يف  ���ش��ن��وي  
وياأتي  بال�شقور،  �لقن�س  وفنون  باأ�شا�شيات  تعريفهم 
بجذورها  ت�شرب  تر�ثية  ريا�شة  �لقن�س  كون  �إط��ار  يف 
يف �ملوروث �لإمار�تي �لقدمي، وحتظى باهتمام متعاظم 

وجمهور كبري على م�شتوى �لدولة.

و��شاف �لرميثي يهدف �لربنامج �إىل �لتعريف باأهمية 
ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور، و����ش���رورة �حل��ف��اظ عليها 
�لقادمة  �لأج��ي��ال  �إىل  �لأج���د�د  �إرث  ونقل  وممار�شتها، 
�شليم  نحو  على  �ل��ري��ا���ش��ة  ه��ذه  ل���ش��ت��م��ر�ري��ة  حتقيقا 
�لنقر��س،  �إىل  �ل�شقور و�حلبارى  تعر�س  دون  يحول 
م�شري�ً �إىل �أن ذلك ي�شكل �أحد �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
لإد�رة �لأن�شطة يف �لنادي، يف �إطار �شعيه لتعزيز وتنمية 

�لهوية �لوطنية.
مركز  م��دي��ر  �ل�شام�شي  ب��ط��ي  خليفة  �أك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
نظر�ً  �ل��ع��ام،  "مقنا�س" ه��ذ�  ومتيز  جن��اح  على  �لعني 
جيدة  خربة  ميتلكون  �لذين  �لطلبة  من  عدد  مل�شاركة 
�إن  "�ملقنا�س"، ويف �لتعامل مع �ل�شقور. و�أ�شار �إىل  يف 
نظرية  تدريبات  تلقو�  �لربنامج  يف  �مل�شاركني  جميع 
�ل�شقر  �إط��الق  لكيفية  "�لهدد"،  عملية  على  وعملية 
�لأدو�ت  باأهم  تعريفهم  ثم  وم��ن  �لطريدة،  ل�شطياد 
�مل�شتخدمة يف �ل�شقارة، وهي �ملخالة و�لربقع و�ملنقلة، 
باأنو�ع  تعريفهم  �إىل  �إ�شافة  و�لوكر،  و�ملر�شل  و�ل�شبوق 

�ل�شقور يف �لإمار�ت".
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اأخبـار الإمـارات
اإ�ضعاف دبي تبحث التعاون مع وزير ال�ضحة الإيرلندي

•• دبي-وام:

خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل���در�ي  خليفة  �شعادة  بحث 
�لإ�شعاف مع وفد �إيرلندي برئا�شة معايل �شتيفن دولتي وزير �ل�شحة 
ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  وتعزيز  �لتعاون  �شبل  �لإي��رل��ن��دي 

�لعالقة بني �جلانبني.
�لإيرلندي لدى  �ل�شفري  �أيدن كرونني  �شعادة  �لأيرلندي  �لوفد  و�شم 
�لإيرلندية  �ل�شحة  ل��وز�رة  �لعام  �لأم��ني  روب��ريت و�ت  �لدولة و�شعادة 
�لمار�ت  يف  �إيرلند�  حلكومة  �لتجاري  �مللحق  �ل�شكايف  �أمي��ن  و�شعادة 

و�أيريك جالجري �ملدير �لتنفيذي ل�شركة "�ي�شتيك".
من  �لإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  مقر  زيارته  خالل  �لوفد  و�طلع 

خالل مادة فيلمية على �أف�شل �ملمار�شات و�خلدمات �لتخ�ش�شية �لتي 
ب�شكل  و�ملجتمع  للمتعاملني  �لإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  تقدمها 
عام ودور �ملوؤ�ش�شة �لبارز يف مو�جهة �لأزمات وخ�شو�شا �أزمة "كوفيد-

�حرت�فية ومهنية من خالل  بكل  �ملوؤ�ش�شة معها  تعامل  19" وكيفية 
�ملختلفة  وخدماتها  �ملتطورة  �أ�شطولها  وجتهيز�ت  �لب�شرية  ك��و�دره��ا 
بالإ�شافة �إىل �لأنظمة و�لرب�مج �لإلكرتونية و�لتطبيقات �لذكية �لتي 
ظروف  مع  تتنا�شب  �لتي  و�لإبتكار�ت  �ملوؤ�ش�شة  قبل  من  تطويرها  مت 

�جلائحة.
و���ش��م��ل��ت �ل���زي���ارة ج��ول��ة �ط��ل��ع �ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �أ�شطول 
�لريا�شية  �ل�شيار�ت  �أنو�عها مبا فيها  مركبات �لإ�شعاف على �ختالف 
باخلطط  �خلا�شة  و�لتجهيز�ت  و�ملعد�ت  �مليد�ين  و�مل�شت�شفى  �لفارهة 

و�ل�شيناريوهات �ملتعلقة بالأزمات و�ملركبات �لتخ�ش�شية كوحدة �لعناية 
ومركبة  �لهمم  �أ�شحاب  ومركبة  �مل��ي��د�ين  �لفح�س  وووح���دة  �مل��رك��زة 
�لأمومة و�لطفولة ومركبة كبار �ل�شخ�شيات بكامل جتهيز�تها �لطبية 

ومعد�تها �ملتطورة.
�إم��ارة دبي  بها  �لتي حتظى  �لعاملية  �ل�شمعة  �ل��در�ي على  و�أك��د خليفة 
�ل�شبق و�لتفوق و�لريادة يف جمال �لإ�شعاف وتخ�ش�شاته  فيما يخ�س 
لفتا �إىل �أن تطور �ملنظومة �لإ�شعافية يعترب �نعكا�شا و��شحا ملا توليه 
حكومة دولة �لإمار�ت حول �أهمية �حلفاظ على �لأرو�ح و�شالمة �أفر�د 
�ملجتمع م�شري� �إىل حر�س �ملوؤ�ش�شة على �لإ�شتفادة من عالقاتها �ملتينة 
مع �جلانب �لأيرلندي ودعم جهود �لتن�شيق وتبادل �لتجارب و�ملبادر�ت 

لدى �لطرفني.

للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل��در�ي  خليفة  وقع  �لزيارة  هام�س  وعلى 
 "ACETECH" بح�شور �لوزير �لإيرلندي �تفاقية تعاون مع �شركة
�لإ�شاء�ت  "و  "�للو�حات  جمال  يف  جديد  نظام  �إ�شتحد�ث  �إىل  تهدف 
�مل�شاندة وذلك متا�شيا مع روؤية ��شعاف دبي يف تقدمي خدمات مبتكرة 
"�للو�حات" ب�شكل  ور�ئدة عامليا حيث يعمل �لنظام �جلديد على ربط 

متناغم متنا�شق مييز مركبات �لإ�شعاف ب�شكل لفت.
مر�قبة  و  تتبع  بنظام  �لإ�شعاف  مركبات  تزويد  �لإتفاقية  وتت�شمن 
جاهزيتها  و  فعاليتها  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  ي�شمن  مب��ا  �مل��رك��ب��ات  ����ش��ط��ول 
�لد�ئمة لكل حالت �لطو�رئ حيث يتميز �لنظام بالقدرة على �لتحكم 
بجميع �لإ�شاء�ت من خالل �شا�شة د�خلية مت تخ�شي�شها ح�شب طلب و 

�حتياجات موؤ�ش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف.

حاولت اإخفاءها يف م�شتح�شرات العناية باجل�شم

جمارك دبي ت�ضبط تهريب 5.6 كيلو جرام »كوكايني« مع م�ضافرة من اأمريكا الالتينية

�بتكار  �أن  و�أو�����ش����ح  و�مل�������ش���ان���دة. 
نظام �ل�شبط �لذكي �لذي يعترب 
�لأول من نوعه عاملياً �أ�شهم ب�شكل 
م��ب��ا���ش��ر يف ���ش��ب��ط �ل���ع���دي���د من 
�ملمنوعة،  �مل����و�د  ت��ه��ري��ب  ق�����ش��اي��ا 
ح��ي��ث ي��ك��م��ل ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �لذكي 
�ملطار�ت  يف  �لتفتي�س  م�شفوفة 
بني  رئي�شية  و�شل  حلقة  وي�شكل 
�أق�����ش��ام  �لأج��ه��زة �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتي 
بو��شطة  �حلقائب  بتفتي�س  تقوم 

�لإج���ر�ء�ت لتكون �لأك��رث �شهولة 
�لتقنية  �لأنظمة  وتطوير  عاملياً، 
�لد�عمة  و�لأج���ه���زة  و�لب��ت��ك��ار�ت 
�ل�شرت�تيجية  ه����ذه  �حل���دي���ث���ة، 
�مل�شتمرة تثمر عن حتقيق حماية 
تهريب  م��ن  و�لق��ت�����ش��اد  �ملجتمع 
يف  و  مقلدة  �أو  ممنوعة  م��و�د  �أي 
�إج�����ر�ء�ت  ت�شهيل  نف�شه  �ل��وق��ت 
�شعادتهم،  لتحقيق  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�أن���ه ويف ه��ذ� �لإط���ار  �إىل  م�����ش��ري�ً 

يف  ومكانه  تفتي�شه  �مل��ر�د  �مل�شبوه 
بالدور  �لكمايل  و�أ���ش��اد  �حلقيبة. 
�حل��ي��وي �ل����ذي ي��ق��وم ب��ه �شباط 
عمليات  �إح����ب����اط  يف  �جل����م����ارك 
�ل��ت��ه��ري��ب �مل��ت��ن��وع��ة ب��ال��رغ��م من 
ط����رق جديدة  و�ب���ت���ك���ار  ت���ع���دده���ا 
و�لتي  قبل  م��ن  معروفه  تكن  مل 
ت�شليل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي���ح���اول���ون 
���ش��ب��اط �جل���م���ارك م�������ش���دد�ً على 
تقف  د�ئ�����م�����ا   دب�����ي  ج����م����ارك  �أن 

بوزن  �لكوكايني  �أنها خمدر  تبني 
جر�م.  2473

وقال �إبر�هيم �لكمايل مدير �إد�رة 
عمليات �مل�شافرين يف جمارك دبي 
:" ملو�كبة ريادة دبي �لعاملية تقوم 
ب��ال��رتك��ي��ز وب�شفة  دب���ي  ج��م��ارك 
م�������ش���ت���د�م���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ع���دة 
حماور رئي�شية هي، تاأهيل و�شقل 
�شباط  م���ن  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل����ك����و�در 
�جلمارك، �إعادة �لنظر يف حت�شني 

�أجهزة �لتفتي�س  بالأ�شعة �ل�شينية 
�مل�شبوهة  �حل���ق���ائ���ب  وحت����دي����د 
يكون  �لتي  �لتفتي�س  �شالة  وب��ني 
مت  �لتي  �حلقائب  تفتي�س  دوره��ا 
يعتمد  و  ي���دوي���اً،  فيها  �ل���ش��ت��ب��اه 
�لنظام �ملتطور على تقنية �لذكاء 
تزويده  خ��الل  م��ن  �ل�شطناعي 
لتحديد  ذك���ي���ة  ب��ي��ان��ات  ب��ق��اع��دة 
�حلقائب �ملطلوبة للتفتي�س بدقة 
وك���ذل���ك حت���دي���د �جل�شم  ع��ال��ي��ة 

كبرية  بجهود  دب��ي  جمارك  تقوم 
�لدولة  �إىل  �ملخدر�ت  تهريب  ملنع 
و�حل�������د م����ن ت����د�ول����ه����ا يف �إط�����ار 
�لإدر�ك �ل�شامل خلطر هذه �لآفة 
على  ب�شرية  ك���و�در  �إىل  م�شتندة 
و�ملهارة  �لكفاءة  من  عالية  درج��ة 
و�خلربة و��شتخد�م �أحدث �أجهزة 
�ملطار�ت  يف  و�لتفتي�س  �لفح�س 
باإمارة  �جلمركية  �مل��ن��اف��ذ  وك��اف��ة 
دب��ي و�ل��ع��دي��د م��ن �أج��ه��زة �لدعم 

•• دبي – الفجر:

 قاد �حل�س �لأمني �ملرتفع ل�شباط 
جمارك دبي �إىل �ل�شتباه بحقائب 
دول  �إح���دى  م��ن  ق��ادم��ة  م�شافرة 
مرحلة  خ��الل  �لالتينية  �أمريكا 
�أج��ه��زة �لأ���ش��ع��ة يف  �لفح�س ع��رب 
مطار دبي �ل��دويل، وذلك لوجود 
�حلقيبة،  ق���اع  يف  غ��ري��ب��ة  ك��ث��اف��ة 
من  �مل�����ش��اف��رة  ��شتيقاف  مت  حيث 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س وطلب  ���ش��ب��اط  ق��ب��ل 
ج���������و�ز ����ش���ف���ره���ا ل���ل���ت���ح���ق���ق من 
كانت  �إذ�  م��ا  وب�����ش��وؤ�ل��ه��ا  ه��وي��ت��ه��ا 
فاأجابت  �شيء؟  عن  �لإف�شاح  تود 
�حلقيبة  وب���ت���ف���ت���ي�������س  ب���ال���ن���ف���ي 
�كت�شف مفت�شو جمارك دبي جيبا 
بال�شتيكية  �أكيا�س  بد�خله  �شريا 
�شفاف  ب��ال���ش��ق  م��غ��ل��ف��ة  �����ش����ود�ء 
�للون  بي�شاء  ب��ودرة  �للون حتوي 
ليتبني لحقاً �أنها مادة �لكوكايني 
كيلو جر�م"  بوزن" 3.2  �ملخدرة 
�لتفتي�س  ع��م��ل��ي��ة  ومب��و����ش��ل��ة   ،
زجاجات  على  �لعثور  مت  �لدقيق 
باجل�شم  �ل��ع��ن��اي��ة  مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
مرطبة  وك������رمي������ات  "�شامبو 
بد�خلها  �مل��ادة  للج�شم" وبفح�س 

ب��امل��ر���ش��اد ل��ه��ذه �مل���ح���اولت �لتي 
غري  �ل�����ش��ري��ع  �ل��ك�����ش��ب  ت�شتهدف 
�مل�������ش���روع و�ل���ت���اأث���ري ع��ل��ى �شحة 
�أفر�د �ملجتمع و�لإ�شر�ر مب�شالح 
�لوطني.   و�لق��ت�����ش��اد  �ل�����ش��رك��ات 
�إن �ل��د�ئ��رة حت��ر���س على  وق���ال: 
�إحلاق �شباط �جلمارك يف دور�ت 
توعوية  ع��م��ل  وور�������س  ت��دري��ب��ي��ة 
�ملخدر�ت  �أن���و�ع  عن  ومتخ�ش�شة 
�ملر�قبة  وك��ذل��ك  تهريبها  وط��رق 
�مل���ي���د�ن���ي���ة يف ق�����ش��اي��ا �مل���خ���در�ت 
وك�شف �أ�شاليب �لتزوير و�لتزييف 
وت���ن���م���ي���ة �حل�س  �جل�������ش���د  ول���غ���ة 
�لأم�����ن�����ي و�ل���ت���ع���ام���ل م����ع �مل������و�د 
�خلطرة و�ملتفجر�ت بالإ�شافة �إىل 
�لأ�شخا�س  تفتي�س  فن  عن  دورة 
�لت�شال  وم�����ه�����ار�ت  و�لأم����ت����ع����ة 
�لتفاو�س  وم������ه������ار�ت  �ل����ف����ع����ال 
�أ�شاليب  و�لإقناع وك�شف  و�حل��و�ر 

�لتزوير و�لتزييف.

مب�ضاركة �ضيف بن زايد .. انطالق فعاليات منتدى »ود« الأول لتنمية الطفولة املبكرة
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  مب�شاركة 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية ورئي�س جمل�س جودة �حلياة �لرقمية ، وحتت رعاية 
دي����و�ن ويل عهد  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  �ل�شيخ  �شمو 
جزيرة  يف  �أم�س  �نطلقت  �ملبكرة..  للطفولة  �أبوظبي  هيئة  رئي�س  �أبوظبي 
�لذي  �ملبكرة،  �لطفولة  لتنمية  "ود" �لأول  باأبوظبي، فعاليات منتدى  يا�س 
تنظمه هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة �شمن مبادرة "ود"، بهدف جمع �أف�شل 
�بتكار  على  معا  للعمل  �لعامل  يف  �لر�ئدين  و�ملبدعني  و�ملبتكرين  �خل��رب�ء 
وتطوير �أف�شل �حللول �لتي توؤثر ب�شكل �إيجابي على حياة �لأطفال ومتكني 

قطاع تنمية �لطفولة �ملبكرة يف �أبوظبي و�لعامل.
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �إبر�هيم �حلمادي  بن  �لفتتاح معايل ح�شني  ح�شر 
ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �ملدر�شي  للتعليم  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
مغري خمي�س �خلييلي رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي وع�شو جمل�س 
�أمناء �لهيئة ومعايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
ومعايل �ملهند�س عوي�شة مر�شد �ملرر رئي�س د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي ومعايل 
ر��شد  علي  وم��ع��ايل  و�لنقل  �لبلديات  د�ئ���رة  رئي�س  �لأح��ب��اب��ي  حممد  ف��الح 
�مل�شوؤولني  كبار  م��ن  وع���دد�  �حلكومي  �لإ���ش��ن��اد  د�ئ���رة  رئي�س  �لكتبي  قنا�س 

ومدر�ء عموم �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة.
�آل نهيان خالل �لكلمة �مل�شجلة يف  وقال �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�حللول  لتطوير  و�ل�شعي  �ملبذولة  �جلهود  جميع  �أثمن   " �ملنتدى..  �فتتاح 
�ملوؤثرة ب�شكل �إيجابي يف حياة �أطفالنا و�لتي تعمل على توفري بيئة �شديقة 
هذ�  لكم  و�أب����ارك  ب��ه��م،  �ملحيطة  �ملخاطر  م��ن  وحمايتهم  لنموهم  ود�ع��م��ة 
�ملنتدى �آمال �ل�شتفادة من �ملمار�شات �ملبتكرة يف جمال متكني قطاع �لطفولة 
�ملبكرة، كما �أ�شكر هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة برئا�شة �شمو �ل�شيخ ذياب بن 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي على جهودهم يف بناء 
وتطوير �ملن�شات �ملعرفية �لتي تعزز جهود �لإم��ار�ت يف بناء جيل �مل�شتقبل، 
�لتي  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات  ملعاجلة  �لهادفة  ود  مبادرة  بينها  ومن 

توؤثر على �أطفالنا".
تز�يد  �إىل   2020 ع��ام  يف  �لدولية  �لتقارير  ت�شري  " بينما  �شموه  و�أ���ش��اف 
عدد حالت �ل�شتغالل �جلن�شي لالأطفال عرب �لإنرتنت عامليا خالل فرتة 
�جلائحة بن�شبة 106 يف �ملائة مقارنة بعام 2019، جنحت دولة �لإمار�ت 

بال�شر�كات  و�مل�شتمرة  �ليومية  و�جل��ه��ود  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيه  بف�شل 
�لوطنية و�لدولية يف حتقيق �نخفا�س ن�شبته 34 يف �ملائة من عدد �حلالت، 
وختاما �أدعو �ملجتمع �لدويل للقيام بدور �أكرب ل�شالح م�شتقبلنا وهو �لطفل 
من  مزيد�  تبدي  �أن  �لجتماعي  �لتو��شل  �شركات  من  و�أمتنى  و�لغد  �ليوم 

�لتعاون و�جلهد حلماية �لأطفال يف �لعامل �لرقمي".
�ل�شيخ ذياب  �ملنتدى يف يوم �لطفل �لإمار�تي، رحب �شمو  ومبنا�شبة تنظيم 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان با�شت�شافة �أبوظبي "�أول منتدى عاملي لتنمية 
�لطفولة �ملبكرة " و�لذي تنظمه هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة، تز�منا مع 
�ملبكرة"،  �لطفولة  لتنمية  �لعاملية  "ود  مبادرة  �شمن  �لإمار�تي  �لطفل  يوم 
م�شري� �إىل ما ميثله ذلك من مكا�شب مهمة جلميع �لأطفال، و�أهمية بالغة 
لي�شبحو�  �لعامل،  م�شتوى  على  �لأطفال  تنمية  مبجالت  �ملعنيني  �إلهام  يف 
�ملهم،  �لقطاع �حليوي  �لتغيري لهذ�  م�شاهمني فاعلني ون�شطني يف �شناعة 
مبا يعزز جهود �لدولة يف �لتن�شئة �ل�شليمة لأجيال �مل�شتقبل وتوفري �أف�شل 
فر�س �لنمو و�لزدهار لهم بجانب تاأهيلهم ليكونو� �أفر�د� فاعلني يف �ملجتمع 

وم�شاهمني يف م�شرية �لنماء و�لتطور لوطنهم يف �مل�شتقبل".
�شلطت  بكلمة  �ملنتدى  فعاليات  م�شلم  عي�شى  عو�س  �شارة  معايل  و�فتتحت 
عليها  �شيعتمد  �لتي  �لفطرية  و�مل��ه��ار�ت  �لإب���د�ع  ق��وة  على  �ل�شوء  خاللها 

�أطفالنا يف رحلة منوهم نحو �مل�شتقبل.
ويقام �ملنتدى �لذي ي�شتمر على مد�ر يومني حتت مظلة مبادرة ود لتنمية 
�إىل  وي�شعى  �ل��روؤي��ة،  يف  �ل�شريك  "مبادلة"،  مع  بال�شر�كة  �ملبكرة  �لطفولة 
توفري من�شة عاملية مفتوحة ملناق�شة �أبرز �لق�شايا يف قطاع تنمية �لطفولة 
�ملبكرة يف �ملنطقة، وتعزيز �لعالقات مع �جلهات و�ل�شركاء و�أ�شحاب �لعالقة 
حول �لعامل، وبحث طرق �إلهام �شناع �ل�شيا�شات و�ملوؤثرين باأف�شل �ملمار�شات 
و�حللول �لريادية للتحديات �لتي تو�جه منو و�زدهار هذ� �لقطاع �حليوي، 
ف�شال عن رفع وعي �جلمهور باأهمية مرحلة �لطفولة �ملبكرة يف تعزيز منو 

�لأطفال ومتكني �لأجيال �ل�شاعدة.
و��شتقبل �حلدث يف يومه �لأول �أكرث من 250 من �أبرز �ل�شخ�شيات �لر�ئدة 
�ملبكرة  �لطفولة  تنمية  وخ���رب�ء  �مل��وؤث��ري��ن  و�ل�شيا�شيني  و�ملبتكرين  عامليا 
و�لأكادمييني و�ملتخ�ش�شني، �لذين �جتمعو� لبحث �أف�شل �لطرق للنهو�س 
بقطاع تنمية �لطفولة �ملبكرة يف �أبوظبي و�لعامل، وحتقيق روؤية ��شرت�تيجية 
�أبوظبي لتنمية �لطفولة �ملبكرة 2035 �ملتمثلة يف �أن يتمتع كل طفل �شغري 
بال�شحة و�لعافية ويتحلى بالثقة بالنف�س، و�أن يكون حمبا لالطالع وقادر� 

على �لتعلم وتنمية قيم ر��شخة يف بيئة �آمنة ود�عمة لالأ�شرة يف �أبوظبي.

و�شهدت فعاليات �ليوم �لأول دعوة �مل�شاركني باملنتدى �إىل �مل�شاركة يف جتربة 
غامرة، تت�شمن م�شاحة تفاعلية م�شممة لإعادة تخيل �لأحد�ث �لكبرية يف 
مر�حل منو وتطور �لطفل، و�لتي مت عر�شها من خالل عيون �أربعة �أطفال 

من خلفيات �جتماعية و�شمات �شخ�شية خمتلفة.
وركز �مل�شاركون من �أع�شاء جمموعات �لبتكار �ملعريف و�ملوؤثرين �ل�شيا�شيني 
�أمام قطاع تنمية  �أهم �لتحديات �لتي برزت  من �ملنطقة وحول �لعامل على 
تقع  �لتي  �مللحة  �لق�شايا  وتناولو�  كورونا،  جائحة  ب�شبب  �ملبكرة  �لطفولة 
�شمن �ملو�شوعات �لرئي�شة �لتي حددتها مبادرة ود �لعاملية وهي: �لتكنولوجيا 
و�لع�شرين،  �حل��ادي  �لقرن  �حلياة يف  و�أ�شلوب  �لأطفال،  �أجل  �لإن�شانية من 

و�لتفاعل �لجتماعي و�لرفاه �لعاطفي.
يف  �ملوؤثرين  مع  جنب  �إىل  جنبا  �ملعريف  �لبتكار  جمموعات  �أع�شاء  وناق�س 
�لطفولة  تنمية  جم��ال  يف  �لتحديات  �أب���رز  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ل�شيا�شات 

�ملبكرة و�لتي ظهرت مع بد�ية �نت�شار جائحة كورونا يف �لعامل.
" �لأطفال  �لعاملي  �لأوملبياد �خلا�س  �شر�يفر، رئي�س  �لدكتور تيموثي  وقال 
�أ�شحاب �لهمم هم يف �لغالب من بني �أع�شاء �ملجتمع �لأكرث �شعفا و�لأكرث 
�أهمية ، وتعتمد فر�شة �لزدهار لنا جميعا على �لفر�س �ملتاحة لهم لالزدهار 
بحياة  ليتمتعو�  �إمكاناتهم؛  �إىل  للو�شول  فر�شة  ي�شتحقون  و�إن��ه��م  �أي�شا، 
يكونو�  �أن  بفر�شة  وي�شتمتعو�  ويتعلمو�  وليزدهرو�  و�شعيدة،  و�آمنة  �شحية 
جزء� من جمتمعاتهم ولقد �أظهر �لوباء بال �شك �أننا بحاجة �إىل بذل �ملزيد 
�لهمم  �أ�شحاب  لالأطفال  �لدعم  بتقدمي  �لأم��ر  يتعلق  عندما  �جلهود،  من 

و�أ�شرهم".
لتغيري  ن��و�ج��ه حتديا  ناق�شنا كيف  �ل��ي��وم،  " يف �جلل�شة �حل��و�ري��ة  و�أ���ش��اف 
ت�شور�تنا عن �لإعاقة وبدل من ذلك نرى �أن كل طفل هو هبة، وجنمع جميع 
�مل�شاهمني و�أ�شحاب �مل�شلحة يف �ملجتمع، مثل �جلهات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات 
�لتعليمية و�لقطاع �خلا�س و�لهيئات �لبلدية، وهيئات �لتخطيط �حل�شري، 
دور  للعب  �لرعاية،  ومقدمي  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �ل�شحية  �لرعاية  وموؤ�ش�شات 
مهم يف متكني �لأطفال �أ�شحاب �لهمم من عي�س حياة ذ�ت معنى، وبالتايل 

متكيننا جميعا من �لعي�س يف عامل يرحب باجلميع".
"كوفيد-  وناق�شت حمادثات �ليوم �لأول كذلك، �لتفاعل �ملنهجي مع تاأثري 
�ملقدمة لالأطفال  �لأخرية  و�لتدخالت  �لهمم،  �أ�شحاب  �لأطفال  19" على 
�أ�شحاب �لهمم ��شتجابة للوباء، مع ت�شليط �ل�شوء على �حلاجة �إىل تو�شيع 

وحت�شني �لو�شول �إىل �خلدمات.
متت  �لتي  �ملو�شوعات  بني  ومن   ، �لأفكار  من  �لعديد  عن  �جلل�شة  و�أثمرت 

مناق�شتها �أي�شا، ��شتخد�م �لتكنولوجيا لدعم نتائج �لتعلم لالأطفال �أ�شحاب 
�لهمم.

�لأخالقية  �لأ�شئلة  �لعاملية  ود  ملبادرة  �لأخرى  �لرئي�شة  �ملحادثات  وت�شمنت 
مع  �لتعامل  وط��رق  �لتكنولوجيا،  خ��الل  �لأط��ف��ال من  تطور  مر�قبة  ح��ول 
للو�لدين  وموجهة  م�شوؤولة  لعب  ع���اد�ت  تبني  �لرقمية:  �لأل��ع��اب  �إدم���ان 

و�لأطفال، �إىل جانب مو��شيع �أخرى.
وهم  �لعاملية  ود  م��ب��ادرة  �شركاء  �ملنتدى  يف  �لنقا�شية  �جلل�شات  يف  و���ش��ارك 
ر�شميني،  ك�شريكني  و"�شمان"  و"�أدنوك"  �لروؤية،  يف  �ل�شريك  "مبادلة" 
يف  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �شيتي  مان�ش�شرت  و�أك��ادمي��ي��ة  �ل��وج��ه��ة،  و"مري�ل" ���ش��ري��ك 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وط����ري�ن �لحت�����اد، وب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �لتجاري، 
و�ليوني�شف، وموؤ�ش�شة برنارد فانلري �لعاملية كد�عمني، بالإ�شافة �إىل �ملكتب 
�لتنفيذي  و�ملكتب  �أبوظبي،  عهد  ويل  ودي��و�ن  �أبوظبي،  حلكومة  �لإعالمي 
لإمارة �أبوظبي، ود�ئرة تنمية �ملجتمع باأبوظبي، ومركز �لإح�شاء يف �أبوظبي، 
وهيئة �أبوظبي �لرقمية، د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي، ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، 
ووز�رة  �أب��وظ��ب��ي  �لق�شاء يف  ود�ئ���رة  و�ل��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
�ملبكرة  للطفولة  �أبوظبي  هيئة  �أطلقتها  �لتي  "ود" �لعاملية،  مبادرة  وجتمع 
يف عام 2021، كبار �خلرب�ء و�ملبتكرين و�ملبدعني يف �لعامل لتطوير حلول 
حول �ملو�شوعات �لرئي�شة للمناق�شة و�إيجاد �حللول و�لو�شول �إىل �ملخرجات 
حتويل  "BWGs" ويتم  �ملتطورة  �ملعريف  �لبتكار  جمموعات  خ��الل  من 
هذه �ملخرجات �إىل مبادر�ت قابلة للتنفيذ للتاأثري ب�شكل �إيجابي على حياة 
�لأطفال، وتهدف �إىل متكني �لنظام �لبيئي �ل�شامل لتنمية �لطفولة �ملبكرة.

وي�شتك�شف �مل�شاركون يف ثاين �أيام �ملنتدى مو�شوعات مهمة مثل �إعادة توجيه 
�ل�شتثمار  م�شتقبل  هي  �ملبكرة  �لطفولة  تنمية  تعترب  مل��اذ�  �ل�شتثمار�ت: 
وكيف  �لرقمي،  �جليل  لأطفال  �لنف�شية  �ل�شحة  م��و�رد  وتطوير  �لب�شري؟ 
"�لذي مل يعرف  ميكن للحكومات و�شناع �ل�شيا�شات معاجلة �لأثر �ل�شلبي 
�ملو�شوعات  من  وغريها  �ل��ي��وم؟  ��شتخد�مها  يتم  �لتي  للتكنولوجيا  بعد" 
و�حد،  كيلومرت  بطول  �مل��رح  بتحدي  �ملنتدى  يختتم  �أن  �ملقرر  ومن  �ملهمة، 

�لذي �شيكون مفتوحا لأولياء �لأمور، و�لأطفال �ل�شغار مع �أ�شقائهم.
 "ECA" و�شيتم تنظيم حتدي �ملرح من قبل هيئة �أبو ظبي للطفولة �ملبكرة
ومبادلة  مبادلة  م��ع  بال�شر�كة   "ADSC" �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
لل�شحة، وذلك يوم غد "�لأربعاء" يف �ل�شاعة 4:30 م�شاء �بتد�ء من موقف 

�لر�شيف 71 يف جزيرة يا�س، �أبوظبي.

ور�ضة حكومة دبي ت�ضارك مببادرات احتفاء ب�ضهر الإمارات للقراءة 2022 

اقت�ضادية عجمان تنظم فعاليات الأ�ضبوع اخلليجي حلماية امل�ضتهلك

•• دبي - وام:

�ملتنوعة  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  من  دبي" مبجموعة  حكومة  "ور�شة  �شاركت 
ياأتي حتت �شعار  2022 و�ل��ذي  �لإم��ار�ت للقر�ءة  �مل�شاركة ب�شهر  �إط��ار  يف 
و�لرتقاء  �ملعريف  �لقت�شاد  تعزيز  يف  للم�شاهمة  وذلك  تقر�أ"  "�لإمار�ت 
بامل�شتوى �لثقايف �لهادف �إىل تاأ�شي�س �أجيال قادرة على قيادة م�شرية �لتنمية 

م�شتقبل  "��شت�شر�ف  جل�شة  عقد  �ل��ور���ش��ة  م��ب��ادر�ت  ت�شمنت  �مل�شتد�مة. 
�أجز�ء  �شاعة قر�ءة" �ملوجهة للموظفني لقر�ءة  "فعالية  �لقر�ءة" ومبادرة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  "ق�شتي" ل�شاحب  كتاب  م��ن  خمتلفة 
مكتوم وكتابة �لدرو�س �مل�شتفادة �إ�شافة لإطالق عدد من �مل�شابقات �لد�خلية 
فكر  تطور  على  �أث��ره��ا  و�إب���ر�ز  �ل��ق��ر�ء�ت  م�شاركة  لتفعيل  �لور�شة  ملوظفي 
�لتنفيذي لور�شة حكومة  �ملدير  �لرئي�شي  �أحمد  �شعادة فهد  و�أك��د  �لأف��ر�د. 

للقر�ءة ودعم �جلهود  �لإم��ار�ت  �شهر  �مل�شاركة يف  �لور�شة على  دبي حر�س 
�لهادفة �إىل تعزيز ثقافة �لقر�ءة يف �ملجتمع وم�شاعدة �ملوظفني على �إدر�ك 
�أهميتها و�كت�شاف متعتها باأنف�شهم لت�شبح �لقر�ءة عادة يومية كذلك دعم 
جهود دولة �لإم��ار�ت يف دعم تنمية ر�أ���س �ملال �لب�شري و�لرتقاء بامل�شتوى 
�ل��ق��ر�ءة فر�شة مهمة  �شهر  " �إن   : وق��ال  �ملجتمع.  لأف���ر�د  و�لثقايف  �ملعريف 
بالن�شبة لنا للم�شاركة مببادر�ت وبر�مج ت�شهم يف بناء جمتمع قارئ مت�شلح 

�إىل م�شاف  �لرقي و�لنماء للو�شول بدولتنا  باملعرفة قادر على دفع عجلة 
�لدول �ملتقدمة يف �لعامل".

�ملنا�شبات  �مل�شاركة يف �لعديد من  �أن ور�شة حكومة دبي حتر�س على  يذكر 
روؤى  م��ع  �ت�شاقاً  و�لتنمية  �لتطوير  يف  ت�شهم  �لتي  �لوطنية  و�لفعاليات 
ومبادر�ت دولة �لإمار�ت �لر�مية �إىل ت�شخري جميع �ملو�رد ملجتمع �أكرث وعياً 

و�زدهار�ً.

•• عجمان - وام:

�أطلقت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان �أم�س 
فعاليات "�لأ�شبوع �خلليجي �ل�شابع ع�شر حلماية 
"ت�شوق  ���ش��ع��ار  حت��ت  تنظمها  �ل��ت��ي   " �مل�شتهلك 
�إل��ك��رتون��ي��ا ب��وع��ي و�أم���ان " حتى ي��وم 17 مار�س 
�ملنطقة  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون  وذل���ك  �جل���اري 

�حلرة يف عجمان.
�أقيمت  �ل��ت��ي   - �لأول  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ه��دت 
�إقباًل   - �ل�شيني  و�ل�����ش��وق  م��ول  لي��ف  �شيتي  يف 
�ل���ز�ئ���ري���ن م���ن خم��ت��ل��ف �لفئات  و�ه��ت��م��ام��اً م���ن 
حر�شت  حيث  �جلامعات  طالب  ل�شيما  �لعمرية 

فعاليات  �ختيار  على  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
وت�شمل  و�ل��ت��وع��وي��ة  �لتفاعلية  بفكرتها  مم��ي��زة 
معر�س   ، �أ�شبوع  م��د�ر  على  تقام  �لتي  �لفعاليات 
لل�شلع �لأ�شلية و�ملقلدة و�لذي يهدف �ىل تعريف 
تنظيم  وت�شمل  بينها.  �لتمييز  بطرق  �جلمهور 
ن�شر  �إىل  ت��ه��دف  للجمهور  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��ر�ت 
تت�شمن  كما  �ل�شليم  و�ل�شتهالك  �لت�شوق  ثقافة 
�أ�شئلة  للجماهري  م�شابقات  �لأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
و�أجوبة حول �خلدمات �لتي تقدمها د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف جمالت �لقت�شاد و�شوؤون �لتجارة 
توعية  �إىل  وت��ه��دف  �مل�شتهلك،  ح��م��اي��ة  و����ش���وؤون 
عالوة   ، �ل��د�ئ��رة  وم��ه��ام  باخت�شا�شات  �جلمهور 

وتوزيع   ، �مل�شتهلكني  ���ش��ك��اوي  حل��ل  من�شة  ع��ل��ى 
ل��ت��ق��دمي حما�شر�ت  �إ���ش��اف��ة  �ل��ن��ق��دي��ة  �ل��ه��د�ي��ا 
�ملو�شوعات  من  كثري  تتناول  للجمهور،  توعوية 
�لتيتتعلق بحماية �مل�شتهلك . و �أ�شاد عدد كبري من 
�خلليجي حلماية  �لأ�شبوع  فعاليات  زو�ر معر�س 
�إىل  م�شريين   .. �مل�شاحبة  بالفعاليات  �مل�شتهلك 
�لأ�شلية  �ل�شلع  معر�س  من  �لكبرية  ��شتفادتهم 
و�مل��ق��ل��دة يف م��ع��رف��ة ط���رق �ل��ت��م��ي��ز ب��ي��ن��ه��م. و�أكد 
�شعود �ل�شمري مدير �لرقابة و�حلماية �لتجارية 
و�شمان  �ل�شليمة  �لتجارية  �ملمار�شات  متكني  �أن 
�لتي وجهت  �لأولويات  �مل�شتهلك هما من  حماية 
�لأهد�ف  و�أح��د   ، للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �إليها 

و�أن  �لقت�شادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �ل�شرت�تيجية 
ب�شورة  تعمل  �لد�ئرة  يف  �لتجارية  �لرقابة  �إد�رة 
�مل�شتهلك  حلماية  �لعامة  �ل�شيا�شة  لتنفيذ  دوؤوبة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل�����ش��رك��اء م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
للممار�شات  �لت�شدي  بهدف  �خل��ا���س،  و�ل��ق��ط��اع 
بامل�شتهلك.  ت�شر  و�لتي  �مل�شروعة  غري  �لتجارية 
�لوعي  باأ�شاليب  كثري�  تهتم  �لد�ئرة  �أن  �أو�شح  و 
بحقوقهم  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  وت��ع��ري��ف  �ل���ش��ت��ه��الك��ي 
�لأ�شعار  حركة  مر�قبة  م��ع  بها،  �ملطالبة  وط��رق 
و�حلد من �لرتفاعات غري �ملربرة فيها .. م�شرًي� 
تتخذ  و  �مل�شتهلكني  ب�شكاوى  د�ئما  تهتم  �أنها  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لالزمة حللها.
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اأخبـار الإمـارات

املكتب الإعالمي حلكومة الفجرية ي�ضدر كتاب حمد ال�ضرقي 2021

•• الفجرية -وام: 

�ل�شمو  �ل�شنوي ل�شاحب  �لكتاب  �لفجرية  �لإعالمي حلكومة  �ملكتب  �أ�شدر 
�لفجرية،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ 
ا �شاماًل للمنا�شبات �لتي �شارك فيها �شمّوه خالل �لعام  و�لذي يت�شمن عر�شً
�مليد�ن،  �لوطن،  قادة  هي  رئي�شية  �أبو�ب  خم�شة  �لكتاب  ويت�شمن   .2021

كلمات، ��شتقبالت، وبرقيات.

قادة الوطن.
�أهم �ملنا�شبات  "قادة �لوطن" ��شتعر��س  ويتناول �لف�شل �لأول من �لكتاب 
�لوطنية و�لفعاليات �لتي ح�شرها �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية �إىل جانب 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لإمار�ت و�شمو �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام و�ل�شيوخ 
�لدولة  �حتفال  يف  لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �جتماع  مثل  �ل��دول��ة  و�شيوف 
�لر�شمي باليوبيل �لذهبي �لذي �أقيم يف منطقة حتا بدبي، وح�شور �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية 
�لحتفال �لر�شمي لعيد �لحتاد �خلم�شني للدولة �لذي �أقيم بهذه �ملنا�شبة.
كما ي�شتعر�س هذ� �لف�شل ح�شور �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية، �إىل جانب 

�ل�شيوخ، مر��شم يوم �ل�شهيد يف و�حة �لكر�مة بالعا�شمة �أبوظبي، وتكرميه 
�لفجرية و�حلكام  �ل�شمو حاكم  �إىل ح�شور �شاحب  �إ�شافًة  �ل�شهد�ء،  لأ�شر 
و�أولياء �لعهود �إطالق ورقة نقدية جديدة من فئة �ل� 50 درهًما مبنا�شبة 

�ليوم �لوطني �ل� 50 للدولة.
�شاحب  مع  و�لتربيكات  �لتهاين  �لفجرية  �ل�شمو حاكم  �شاحب  تبادل  كما 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة، مبنا�شبة عيد �لفطر �ملبارك، يف ق�شر �لرميلة بالفجرية.

امليدان.
�أما �لف�شل �لثاين يف �لكتاب "�مليد�ن" فريكز على تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للم�شاريع  �لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد 
�جلديدة و�لتطويرية يف �لإمارة مثل زيارة �شموه، بح�شور �شمو �ل�شيخ ذياب 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي رئي�س جمل�س 
�إد�رة �شركة �لحتاد للقطار�ت مل�شروع قطار �لحتاد و�إجناز حفر جميع �أنفاق 
�مل�شروع يف منطقة �شكمكم بالفجرية، و�لذي يعد م�شروًعا متميًز� �شي�شهم 
و�ل�شحن  �لتحتية  و�لبنية  �لنقل  �لإم��ار�ت يف قطاع  دول��ة  تر�شيخ مكانة  يف 

و�خلدمات �للوج�شتية يف �ملنطقة.

ب���ن ز�يد  �ل��ف��ج��رية م�شت�شفى حم��م��د  �ل�����ش��م��و ح��اك��م  �ف��ت��ت��ح ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
�لت�شدي  يف  �ل��دول��ة  جهود  دع��م  يف  ي�شهم  �ل��ذي  �لفجرية،  يف  �لتخ�ش�شي 
يعر�س  كما  بالدولة،  �ل�شحي  �لقطاع  ج��ودة  وتعزيز   19 كوفيد  جلائحة 
�لتي  �لتو�شعة �جلديدة يف م�شت�شفى �لفجرية  �لف�شل تفقد �شموه مل�شاريع 
مت جتهيزها باأحدث �ملعد�ت �لطبية، و�لتقنيات �لعالجية �ملتطورة، و�ملر�فق 

�خلدمية �ملجهزة.
ملوؤ�ش�شة  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  تفقد  "�مليد�ن"  ف�شل  وي�شتعر�س 
�لفجرية للمو�رد �لطبيعية و�طالعه على �لأق�شام يف مبنى �شعادة �ملتعاملني 
�أن�شطة  على  �شموه  �ط��الع  �لكتاب  يعر�س  كما  يقدمها.  �لتي  و�خل��دم��ات 
�مل�شفاة �لبرتولية "�يكومار" حللول �لطاقة يف منطقة �لفجرية لل�شناعات 
�أف�شل  مو�كبة  خ��الل  من  لال�شتثمار  م�شجعة  بيئة  تعد  �لتي  �لبرتولية، 

�لتقنيات �حلديثة يف قطاع جتارة وتخزين م�شتقات �لنفط يف �لعامل.

كلمات.
يتناول باب "كلمات" م�شاركة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية يف �ملنا�شبات �لوطنية مثل كلمة �شموه 
�لقو�ت  توحيد  �شمّوه مبنا�شبة  وكلمة  �لأم��ل،  م�شبار  مبنا�شبة جناح مهمة 

�مل�شلحة �لإمار�تية، وكلمة �شموه مبنا�شبة �إطالق �لإمار�ت للمبادئ �لع�شرة 
�ملوؤ�ش�شة للخم�شني �ملقبلة، وكلمة �شموه يف يوم �لعلم، ويوم �ل�شهيد، و�ليوبيل 

�لذهبي.
وي�شتعر�س �لكتاب �ل�شنوي ل�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية �شوًر� لإجناز�ت 
�شموه خالل 47 عاًما منذ توليه �حلكم يف �إمارة �لفجرية، وم�شاركات �شموه 
�خلارجية و�لد�خلية، ولقائه مع روؤ�شاء �لدول، و�إجناز�ت �شموه يف �ملجالت 
�حل�شارية  �لتنمية  ركائز  دع��م  يف  �شموه  ودور  �لفجرية  �إم���ارة  يف  �حليوية 

و�لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.
كما يعر�س �لكتاب يف باب "��شتقبالت" �أبرز �للقاء�ت ل�شاحب �ل�شمو حاكم 
�لفجرية، مثل ��شتقبال �شموه لعدد من �لقنا�شل و�شفر�ء �لدول و�ل�شخ�شيات 
�لبارزة يف �ملجال �لقت�شادي و�لتجاري مثل وزير �لنفط �لنيجريي و�أمني 
عام �أوبك، و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة فيتول �لعاملية للبرتول، ووزير �لعدل 
�لإمار�تي، وعدد من موظفي �جلهات �حلائزة على جو�ئز �لتميز وعدد من 

�أبناء �لفجرية من �ملتميزين يف �ملجالت �ملختلفة.
ويف �لباب �لأخري "برقيات" يعر�س �لكتاب برقيات �لتهاين بالأعياد �لوطنية 
�لتي بعثها �شموه لعدد من �لدول، و�إر�شال �شموه برقيات تعزية �إىل عدد من 

روؤ�شاء �لدول �لعربية.

�ضقر غبا�س يعقد جل�ضة مباحثات مع رئي�س جمل�س امل�ضت�ضارين املغربي
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل  ع��ق��د 
جل�شة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
معايل  مع  �م�س  ر�شمية  مباحثات 
جمل�س  رئ����ي���������س  م�����ي�����ارة  �ل����ن����ع����م 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 

�ل�شقيقة مبقر �ملجل�س باأبوظبي.
�شبل  ب��ح��ث  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل  ومت 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  عالقات  تعزيز 
ظل  يف  �مل�������ج�������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
ع���الق���ات �لأخ������وة �ل��ر����ش��خ��ة بني 
�ملغربية  و�ململكة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
و�ل��ت��ط��ور �ل���ذي ت�����ش��ه��ده عالقات 
�ل�������ش���ر�ك���ة �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
حتظى  و�لتي  �ل�شقيقني،  �لبلدين 
�لبلدين  وحكومتي  قيادتي  بدعم 
هذه  تر�شيخ  �أهمية  على  و�لتاأكيد 
�ل���ع���الق���ات و�ل���دف���ع ب��ه��ا ق��دم��ا يف 

�شتى �ملجالت.
وقال معايل �شقر غبا�س يف بد�ية 
�جل��ل�����ش��ة " ب��ا���ش��م��ي ون���ي���اب���ة عن 
�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي، 
�لنعم  مبعايل  �لرتحيب  ي�شعدين 
�مل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  ميارة 
�ل�شقيقة،  �مل���غ���رب���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
و�لوفد �ملر�فق ..�إننا ننظر بتقدير 
لدعوتنا،  تلبيتكم  ون��ث��م��ن  ك��ب��ري 
وح��ر���ش��ك��م و�ل��وف��د �مل���ر�ف���ق، على 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�لحتادي و�لعمل �جلاد على تعزيز 

عالقات �لبلدين �ل�شقيقني".
ح�شر �للقاء �شعادة كل من خلفان 
عبد  ناعمة  ،و  �ل�شام�س  �لنايلي 
�لرحمن �ملن�شوري ،و �شعيد ر��شد 
بو�شهاب،  .و�أحمد حمد   ، �لعابدي 
،وعفر�ء  ثنية  ب��ن  م��اج��د  وم���رمي 

�ملغربية على بيان ختامي م�شرتك 
ياأتي  �ل��ب��ي��ان  �أن  �أك����د م��ن خ��الل��ه 
�ملتينة  �ل��ع��الق��ات  لعمق  جت�شيد� 
�ملغربية  �ململكة  ب��ني  جت��م��ع  �ل��ت��ي 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة 
�لرو�بط  قوتها من  ت�شتمد  و�لتي 
ب���ني �شاحب  �ل��وث��ي��ق��ة  �لأخ����وي����ة 
�ل�شاد�س  حم��م��د  �مل��ل��ك  �جل���الل���ة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
�هلل،  حفظهما  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملغربي  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  وبني 
دعائمها  �أر�شى  و�لتي  و�لإم��ار�ت��ي، 
�ملغفور لهما، جاللة �مللك �حل�شن 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  و�ل�شيخ  �ل��ث��اين، 
�آل ن��ه��ي��ان. ك��م��ا ي��اأت��ي �ل��ب��ي��ان من 
�مل��ج��ل�����ش��ني ���ش��ع��ي��ا م��ن��ه��م��ا، ومن 
موقعها، كممثلني ل�شعبي �لبلدين 
�لرتقاء  للم�شاهمة يف  �ل�شقيقني، 
ب����ه����ذه �ل����ع����الق����ات وت���وط���ي���ده���ا، 
ل���ش��ي��م��ا ب��ح��ك��م ت���وف���ر �إم���ك���ان���ات 
للتعاون  كبرية  وفر�س  وموؤهالت 
�مل�����ش��رتك، يف جميع  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
�مل���ي���ادي���ن و�مل���ج���الت؛و�ن���ط���الق���ا 
م��ن �حل��ر���س �ل��د�ئ��م على حتقيق 
بجميع  �ل��دع��م  وت��ب��ادل  �لت�شامن 
�لق�شايا  ع����ن  دف����اع����ا  �أ����ش���ك���ال���ه، 
للبلدين  �لعليا  و�مل�شالح  �لوطنية 
�مل�شتويني  ع����ل����ى  �ل�������ش���ق���ي���ق���ني، 
و�نطالقا  و�ل������دويل..  �لإق��ل��ي��م��ي 
�إعطاء  �مل�����ش��رتك��ة يف  �ل��رغ��ب��ة  م��ن 
ودي���ن���ام���ي���ة قوية  دف���ع���ة ج����دي����دة 
ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �ل���ربمل���ان���ي���ة، مبا 
للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم 

�ل�شقيقني.
�مل�شرتك  �لبيان  و�أكد �جلانبان يف 
وتوطيد  ت��ع��زي��ز  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
�ملثمر  �ل��ربمل��اين  �لتعاون  عالقات 

�ل�شيا�شية  �ل���ع���الق���ات  وت���ن���ام���ي 
ويدفع  �مل�����ش��رتك��ة،  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
ب��ع��الق��ات �ل���ت���ع���اون �ل��ق��ائ��م��ة بني 
�ملغربية  و�ململكة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 

�إىل �آفاق �أو�شع و �أرحب.
و�أك�����د م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س عمق 
و�لأخوية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�ل��ر����ش��خ��ة �لتي  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ململكة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت���رب���ط 
قيادتي  ح��ر���س  بف�شل  �مل��غ��رب��ي��ة، 
توثيقها  على  �ل�شقيقني  �لبلدين 
وتعزيزها نحو �آفاق �أو�شع يف كافة 
�ملجالت، و�لتي تزد�د منو�ً بف�شل 
�مل�شرتك  و�مل�شري  �لأخ���وة  رو�ب���ط 
جتاه  �ملت�شقة  و�ل�����روؤى  و�مل���و�ق���ف 

خمتلف �لق�شايا.
و�أ����ش���اد معاليه مب��ا حت��ق��ق يف ظل 
�لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �جلاللة 
�مللك حممد �ل�شاد�س ملك �ململكة 
�إجن����از�ت  م��ن  �ل�شقيقة،  �مل��غ��رب��ي��ة 

بن  ،وع��ذر�ء ح�شن  �لعليلي  بخيت 
�لوطني  �ملجل�س  ،�أع�����ش��اء  رك��ا���س 
�لحت���ادي ،و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عمر 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لنعيمي 
،و�شعادة عفر�ء  �لحتادي  �لوطني 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ل��ب�����ش��ط��ي 

لالت�شال �لربملاين.
�جلانبني  ب��ني  �ملباحثات  وت��رك��زت 
�لق�شايا  م��ن  ع���دد  مناق�شة  ع��ل��ى 
و�لتي  �مل�������ش���رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت 
وتفعيل  ت���ط���وي���ر  �أب������رزه������ا  م�����ن 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة بني 
�جل����ان����ب����ني مب�����ا ي����ع����زز �ل���ت���ع���اون 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�لتن�شيق 
خ��ا���ش��ة يف �مل���ج���ال �ل���ربمل���اين من 
�ل�������ر�أي حيال  وت����ب����ادل  �ل���ت�������ش���اور 
�ملطروحة  و�مل��و���ش��وع��ات  �لق�شايا 
و�لدولية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف 
�لدويل  �لربملاين  �لحتاد  وخا�شة 
�ملتبادلة  �مل�����ش��ال��ح  م��ن  ي��ع��زز  مم��ا 

�قت�شادية وتنموية �شاملة، منوها 
�مل��م��ل��ك��ة حكومة  ب����ه  مب����ا حت���ظ���ى 
�أبناء  ق��ل��وب  يف  مكانة  م��ن  و�شعبا 
دولة �لإمار�ت مع �لتمني للمملكة 
�ملغربية مزيد� من �لتقدم و�لرقي 

و�لزدهار و�لمن و�ل�شتقر�ر.
�لنعم  م���ع���ايل  �أك������د  ج���ان���ب���ة  م����ن 
�مل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  ميارة 
عالقات  عمق  �ملغربية  �ململكة  يف 
�لأخ����������وة �ل���ت���اري���خ���ي���ة �مل���ت���ج���ذرة 
و�لر��شخة �لتي جتمع بني �ململكة 
�ملغربية ودولة �لإمار�ت وتعاونهما 
�مل��ج��الت و�ل�شعي  �ل��ع��دي��د م��ن  يف 
ب��ه��ا لأفاق  ل��ت��ط��وي��ره��ا و�لرت���ق���اء 
�أو�شع، مبا يلبي طموحات �لبلدين 
�ل�شقيقني. وعقب جل�شة �ملباحثات 
�لر�شمية وقع معايل �شقر غبا�س 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
رئي�س  م�����ي�����ارة  �ل���ن���ع���م  وم�����ع�����ايل 
�ململكة  يف  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن  جم��ل�����س 

لرت�شيخ دعائم �ل�شتقر�ر و�لتنمية 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
وت��ط��وي��ر �أ���ش��ال��ي��ب��ه و�آل���ي���ات���ه مبا 
يتالءم و�لتطور�ت �ملت�شارعة �لتي 
�لقت�شادية  �مل�شتجد�ت  تفر�شها 
�أ�ش�س  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة  و�ل�شيا�شية 
�مللمو�س  و�لتعاون  �لت�شامن  من 
�لناجحة و�لبناء  وتعزيز �لتجارب 
�لعربية،  �ل��دول  مل�شتقبل  �مل�شرتك 
�ل�شيادة  ي��ت��و�ف��ق م��ع �ح����رت�م  مب��ا 
�لوطنية للدول ووحدتها �لرت�بية. 
و�أكد� �أهمية دور جمموعة �لأخوة 
�لربملانية يف تقوية �أو��شر �لتعاون 
�لت�شريعيتني،  �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ني  ب���ني 

وبني �لبلدين ب�شفة عامة.
برنامج  بلورة  �إىل  �جلانبان  ودع��ا 
عمل م�شرتك ي�شاهم يف �ل�شتفادة 
و�لتجارب  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  م���ن 
�ل����ربمل����اين،  �ل���ع���م���ل  يف جم�������الت 
وجهات  وتطابق  �لت�شاور  وتعميق 
�ل�شقيقتني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �ل��ن��ظ��ر 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  �إز�ء 

و�مل�شري �مل�شرتك.

ب����ني جمل�س  �ل���ق���ائ���م���ة  و�ل����ب����ن����اء 
و�ملجل�س  �مل���غ���رب���ي  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
�ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي �لإم�����ار�ت�����ي، 
وذل�����ك م���ن خ����الل ك���ل �مل����ب����ادر�ت 
وتوطيد  تعميق  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 
�لبلدين  ب��ني  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ع��الق��ات 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
دينامية  �أهمية  �جلانبان  �أك��د  كما 
�ملجل�شني،  ب���ني  �ل����زي����ار�ت  ت���ب���ادل 
�شاأنه  م��ن  منتظم  ح���و�ر  و�إر����ش���اء 
�ل��������روؤى  ت���وح���ي���د  �مل�������ش���اه���م���ة يف 
�مل�شتقبل،  ن��ح��و  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف  �مل�شرتكة  �لطموحات  وحتقيق 
حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، وتعزيز 
على  و�لتعاي�س  و�ل�شتقر�ر  �ل�شلم 

�مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.
و�شدد� على �أهمية تكثيف �لتن�شيق 
و�لت�شاور بني �ملجل�شني يف خمتلف 
�لإقليمية  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �مل���ح���اف���ل 
و�ل����دول����ي����ة ح�����ول �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
بالعمل  �لتم�شك  �جلانبان  وج��دد 
�مل�����ش��رتك ك��اإط��ار منا�شب  �ل��ع��رب��ي 

�لعمل  �أه���م���ي���ة  �ل���ب���ي���ان  و�أو�����ش����ح 
جمل�س  ب��ني  و�لتن�شيق  �مل�����ش��رتك 
�ملغربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
و�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي ، يف 
للحو�ر  �ل���ربمل���اين  �مل��ن��ت��دى  �إط����ار 
على  عملنا  �ل��ذي  جنوب   - جنوب 
يوم  �ل��رب��اط  بالعا�شمة  تاأ�شي�شه 
خالل  وم���ن   ،2022 م��ار���س   4
و�ل�شورى  �ل�شيوخ  جمال�س  ر�بطة 
�إفريقيا  يف  �مل��م��اث��ل��ة  و�مل��ج��ال�����س 
و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، م��ن �أج��ل تعزيز 
�لنفتاح على �لحتاد�ت �لربملانية 
و�لدولية،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �جل��ه��وي��ة 
�أمريكا  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�ل��ت��م��وق��ع 
وعلى  و�ل����ك����ر�ي����ي����ب،  �ل���الت���ي���ن���ي���ة 
�لالتينية  �أم��ري��ك��ا  ب��رمل��ان  ر�أ���ش��ه��ا 
برملاين  جتمع  كاأكرب  و�لكر�ييب، 

�إقليمي ي�شم 23 دولة.
�ملجل�شني  �أن  �جل����ان����ب����ان  و�أك��������د 
م���ن���ف���ت���ح���ان ع���ل���ى ك�����ل �مل�����ب�����ادر�ت 
توطيد  �شاأنها  من  �لتي  �مل�شرتكة 
و�لرتقاء  �ملوؤ�ش�شاتية،  �لعالقات 

بها �إىل م�شتوى �شر�كة منتجة.

املجل�س الوطني الحتادي يعقد جل�ضته ال�ضابعة يف 22 مار�س
•• اأبوظبي-وام: 

�شقر  معايل  برئا�شة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
غبا�س رئي�س �ملجل�س، جل�شته �ل�شابعة من دور �نعقاده 
�لعادي �لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، يوم 22 

مار�س �حلايل، يف قاعة ز�يد مبقر �ملجل�س باأبوظبي.
ويناق�س �ملجل�س خاللها مو�شوع �شيا�شة وز�رة �لعدل يف 
�شاأن �لتوجيه �لأ�شري ، ويوجه خم�شة �أ�شئلة �إىل ممثلي 

�حلكومة.
�ل�شوؤون  جلنة  تقرير  جل�شته  يف  �ملجل�س  يناق�س  كما 
�أعدته  �ل�����ذي  و�ل���ط���ع���ون  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�لتوجه  ���ش��اأن  يف  �ل��ع��دل  وز�رة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  ب�����ش��اأن 

و�ل�شرت�تيجية  �لت�شريعات  حم���اور  �شمن  �لأ����ش���ري 
�لعدل  وز�رة  بني  و�لتن�شيق  �لأ�شري،  بالتوجيه  �ملعنية 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��وج��ي��ه �لأ����ش���ري، وج��ه��ود وز�رة 
�لعدل يف �لتعريف باأهمية دور مر�كز �لتوجيه �لأ�شري 
تقريرين  على  �ملجل�س  ويطلع  �لأ���ش��ري��ني.  و�ملوجهني 
�ملالية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  تقرير  هما  �للجان  م��ن  و�ردي���ن 
يف  �ملجل�س  تو�شيات  ح��ول  و�ل�شناعية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
�شاأن مو�شوع " دور وز�رة �لقت�شاد يف �شاأن دعم قطاع 
�ل�شياحة "، وتقرير جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل 
و�ل�شكان و�ملو�رد �لب�شرية حول تو�شيات �ملجل�س يف �شاأن 
تطوير  �شاأن  يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  "�شيا�شة  مو�شوع 

نظام �ل�شمان �لجتماعي.

جلنة ال�ضوؤون املالية يف الوطني الحتادي توا�ضل مناق�ضة قانون تنظيم الوكالت التجارية
•• دبي -وام:

و�لقت�شادية  �مل��ال��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  و����ش��ل��ت 
و�ل�شناعية يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي خاللها 
�لأمانة  مقر  يف  �أم�����س  عقدته  �ل���ذي  �جتماعها 
طارق  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  برئا�شة  دب���ي،  يف  �لعامة 
م�شروع  مناق�شة  �للجنة،  رئي�س  �لطاير  حميد 
قانون �حتادي ب�شاأن تنظيم �لوكالت �لتجارية. 
من:  كل  �شعادة  �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع  ح�شر 
و�أ�شامة  �للجنة،  �ل�شويدي مقررة  �شلطان  مرية 
�أحمد �ل�شعفار، ومرو�ن عبيد �ملهريي. وناق�شت 
قانون  م�����ش��روع  م���و�د  �جتماعها  خ���الل  �للجنة 
�لتجارية  �ل����وك����الت  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���اأن  يف  �حت�����ادي 
وكيل  �شالح  �آل  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  �شعادة  بح�شور 

�إبر�هيم  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  و���ش��ع��ادة  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة 
�ل�شوؤون  تنظيم  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لنعيمي 
تو�شيات  تقرير  �للجنة  �عتمدت  كما  �لتجارية. 
مو�شوع �شيا�شة وز�رة �لقت�شاد يف �شاأن دعم قطاع 
�ل�شياحة �لذي مت مناق�شته يف �جلل�شة �خلام�شة 
ويهدف  2022م.  ف��رب�ي��ر   8 بتاريخ  للمجل�س 
م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون �ل����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 27 مادة 
�لوكالت  لن�شاط  �لناظمة  �لأحكام  حتديث  �إىل 
�لن�شاط  ه��ذ�  دور  لتعزيز  �ل��دول��ة،  يف  �لتجارية 
ب�شورة  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد  دع����م  �حل���ي���وي يف 
�لقت�شادية  �ل��ت��وج��ه��ات  وم��و�ك��ب��ة  م�����ش��ت��د�م��ة، 
ت�شجيع  جم��ال  يف  �شيما  ل  �لدولة  تتبناها  �لتي 
�ل�شفافية و�شالمة  �ل�شتثمار، ف�شال عن تعزيز 

وتو�زن �لعالقات بني �لوكيل و�ملوكل.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل 

ال�ضفري اجلزائري
•• راأ�س اخليمة-وام: 

 ، ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد �أم�س، �شعادة خمي�شي عريف �شفري �جلمهورية �جلز�ئرية 
عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم  �ل��ذي  �ل��دول��ة،  ل��دى  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 
�جلديد. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، ب�شعادة �ل�شفري، متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف 
�أد�ء مهام عمله، مبا ي�شهم يف تعزيز عالقات �لتعاون �لوثيقة بني �لبلدين �ل�شقيقني على خمتلف 
�ل�شعد. من جانبه عرب �شعادة خمي�شي عريف، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 

�خليمة على كرم �ل�شيافة وح�شن �ل�شتقبال.

عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل وزير خارجية الأرجنتني جائزة زايد لال�ضتدامة تبداأ ا�ضتقبال طلبات امل�ضاركة يف دورتها لعام 2023
•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�شانتياغو  معايل  �ل��دويل  و�لتعاون 
ك��اف��ريو وزي���ر �خلارجية  �أن��دري�����س 
جمهورية  يف  �ل��دول��ي��ة  و�ل���ت���ج���ارة 

�لأرجنتني.
جرى خالل �للقاء - �لذي عقد يف 
�لثنائية  �أبوظبي - بحث �لعالقات 
وجمهورية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ب���ني 
�لأرج����ن����ت����ني و����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز �آف�����اق 
خمتلف  يف  �مل���������ش����رتك  �ل����ت����ع����اون 
و�لزر�عة  �ل��غ��ذ�ء  وم��ن��ه��ا  �مل��ج��الت 
�جلانبان  ب���ح���ث  ك���م���ا  و�ل����ط����اق����ة. 
�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�لإقليمية  �مل�شتجد�ت  �إىل  �إ�شافة 
و�لدولية. و��شتعر�س �شموه ومعايل 
�شانتياغو �أندري�س كافريو م�شاركة 
يف  �ل�شديقة  �لأرجنتني  جمهورية 
هذ�  و�أه��م��ي��ة  دب��ي   2020 �إك�شبو 
تعزيز  �ل���ب���ارز يف  �ل�����دويل  �حل����دث 
�لبلدين  ب����ني  �ل���ث���ن���ائ���ي  �ل���ت���ع���اون 
�لعاملي.  �لقت�شادي  �لنمو  وحتفيز 
ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�شانتياغو  معايل  ب��زي��ارة  نهيان  �آل 
�أندري�س كافريو، موؤكد�ً �أهمية هذه 
�لثنائي  �لتعاون  تعزيز  يف  �ل��زي��ارة 
بني �لبلدين على خمتلف �لأ�شعدة 
�مل�شرتكة  م�شاحلهما  يحقق  مب��ا 
�شعبيهما.  ع���ل���ى  ب���اخل���ري  وي����ع����ود 
عبد�هلل  �شعيد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
�لدولة  �شفري  �لقمزي  �شيف جوله 

لدى جمهورية �لأرجنتني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  �مل�شاركة  طلبات  ت��ق��دمي  ب��اب  فتح  ع��ن  لال�شتد�مة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  �أعلنت 
�أ�ش�شتها  �لتي  �لر�ئدة،  �لعاملية  �جلائزة  وتهدف هذه   .2023 لعام  دورتها 
دولة �لإمار�ت، �إىل تكرمي �ملوؤ�ش�شات و�ملد�ر�س �لثانوية �لتي متتلك م�شاريع 
مبتكرة وم�شتد�مة. وت�شتقبل �جلائزة طلبات �مل�شاركة يف دورتها �خلام�شة 
ع�����ش��رة ل��غ��اي��ة 6 ي��ول��ي��و 2022، وذل����ك م���ن خ���الل �مل���وق���ع �لإل���ك���رتوين 
�لربحية،  غ��ري  للمنظمات  م��ت��اح��اً  �ل��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  و���ش��ي��ك��ون  ل��ل��ج��ائ��زة. 
فئات  �شمن  وذل��ك  �لثانوية،  و�مل��د�ر���س  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�ل�شركات 
�جلائزة �خلم�س وهي �ل�شحة، و�لغذ�ء، و�لطاقة، و�ملياه، و�ملد�ر�س �لثانوية 
�لعاملية. وتلقت �جلائزة يف دورة عام 2022 رقماً قيا�شياً يف �أعد�د طلبات 
يف  �مل�شاركات  عن   68.5% مقد�رها  ب��زي��ادة  طلب،   4000 بلغ  �مل�شاركة 

�لدورة �ل�شابقة، يف حني جاءت �مل�شاركات من 151 دولة.
وبهذه �ملنا�شبة، قال معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر، وزير �ل�شناعة 
مع  "متا�شياً  لال�شتد�مة:  ز�ي��د  جائزة  عام  مدير  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا 
حققت  �لإن�����ش��اين،  و�لعمل  �ل�شتد�مة  بدعم  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
�جلائزة على مدى �ل�شنو�ت �ل� 14 �ملا�شية �إجناز�ت عديدة �شمن ر�شالتها 
�لتي  �مل�شتد�مة  �حللول  �أ�شحاب  من  نخبة  وتكرمي  ت�شجيع  �إىل  �لهادفة 
متتلك مقومات �لتاأثري و�لبتكار و�لإلهام. و��شتمر�ر�ً لهذه �جلهود، نتطلع 
حتقيق  �إىل  �لطاحمني  �ل�شتد�مة  رو�د  من  �أخ��رى  جمموعة  تكرمي  �إىل 
تقدٍم ملمو�س يف �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية �مل�شتد�مة و�شون �لبيئة، 

و�مل�شاهمة باإحد�ث تاأثري �إيجابي �أكرب على م�شتوى �لعامل".
�لأ�شا�شي  �ل��رتك��ي��ز  حم���ور  تبقى  �ل�����ش��ب��اب  �شريحة  �أن  ع��ل��ى  معاليه  و�أك����د 
للجائزة �لتي تلتزم بتمكني �أعد�د �أكرب من قادة �ل�شتد�مة يف �مل�شتقبل عرب 
تزويدهم مبن�شة لتحويل �أفكارهم �ملبتكرة �إىل و�قع وذلك من خالل فئة 

�ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية.
و�شعيها  �لر�ئد  دورها  تو��شل  لال�شتد�مة  ز�يد  باأن جائزة  معاليه  و�أو�شح 
�لدوؤوب لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة على �مل�شتوى �لعاملي، وذلك من خالل 
تعزيز �جلهود يف قطاعات �ل�شحة و�لطاقة و�لغذ�ء و�ملياه، و�إي�شال �حللول 
باجلائزة  �لفائزين  مع  بالتعاون  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �ملجتمعات  �إىل 
370 مليون  �أكرث من  �مل�شاهمة يف حت�شني م�شتوى حياة  ��شتطاعت  �لتي 

3 ماليني  �شخ�س حتى �لآن. وتتوزع �لقيمة �لإجمالية للجائزة و�لبالغة 
فئة  لكل  �ملخ�ش�شة  �جلائزة  قيمة  تبلغ  حيث  �خلم�س،  �لفئات  على  دولر 
600 �ألف دولر، وتتوزع جائزة فئة �ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية على �ملد�ر�س 
�ل�شت �لفائزة عن �ملناطق �ل�شت حول �لعامل بحيث حت�شل كل مدر�شة فائزة 
على مبلغ 100 �ألف دولر لتتمكن من بدء م�شروع جديد �أو تو�شيع نطاق 
�ملد�ر�س  لفئة  �ملخ�ش�شة  �ل�شت  �جلغر�فية  �ملناطق  وت�شمل  قائم.  م�شروع 
�لثانوية �لعاملية كاًل من �لأمريكيتني، و�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لكربى، 
و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، و�أوروبا وو�شط �آ�شيا، وجنوب �آ�شيا، و�شرق 

�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ.
�آل  ومت �إطالق �جلائزة تخليد�ً لإرث �لأب �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، يف جمال �لعمل �لإن�شاين و�لتنمية �مل�شتد�مة، حيث 
كرمت حتى �لآن 96 فائز�ً �شاهمت حلولهم �ملبتكرة وم�شاريعهم �ملدر�شية 

�ملتميزة يف �إحد�ث تاأثري �إيجابي يف حياة ماليني �لب�شر حول �لعامل.
�مل�شاركة على عدد من �لفئات، لكن يتعني على كل  ويف حني تتوزع طلبات 
م�شروع �أو حل �أن ميتلك مقومات �لبتكار و�لتاأثري و�لإلهام و�لقدرة على 

�إحد�ث تاأثري �يجابي يف حياة �ملجتمعات. 
ويف ما يخ�س فئات �ل�شحة، و�لغذ�ء، و�لطاقة، و�ملياه، يجب على �ملنظمات 
فر�س  حت�شني  يف  م�شاهمتها  �إمكانية  تظهر  م�شاريع  تقدم  �أن  و�ل�شركات 
تقدمي  جانب  �إىل  �ملجتمعات  �شمن  �لأ�شا�شية  و�خلدمات  �ملنتجات  توفري 

روؤية طويلة �لأمد حول كيفية حت�شني جودة �حلياة وظروف �لعمل. 
�أما بالن�شبة �إىل فئة �ملد�ر�س �لثانوية �لعاملية، فيتعني على �ملد�ر�س تقدمي 
م�شاريع طالبية تركز على �إ�شر�ك �لطلبة يف عمليات �لتخطيط و�لتنفيذ 

و�ملتابعة.
ثالث  لال�شتد�مة  ز�ي��د  جائزة  يف  �مل�شاركة  �مل�شاريع  تقييم  عملية  وت�شمل 
و�لتحليل  �لبحث  �شركات  �إح��دى  ِقبل  من  �لطلبات  بدر��شة  تبد�أ  مر�حل، 
ومعايري  ل�����ش��روط  ��شتيفائها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  و�مل��رم��وق��ة  �مل�شتقلة  �ل��دول��ي��ة 
�مل�شاركة. ويف �ملرحلة �لثانية، تقوم جلنة �لختيار، �لتي ت�شم خرب�ء دوليني 
م�شتقلني من �ملتخ�ش�شني يف �ملجالت �لتي تغطيها فئات �جلائزة، بتقييم 
�مل�شاريع �شمن �لقائمة �لق�شرية لختيار �لقائمة �لنهائية للمر�شحني. ويف 
�ملرحلة �لثالثة، يقوم �أع�شاء جلنة �لتحكيم باختيار �لفائزين �شمن فئات 

�جلائزة �خلم�س.

مب�شاركة 40 عاملا وخبريا يف الكيمياء

»كيميائية الإمارات« ت�ضت�ضيف الجتماع الأربعني للمجل�س الأعلى لحتاد الكيميائيني العرب يف اإك�ضبو دبي
•• دبي -الفجر: 

ت�شت�شيف �جلمعية �لكيميائية �لإمار�تية يف �ك�شبو دبي 2020 �لجتماعات 
�لعامة للدورة �لأربعون للمجل�س �لعلى لحتاد �لكيميائيني �لعرب خالل 

�لفرتة من 15 وحتى 17 من مار�س �جلاري.
�جلمعية  رئي�شة  �ل�شام�شي  مطر  �شيف  م��وزة  �لكيميائية  بذلك  �شرحت 
، م�شرية  �لقادمة لالحتاد  �ل��دورة �جلديدة  رئي�شة  �لإمار�تية  �لكيميائية 
�إىل �أن �ختيار عقد �لجتماع يف �ك�شبو دبي هو فخر و�عتز�ز من �جلمعية 
و�لحتاد باملنجز �لعربي �لعاملي �لكبري يف جناحات دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف ��شت�شافة هذ� �حلدث �لعاملي وبتميز منفرد عاملي عظيم �أبهرت 
به �لعامل قيما ومعان ومبان ، و�نعقاد �لجتماع �ليوم يف �لم��ار�ت تتويج 
�لعقول  " تو��شل  �أهد�فه وهي  ر�شالة تعك�س   2020 �ك�شبو دبي  لر�شالة 
�أك��رث من  �أجله  �ل��ذي �جتمعت من  �لأه��م  �لغر�س  �مل�شتقبل" وه��و  و�شنع 
، و�جتماع �ملجل�س �لأعلى للكيميائيني  �لعاملي  190 دولة يف هذ� �حلدث 
�لعلماء م��ن برفي�شور ودكتور  �أرب��ع��ني م��ن  �ك��رث م��ن  �ل��ذي يجمع  �ل��ع��رب 
و��شتاذ وباحث �منا هو حدث فريد كذلك ويف دورة �ملجل�س �لأعلى �لأربعني 
تتو��شل فيه عقول عمالقة علماء �لكيميائيني �لعب لبحث و�شنع م�شتقبل 

�أجمل للكيمياء يف �لوطن �لعربي .
�لأع�شاء  �لعربية  �لدول  �لقادمة لالحتاد من  بالوفود  �ل�شام�شي  ورحبت 
، و�أ�شارت �ىل �نه خالل " دورة �ك�شبو دبي " �شيتم ت�شلم �لم��ار�ت رئا�شة 
�ىل  �ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  م��ن  ل��ه  �جل��دي��دة  و�ل����دورة  �لحت���اد 
�لتا�شع  �لجتماع  حم�شر  على  و�مل�شادقة  �لإمار�تية  �لكيميائية  �جلمعية 
وعقد  �ل�شعودية  �جلمعية  با�شت�شافة  �ون��الي��ن  عقد  و�ل���ذي  و�ل��ث��الث��ون 

�نتخابات �لأمانة �لعامة لالحتاد للدورة �جلديدة.
و�شيطلع �لجتماع �ملنعقد يف �ك�شبو دبي ويعتمد �لتقارير �لإد�رية و�ملالية 
ن�شاطات  على  �شيطلع  كما   ، �ملنتهية  �ل�شنة  عن  لالحتاد  �لعامة  لالأمانة 
�جلمعيات و�لنقابات �ملنتمية لالحتاد يف �لأ�شبوع �لعربي للكيمياء 2021 
ونتائج �ملو�شم �لثقايف لالحتاد و�لتاأكيد على موعد ومكان عقد �لأوملبياد 
و�لربعون  �حل���ادي  �لج��ت��م��اع  وم��ك��ان  وم��وع��د  للكيمياء  �لتا�شع  �ل��ع��رب��ي 

للمجل�س �لأعلى لالحتاد وموعد ومكان �لجتماع �لثاين و�لأربعون .
و�لنقابات  �جلمعيات  تقارير  على  دب��ي  �ك�شبو  يف  �لج��ت��م��اع  �شيطلع  كما 
�لعربية وبحث  �لدول  �أع�شاء �لحتاد ومتابعة ت�شجيل �لحتاد يف جامعة 
وت�شكيل  ل��الحت��اد  لالن�شمام  �مل�شرية  �لكيمياء  زم��ال��ة  جمعية  �ن�شمام 

�لفريق �لإعالمي لالحتاد.
�لعام  �لج��ت��م��اع  ��شت�شافت  �ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لكيميائية  للجمعية  و�شبق 
على  �ل��ع��رب  �لكيميائيني  لحت���اد  �لأع��ل��ى  للمجل�س  و�ل��ث��الث��ني  �ل�����ش��اد���س 
هام�س �ملوؤمتر �لدويل �لثامن ع�شر لحتاد �لكيميائيني �لعرب حتت �شعار 
" ��شت�شر�ف كيمياء �مل�شتقبل " حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف فندق هيلتون 

�حلمر�ء بر�أ�س �خليمة مب�شاركة 17 جمعية خليجية وعربية.
�لعرب منظمة  �لكيمائيني  : �ن �حتاد  �ل�شام�شي  �لأ�شتاذة موزة  و�أو�شحت 
عربية م�شتقلة غري ربحية و�أعلن عن �إن�شائها عام 1976 مبدينة �لقاهرة 
و�ل�شورية  و�للبيبة  �مل�شرية  �لكيميائية  �جلمعيات  تاأ�شي�شه  يف  �شاركت 

و�لعر�قية ور�بطة �لكيميائيني �لأردنية.
ويتاألف �ليوم من �حتاد �جلمعيات و�لنقابات �لكيميائية �أو �لهيئات �مل�شابهة 
�لكيميائيني  �حت��اد  ويعترب   ، �لعربية  �لأقطار  يف  �لكيميائيني  ت�شم  �لتي 
�لأن�شطة  بتنوع  ويتميز  �لعلمية  �لعربية  �لحت����اد�ت  �أن�����ش��ط  م��ن  �ل��ع��رب 
و�لرب�مج �لتي يقدم من خاللها خدماته للكيميائيني يف �لوطن �لعربي 
، ويهدف �حتاد �لكيميائيني �ىل تعريف �ملجتمع �لعربي بدور �لكيمياء يف 
�لإ�شهام يف تطوير �ملجتمع �لعربي يف �شتى �مليادين، ومن خدمات �لإحتاد 
�لكيميائية  و�جلمعيات  بالهيئات  �لعربية  و�ملوؤ�ش�شات  باملنظمات  �لت�شال 
�لأجنبية و�لدول�ية بهدف ت�بادل �خلرب�ت و�لتعاون معهم ، وي�شعى �لإحتاد 
�شريحة  �أك��رب  و��شتقطاب  وت�شجيعهم  �ل�شباب  بالكيميائيني  �لعناية  �ىل 

منهم لالإ�شهام يف علم ومهنة �لكيمياء على م�شتوى �لعامل �لعربي.
�لعربي  �لكيمياء  و�أوملبياد  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  �لحت���اد:  ن�شاطات  �أب��رز  وم��ن 

و��شبوع �لكيمياء �لعربي و�ملو�شم �لثقايف و�ملجالت �لعلمية.

�لوفود �مل�شاركة
ودك��ت��ور ومتخ�ش�س  بروفي�شور  ث��الث��ني  م��ن  �ك��رث  �لج��ت��م��اع  ي�����ش��ارك يف 
عبد�هلل  زيد   : وهم  عربية  كيميائية  ونقابة  جمعية   17 من  �لكيمياء  يف 
�لعربي  �لحت���اد  رئي�س  �ل�شعودية  �لكيميائية  �جلمعية  رئي�س  �لعثمان 
�لكيميائية  �جلمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  �لدحيلي  كناخر  ب��ن  وع��ل��ي  للكيمياء 
 ،  " �ل�شعودية   " �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ورث��ان  وعبد�لرحمن  �ل�شعودية 
ح�شن �ملهيني �ل�شمري �أمني عام �لحتاد �لعربي للكيمياء وحمد�ن حممد 
�لكيميائية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�����ش��وي  �حل��ج��رف  وه��ي��ف  �لعجمي 
�لكيميائيني  جمعية  رئي�س  �لنكال  ع��ب��د�ل��وه��اب  �ل��و�ح��د  عبد  �لكويتية، 
�لكيميائيني  جمعية  رئي�س  نائب  �حللو�جي   عبد�هلل  وح�شني  �لبحرينني 
�لبحرينية ، حامت بن رم�شان  رئي�س �جلمعية �لكيميائية �لتون�شية وعادل 
مقري�س ع�شو جمل�س �د�رة �جلمعية �لكيميائية �لتون�شية ، عوي�س فوزي 
عوي�س �جلمعية �لكيميائية �مل�شرية ور�شا حممد �إبر�هيم �لن�شار �جلمعية 
�مل�شرية للكيمياء �لتحليلية وح�شن عبد�جلو�د ح�شن �جلمعية �لكيميائية 
�لأمني  وعلي �شفا  �للبنانيني  �لكيميائيني  نقيب  نقول جرب�ن   ، �مل�شرية 
�لكيميائيني  نقابة  �لبارد  و�يلي  للكيمياء  �لعربي  لالحتاد  �مل�شاعد  �لعام 
 ، �أمني عام �جلمعية �لكيميائية �ل�شود�نية   �للبنانيني، �ملقد�د �حمد علي 
و�إبر�هيم  �ملوريتانية  �لكيميائية  نائب رئي�س �جلمعية  �شعيد منية  حممد 
ومي�شيل  �لفل�شطينية  �لكيميائية  �جلمعية  رئي�س  �شلطان  ودي��ع   ، �لديك 
لالحتاد  �مل���ايل  �لأم���ني  ك��اظ��م  �بت�شام   ،  " "فل�شطني  حنايا  مي�شيل  �شكر 
�لعر�قيني  �لكيميائيني  نقيب  �لدجيلي  ح�شن  ورغ��د�ء  للكيمياء  �لعربي 
وخالده �شالح مرزة رئي�شة �جلمعية �لعر�قية للكيمياء �حليوية �ل�شريرية 
وفار�س حم�شن جابر �ليعقوبي نائب نقيب �لكيميائيني �لعر�قيني وعي�شى 
هدير�س نعيثل  نقابة �لكيميائيني �لعر�قيني و�شالح علي حمود " �لعر�ق " 
، عبري فايز �لبو�ب رئي�س �جلمعية �لكيميائية �لأردنية وحنني عبد�جلبار 
 " �ل�شام�شي  م��وزة   ، �لأردنية  �لكيميائية  �جلمعية  �شندوق  �أمينة  �لأ�شقر 
رئي�شة �جلمعية �لكيميائية �لإمار�تية " وعائ�شة �حمد �ل�شلحدي وعائ�شة 
ب�شر  �إبر�هيم  وفاطمة  �ملهريي  �لعويد  حمد  علي  ونهالء  �ل�شحوة  ر��شد 
 " �لب�شتكي  نقي  �ل�شحي وعبد�لرحمن  �لنعيمي وريحانة  و�إبر�هيم ح�شن 

�لمار�ت " .
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Annual General Meeting Invitation for          
Al Mal Capital PSC 

 . . .       
      (" ")

       
 11     2022    
         

         
:        / 

The Board of Directors of Al Mal Capital PSC (“the Company”) 
are pleased to invite all shareholders to attend the Annual 
General Meeting of the Company to be held at Dubai 
Investments Offices in Dubai Investments Park, as well as via 
electronic attendance, at 1PM on Monday the 11th of April 
2022, to review and discuss the following agenda items: 

1.        
      

  31/12/2021 .    

1. Discuss and approve the Board of Director’s Report 
on the Company’s activities and its consolidated 
financial position for the financial year ended 31 
December 2021. 

2.       
     31/12/2021 

.    

2. Discuss and approve the Independent Auditor’s 
Report for the financial year ended 31 December 2021. 

3.      
       

31/12/2021 .    

3. Discuss and approve the Company’s consolidated 
statement of financial position and consolidated 
statement of income for the fiscal year ended 31 
December 2021. 

4.        
    31/12/2021.  

4. To discharge the Board of Directors liability for the 
financial year ended 31 December 2021. 

5.       
    31/12/2021.  

5. To discharge the Auditors liability for the financial 
year ended 31 December 2021. 

6.      
2022 .    

6. The appointment of independent auditors for the 
financial year 2022 and determine their remuneration. 

7.        
)    171    (

) 32  (2021 .     

7. Review and approve the remuneration of the Board 
of Directors as per article no. 171 of Federal Law No. 
(32) of 2021 concerning commercial companies.

8.      152  
   32  2021 –  

    .  

8. Grant approval to the Board of Directors as per 
article 152 of Federal Decree Law No. 32 of 2021 – 
Prohibited Dispositions by the Related Parties. 

9.       
       

       . 
       

13/182/2021      
        

         
         

.     

9. Grant approval to apply for a license for a trading 
broker in international markets and a license for a 
trading broker issued by the Securities and 
Commodities Authority. In addition, canceling the 
license issued by the Central Bank No. 13/182/2021 
called the Intermediation in dealing in currencies as 
well as intermediating in money market transaction, 
since the Central bank is no longer the competent 
authority for such activity and the activity has been 
transferred under the umbrella of the Securities and 
Commodities Authority. 

10.      
      

  32  2021 .    
  

10. Grant approval to the Board of Directors to amend 
the Company’s Articles of Association to align these 
with the new Federal Law Degree No. 32 of 2021 on 
Commercial Companies. 

�

11.       
      31/12/2021.  

11. Discussing the possibility of distributing dividends to 
shareholders or not for the financial year ended 31 
December 2021. 

        
       20 

    2022       

In the event that a quorum is not present, the second round 
for the Annual General Assembly meeting will be held on 
Wednesday the 20th of April 2022 at the same place and time. 

-        
          
        
         

  5% .      

- A shareholder who cannot attend the meeting may 
appoint in writing, as his proxy, any person (other than 
a member of the Board of Directors) to attend the 
meeting and to vote on their behalf. This person should 
not enjoy, as a result of this proxy, more than 5% of 
the share capital. 

      
     Zoom :  

Shareholders may virtually attend the Annual General 
Assembly meeting via the following Zoom meeting link: 

https://us02web.zoom.us/j/86892001122?pwd=eEVkc2Z5RzhiMjIydXd5Q3BsU0UzQT09  
Meeting ID: 868 9200 1122 

Passcode: 130512 
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اأخبـار الإمـارات

�ضرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة مبنا�ضبة يوم الطفل الإماراتي
•• اأبوظبي-وام: 

نفذت �أكادميية �شيف بن ز�يد للعلوم �ل�شرطية و�لأمنية بالتعاون مع مكتب 
�شوؤون �ل�شرطة �لن�شائية مبادرة �حتفالية وور�س توعية �أمنية مبنا�شبة "يوم 
�لطفل �لإمار�تي"، �لذي ي�شادف 15 مار�س من كل عام، وذلك يف كل من 
مدر�شة ويلز �لدولية و رو�شة �لأريام باأبوظبي، مثمنة �هتمام دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة باأطفالها حتى �أ�شبحت منوذجا عامليا فريد� يف رعايتهم يف 

ظل قيادتنا �لر�شيدة.
للعلوم  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �أك��ادمي��ي��ة  �ل�شام�شي، مدير  ث��اين بطي  �ل��ل��و�ء  و�أك���د 

�جتماعية  م��ب��ادر�ت  بتنفيذ  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �هتمام  و�لأم��ن��ي��ة،  �ل�شرطية 
وت��وع��وي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل و���ش��الم��ت��ه م��ن �مل��خ��اط��ر م�����ش��ري� �إىل 
�أهمية تثقيفه وتوعيته بال�شالمة �ملرورية و�خلدمات �ملجتمعية �ملقدمة له 
وتعريفه بحقوقه �لأ�شا�شية، د�عيا �جلميع �إىل منح �ل�شغار طفولة �شعيدة 
يكت�شبون خاللها �لعلم و�لثقافة ويكت�شفون قدر�تهم ومو�هبهم وي�شتمتعون 
�لأط���ف���ال مب�شروع  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  �لأك��ادمي��ي��ة  م��ب��ادرة  ورك����زت  بطفولتهم. 
مغامر�ت �ل�شالمة يف �ملعر�س �مل�شاحب للحفل، بالتعاون مع مركز �لتدريب 
�لفرت��شي بالأكادميية، و��شتمتعو� بركن �ملر�شم �حلر، حيث عرب كل طفل 
عن �شعادته يف هذ� �ليوم من خالل �لر�شم بالألو�ن، �إ�شافة �إىل ركن �لقر�ءة 

�لذي خ�ش�شته �لأكادميية لالأطفال موؤكدة �هتمام �لقيادة �ل�شرطية بهذه 
�لفئة �لعمرية، وحر�شها على ن�شر ثقافة �لقر�ءة بينهم.

كما مت تنظيم م�شابقة �فرت��شية "بر�عم �لأمل" لأبناء منت�شبي �لأكادميية، 
�ملميزون  و�شيح�شل  �ملميز،  �ليوم  هذ�  م�شاعره يف  كل طفل عن  يعرب  حيث 

منهم و�مللتزمون مبعايري �مل�شابقة على �لهد�يا.
وعقد مكتب �شوؤون �ل�شرطة �لن�شائية بالتعاون مع �لأكادميية ور�س �لتوعية 
حول �جلهود �لأمنية يف مدر�شة ويلز �لدولية حتت �شعار )جيل و�ع..جمتمع 
�بوظبي على  �شرطة  �لمار�تي و�شمن حر�س  �لطفل  يوم  �آم��ن( ومبنا�شبة 
�لوطنية  �جلهود  من  تعزز  �لتي  و�لفعاليات  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  يف  �مل�شاركة 

حلماية �لأطفال ورعايتهم يف بيئة �آمنة. و��شتفاد من �لور�س عدد من طلبة 
�ل�شتاذة  وقدمتها   ، و�لد�ري��ة  �لتدري�شية  �لهيئتني  ومن  �ملدر�شة  وطالبات 
�لدفاعية  �ل�شرت�تيجيات  على  ورك��زت  �بوظبي  �شرطة  من  �لقبي�شي  م��وزه 
�ع��ت��د�ء، مثل  �و  �أي خطر  م��و�ج��ه��ة  ح��ال  �ل��ت��ي ميكن تطبيقها يف  �ل��ذ�ت��ي��ة 
، موؤكدة  �لرف�س �و �لهروب وتعريف �لو�لدين وعدم �خلوف من �لخرين 
و�شرورة  �ملخاطر  من  حمايته  على  وحتر�س  للطفل  �شديقة  �ل�شرطة  �ن 

�لتو��شل مع �ل�شرطة يف �أي وقت للم�شاعدة.
ويف نهاية �لور�س قدمت �إد�رة مدر�شة ويلز �لدولية �ل�شكر ل�شرطة �أبوظبي، 

على �مل�شاركة يف هذه �ملنا�شبة وتثقيف طلبتها.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شعادة حممد مطر �لكعبي رئي�س 
�لإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
ب��الأط��ف��ال يف  �لحتفاء  �إن  و�لأوق����اف 
دفعة  ه��و  �لإمار�تي"  �لطفل  "يوم 
�إيجابية لالأ�شر للعناية بهم و�حلر�س 
�لقيم  وزرع  م��و�ه��ب��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
نفو�شهم،  يف  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ت��اأه��ي��ل��ه��م مبا  �إىل  �جل�����اد  و�ل�����ش��ع��ي 
ميكنهم من �ملحافظة على �ملكت�شبات 
ومو��شلة  �حل�����ش��ارة  م�شعل  وح��م��ل 
و�لنه�شة  و�ل��ت��ع��م��ري  �ل��ب��ن��اء  م�����ش��رية 

على  �لر�شيدة  قيادتنا  تقودها  �ل��ت��ي 
خطى �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل 
ثر�ه - وتهيئتهم لو�شع ب�شماتهم يف 
باإجناز�ت  �ل��ق��ادم��ة  �خلم�شني  �إث����ر�ء 
مبهرة . من جانبه قال �شعادة حممد 
�إن  �لهيئة  ع��ام  مدير  �لنيادي  �شعيد 
و�أمل  �حل��ا���ش��ر،  ه��م بهجة  �لأط��ف��ال 
�ل���غ���د، ورج�����ال �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه���ا نحن 
�ليوم نحتفي بيوم �لطفل �لإمار�تي، 
وهي منا�شبة وطنية غالية، لها �أثرها 
�لعاطفي، ووقعها �ملجتمعي، ورونقها 
فهي  �مل�شتقبلي،  وب��ع��ده��ا  �لإن�����ش��اين، 

يف  �جلميع  يتفانى  ب�شريحة  ترتبط 
�إحاطتها  �إىل  �لكل  ويت�شابق  رعايتها، 

بكل مظاهر �لعطف و�لهتمام.
و�أ����ش���اف ع���ززت دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة هذ� 
�لتي  و�لقو�نني  بالت�شريعات  �ملنحى 
حقوقهم  وت�شمن  �لطفولة،  حتمي 
يف كافة �جلو�نب �ملجتمعية و�لأ�شرية 
يتما�شى  مبا  و�لتعليمية،  و�ل�شحية 
�لدولية،  و�ل���ق���و�ن���ني  �لأع�������ر�ف  م���ع 
�ل����ت����ي متكن  ب�����امل�����ب�����ادر�ت  ودع����م����ت����ه 
و�إظهار  �إب��ر�ز قدر�تهم،  �لأطفال من 
م���و�ه���ب���ه���م، و�إط��������الق �إب���د�ع���ات���ه���م، 
�لر�شيدة  لقيادتنا  �ل�شكر  كل  فال�شكر 

�ل��ت��ي وف���رت ورع���ت ووج��ه��ت، وهنيًئا 
لكل �لآباء و�لأمهات �لذين غر�شو� يف 
�لوطنية،  وقيم  �لعلم،  حب  �أطفالهم 
�أجل  من  و�شحو�  �مل�شوؤولية،  وحتمل 
ليكون  و�لنفي�س  �لغايل  وبذلو�  ذلك 
وفخًر�  للم�شتقبل،  ذخ���ًر�  �أط��ف��ال��ه��م 

للوطن.

•• ال�صارقة - وام:

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �ح��ت��ف��ت 
�لإعالم  �إد�رة  يف  متمثلة  �ل�شارقة 
�لدعم  ومركز  �لعامة  و�لعالقات 
�لإجتماعي بيوم �لطفل �لإمار�تي 
15 مار�س من كل  �ل��ذي ي�شادف 
عام حر�شاً منها على توعية كافة 
�لطفل  ب��ح��ق��وق  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
و�لرتفيهية  و�لتعليمية  �ل�شحية 
وم�شتقبل  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  و���ش��م��ان 
�أف�شل وتنمية   قدر�تهم ومهار�ت 

مبا يعود بالنفع على �ملجتمع.
وبد�أت �شرطة �ل�شارقة �إحتفالتها 
مبدر�شة  �لإم���ار�ت���ي  �لطفل  ب��ي��وم 
و�ل��ب��ك��م يف مدينة  ل��ل�����ش��م  �لأم�����ل 
�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية حيث 
و�لعالقات  �لإع�����الم  �إد�رة  ز�رت 
�ملدر�شة  �ل�شارقة  ب�شرطة  �لعامة 
�لإيجابية  �ل��ق��در�ت  تنمية  بهدف 
ل�����ش��ري��ح��ة �لأط�����ف�����ال و�لإرت�����ق�����اء 
�إهتمام  مبو�هبهم مبا ين�شجم مع 
�لقيادة �لر�شيدة بالطفل و�إميانها 
�مل�شتقبل  وث�����روة  �حل��ا���ش��ر  ب���اأن���ه 
فعاليات  �لإح����ت����ف����ال  وت�������ش���م���ن 

تخلله  ه��ادف��ة  وت��وع��وي��ة  ترفيهية 
عر�شاً مو�شيقياً للفرقة �لع�شكرية 
�ل����ه����د�ي����ا  ت������وزي������ع  ج�����ان�����ب  �إىل 

لالأطفال.
�شعيد  حم����م����د  �مل������ق������دم  وق����������ال 
�لعالقات  ق�شم  رئي�س  �ل��ظ��ه��وري 
�أن  �ل�������ش���ارق���ة  ب�������ش���رط���ة  �ل���ع���ام���ة 
�أغلى ث��رو�ت �لوطن  �لأط��ف��ال هم 
�شرطة  حتر�س  ولهذ�  وم�شتقبله 
"يوم  �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
خالل  م���ن  �لمار�تي"  �ل��ط��ف��ل 
ت�شهم  ل��الأط��ف��ال  فعاليات  تنظيم 
حمايتهم  و  �جتماعياً  تنميتهم  يف 
ي�شوده  جمتمع  ظ��ل  يف  حقوقهم 

�لأمن و�لآمان.
�لإجتماعي  �لدعم  مركز  وو��شل 
بيوم  �لح��ت��ف��ال  �ل�شارقة  ب�شرطة 
م�شت�شفى  يف  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ط��ف��ل 
�جل���ام���ع���ة ب���ال�������ش���ارق���ة خ���ا����ش���ة يف 
حيث  بامل�شت�شفى  �لأط���ف���ال  ق�شم 
مت زيارة عدد من �لأطفال �ملر�شى 
و�لط����م����ئ����ن����ان ع���ل���ى �أو����ش���اع���ه���م 
�ل�����ش��ح��ي��ة وت���ق���دمي �ل���ه���د�ي���ا لهم 
�لأم��������ر �ل�������ذي �����ش���ه���م يف �دخ�����ال 
�إىل  و�لبهجة  و�ل�����ش��رور     �لفرحة 

قلوبهم.
�ل����دك����ت����ورة رقية  �مل����ق����دم  وق����ال����ت 
�لدعم  مركز  مدير  حممد  جا�شم 

�إن  �ل�شارقة  ب�شرطة  �لجتماعي 
و�ل���ف���رح يف قلوب  �ل��ب�����ش��م��ة  ر����ش���م 
�لأطفال �ملر�شى  هو حق من حقوق 
�لحتفال  على  حر�شنا  �إذ  �لطفل 
يف  يوم �لطفل �لإمار�تي مع �لفئة 
�مل�شت�شفيات  �أ���ش��رة  على  �ملتو�جدة 
ك��ون��ه��م ل��ه��م �حل����ق ك��غ��ريه��م من 
هذه  �أن  �إىل  �لأط�����ف�����ال  م�شرية 
�لزيارة تندرج �شمن �إ�شرت�تيجيات 
م���رك���ز �ل����دع����م �لإج���ت���م���اع���ي من 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  تعزيز  خ��الل 
مع خمتلف �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات 
و�لتي ت�شب يف تعزيز جودة �حلياة 

لكافة فئات �ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، �حتفاًل مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي، 
�لذي ي�شادف �خلام�س ع�شر من �شهر مار�س من كل عام، ت�شمن عدد�ً 
من �لفعاليات و�ملحطات �لتوعوية، بهدف ت�شليط �ل�شوء على �حلقوق 
ي�شمن حمايتهم  �لإم���ار�ت، مبا  دول��ة  لالأطفال يف  �لقانون  كفلها  �لتي 
ورعايتهم وتن�شئتهم يف بيئة �شليمة و�شحية ت�شهم يف تعزيز قدرتهم على 

�لإبد�ع و�لبتكار.
يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �ل��ع��ربي،  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك���د 
�أولت �لطفولة جل �لرعاية و�لهتمام، عرب  �أن دولة �لإم��ار�ت  �أبوظبي، 
�لكاملة  �حل��ق��وق  على  للحفاظ  �لد�عمة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  �إط���الق 
للطفل، ول�شيما �إ�شد�ر �لت�شريعات و�لقو�نني �لتي ت�شون وحتمي تلك 
�حلقوق يف جميع �ملر�حل �لعمرية، مع تو�فر منظومة ق�شائية وقانونية 
�أجيال  متكاملة ت�شكل درعا و�قيا للحماية من كل ما يوؤثر على تن�شئة 

�مل�شتقبل.
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جهود  على  �لعربي،  يو�شف  �مل�شت�شار  و�أثنى 
�لأعلى لالأمومة  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام،  �لن�شائي  رئي�شة �لحتاد  مبارك، 
�لإمار�ت"، يف  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة، 
دعم كل ما من �شاأنه �شمان �حل�شول على �حلقوق �لأ�شرية و�لتعليمية 
�لتعاون  ظل  يف  �لإمار�تي،  �لقانون  كفلها  �لتي  و�لجتماعية  و�ل�شحية 

و�لتكامل بني �جلهات �ملعنية.
و�أ�شار �إىل �أن د�ئرة �لق�شاء تعمل وفق روؤية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة 
تدعم  ومتطورة  ر�ئ��دة  ق�شائية  منظومة  لإر���ش��اء  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء 
�شيانة حقوق �لأطفال، �إىل جانب تعزيز جهود رفع �لوعي ون�شر �لثقافة 

�لقانونية للتعريف بحقوق �لطفل وم�شوؤوليات �لقائمني على رعايته.
�لعام  �لنائب  �لبلو�شي،  حممد  علي  �مل�شت�شار  �شعادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
لإمارة �أبوظبي، �إن �لحتفال بيوم �لطفل �لإمار�تي يف �خلام�س ع�شر من 
�شهر مار�س من كل عام، بالتز�من مع �عتماد قانون حقوق �لطفل يف 15 
مار�س 2016، يحمل رمزية ودللة و��شحة على مدى �لهتمام �لذي 
توليه دولة �لإم��ار�ت حلماية �لطفل من خالل ت�شريعات نافذة ت�شمن 

�لرعاية �ل�شاملة و�لتن�شئة �ل�شحيحة.
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك،  �لبلو�شي، بدعم �شمو  �مل�شت�شار علي  و�أ�شاد 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام، رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
للمبادر�ت  �لإمار�ت"،  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لنوعية �لهادفة �إىل رعاية �لأطفال، ول�شيما برنامج �خت�شا�شي حماية 
مهامهم  لأد�ء  �لق�شائية  �ل�شبطية  �شفة  ومنحهم  �أبوظبي،  يف  �لطفل 
�أو �شالمة  �لتي يتبني فيها تعر�س �شحة  �لوقائي يف �حل��الت  للتدخل 
و�ل�شتغالل  �لع��ت��د�ء  ح���الت  يف  �ل��ع��الج��ي  و�ل��ت��دخ��ل  للخطر،  �لطفل 

و�لإهمال.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ح���ت���ف���ت د�ئ�������رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
�لذي  �لإمار�تي  �أبوظبي بيوم �لطفل 
يو�فق15 م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام، وجاء 
حيث  �ل�شحة"،  "حق  ���ش��ع��ار  حت���ت 
فئات  كافة  توعية  يف  �ل��د�ئ��رة  ت�شاهم 
و�شمانها  �ل��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق  �مل��ج��ت��م��ع 
ود�عمة  و�آمنة  �شحية  بيئة  يف  لينمو 
ل��ق��در�ت��ه وم��ه��ار�ت��ه، م��ا ي��ع��ود بالنفع 

على كافة فئات �ملجتمع.

�لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
د�ئرة  رئي�س  �خلييلي  خمي�س  مغري 
دولة  "�إن  باأبوظبي:  �ملجتمع  تنمية 
وبف�شل  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة حققت 
�إجناز�ت ر�ئدة يف جمال رعاية �لطفل، 
ومنحه حقوقه �لأ�شا�شية مبا يتما�شى 
�لدولية، من  مع �لأع��ر�ف و�لقو�نني 
خالل توفري �أف�شل �لأنظمة �ل�شحية 
�أن  م���وؤك���د�ً  و�ل���رتب���وي���ة،  و�لتعليمية 
وجيلها  �ل��دول��ة  م�شتقبل  ه��و  �لطفل 

�لو�عد، و�شيكون له دور كبري يف دفع 
لتحقيق  �مل�شتقبلية  �لتنمية  عملية 
جمتمع  وب��ن��اء  �ملجتمعية  �لأه������د�ف 
جودة  معايري  فيه  تتو�فر  متما�شك 
تنمية  د�ئ����رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار   ح��ي��اة. 
بالتعاون  تعمل  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملجتمع 
ومبادر�ت  م�شاريع  على  �شركائها  مع 
م��ت��ع��ددة ت�����ش��ه��م يف رف���ع ج����ودة حياة 
�إىل  �أبوظبي، لفتاً  �إم��ارة  �لأطفال يف 
هيئة  تاأ�شي�س  �ملبادر�ت، هي  �أهم هذه 
�لطفولة �ملبكرة عام 2019 �لتي تقود 

على  بالطفولة  �لعتناء  عملية  �ليوم 
على  وتعمل  �ملختلفة  �لأ�شعدة  كافة 
و�ل�شرت�تيجيات،  �ل�شيا�شات  �شياغة 
ب�شاأن  �ملتعلقة  ب��ال��ب��ح��وث  و�له��ت��م��ام 
�لطفل و�لرب�مج �لثقافية و�لتوعوية 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ذ� �ل���������ش����اأن.  و�أ�����ش����اف 
�لطفل  ي����وم  ومب��ن��ا���ش��ب��ة  �خل��ي��ي��ل��ي: 
�لإمار�تي �جتمعنا بالأم�س يف منتدى 
لتنمية �لطفولة �ملبكرة  "�لعاملي  "ود 
و�لذي يعد من �أهم �للقاء�ت �لعلمية 
�ل�شيا�شات  �شّناع  من  نخبة  بح�شور 

و�ملتخ�ش�شني  و�لأكادمييني  �ملوؤثرين 
و�ملبدعني �لرو�د على م�شتوى �لعامل 
�ل�شلة  ذ�ت  �لقطاعات  �لعديد من  يف 
�إىل  ويهدف  �ملبكرة،  �لطفولة  بتنمية 
بتنمية  �مل��ع��ن��ي��ني  �لأ���ش��خ��ا���س  �إل���ه���ام 
�لطفولة �ملبكرة، لي�شبحو� م�شاهمني 
فاعلني ون�شطني يف �شناعة �لتغيري. 

 و�أ�شاف معاليه، ننعم يف دولة �لإمار�ت 
متطورة  ت�شريعية  منظومة  ب��وج��ود 
�لطفولة  �أه��م��ي��ة  تر�شيخ  على  تعمل 
على  و�حل��ف��اظ  بها  �لعناية  و���ش��رورة 

حقوقها. ولعل �أهم هذه �لقو�نني هو 
"قانون ودمية حلماية �لطفل"، �لذي 
ر�ع يف بنوده كافة �حلقوق �لأ�شا�شية: 
�����ش����و�ء ك���ان���ت �حل����ق����وق �لأ�����ش����ري����ة �و 
و�لثقافية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �و  �ل�����ش��ح��ي��ة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط��ف��ل، �إ���ش��اف��ة �إىل 

توفري �آليات حلماية لالأطفال".
د�ئ��رة تنمية  �أن  بالذكر  ومن �جلدير 
جلنة  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �شكلت  �مل��ج��ت��م��ع 
من  مكونة  و�لطفل  �لأ���ش��رة  حلماية 
خمتلف �جلهات  ميثلون  ع�شو�ً   13

حيث  و�لطفل،  بالأ�شرة  �لعالقة  ذ�ت 
ت��ع��ك��ف �ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى و����ش���ع �لأط�����ر 
�لأ�شرة  حلماية  �لفعالة  و�ل�شيا�شات 
و�لرعاية  �ل���دع���م  وت���وف���ري  و�ل��ط��ف��ل 
و�لهتمام بالأطفال و�أ�شرهم، و�لعمل 
ع���ل���ى ح���م���اي���ة ح��ق��وق��ه��م وف�����ق �أرق�����ى 

�ملعايري و�ملمار�شات �لدولية. 
�جلهود  ت��وح��ي��د  يف  �للجنة  وت�����ش��اه��م 
مل���ر�ج���ع���ة م��ن��ظ��وم��ة ح��م��اي��ة �لأ����ش���رة 
و�لطفل ب�شكل عام، وحتديد �ملمكّنات 
م�شتوى  ل��رف��ع  تنفيذها  ميكن  �ل��ت��ي 

�ملنظومة،  فعالية وجودة وكفاءة هذه 
وو�����ش����ع �مل���ق���رتح���ات �ل����الزم����ة نحو 
حت�شني �لتن�شيق بني �جلهات، ل�شيما 
�ملُعقدة  �ل��ب��ح��ث ع��ن �حل����الت  خ���الل 

بالغة �خلطورة.

حممد مطر الكعبي: الحتفاء بيوم الطفل 
الإماراتي هو دفعة ايجابية لأ�ضرهم للعناية بهم 

�ضرطة ال�ضارقة حتتفي بيوم 
الطفل الإماراتي دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي حتتفل 

بيوم الطفل الإماراتي

رو�ضة بنت نهيان بن زايد حتتفي ب�يوم الطفل الإماراتي يف دورية ال�ضعادة
•• اأبوظبي-وام:

ز�رت �ل�شيخة رو�شة بنت نهيان بن ز�يد �آل نهيان مديرية �ملرور و�لدوريات 
بقطاع �لعمليات �ملركزية يف �شرطة �أبوظبي، مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي، 
وكان يف ��شتقبالها �لعميد حممد �شاحي �حلمريي، مدير �ملديرية، و�لر�ئد 
نا�شر �شالح بن بدوه �لدرمكي رئي�س فريق دورية �ل�شعادة باملديرية، وعدد 

من �ل�شباط و�شباط �ل�شف و�لأفر�د.
مدينة  يف  جولة  خ��الل  م��ن  رو���ش��ة  بال�شيخة  �ل�شعادة  دوري���ات  و�حتفلت 
�أبوظبي وزيارة لأكادمييات �لد�ر "�أكادميية �لد�ر" و مت ��شتقبالها باأجو�ء 
�حتفالية مفعمة بالفرح و�ل�شرور �حتفاًل بيوم �لطفل �لإمار�تي. ووزعت 
�لطالب  على  �ل�شرطي  �مل��وروث  ق�شم  قبل  �ملقدمة من  �لتذكارية  �لهد�يا 
�لتي  �ملرورية  �لطفل  ودوري��ة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لأول  ي  �ل��ِزّ على  وتعرفو� 
�لأمن  �لع�شكرية ودوره��ا يف حفظ  �لدوريات  و  بيئة حمببة للطفل  توفر 

وتعزيز م�شتوى �ل�شالمة �ملرورية.

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي حتتفي بيوم الطفل الإماراتي

اخلييلي: العمل على توعية كافة فئات املجتمع بحقوق الطفل لينمو يف ظروف بيئية �ضليمة واآمنة و�ضحية

•• دبي-الفجر:

حتتفل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بيوم �لطفل �لإمار�تي �لذي يو�فق تاريخ 
�ل�شحة" من خالل  "حق  �شعار  �ل�شنة  هذه  ويحمل  عام،  كل  من  مار�س   15
حملة �إعالمية على من�شاتها �لرقمية يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، وتركز 
و�لرب�مج  �ملبادر�ت  �أولوية يف جميع  �لإمار�تي  �لطفل  �إي��الء �شحة  فيها على 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�ملتكاملة  �ل�شاملة  �جل��ه��ود  م��ع  تن�شجم  و�ل��ت��ي  �ل�شحية، 
باحلفاظ على حقوق �لطفل و�لنهو�س بجيل �مل�شتقبل ملو��شلة م�شرية �لريادة.  
وياأتي �لحتفال بيوم �لطفل �لإمار�تي للتاأكيد على توجهات �لدولة بتقدمي 
ب�شكل  ونف�شياً  وعقلياً  بدنياً  منوهم  ل�شمان  لأطفالها  �شحية  رعاية  �أف�شل 
�ملجتمعية  للتوعية  �ملنا�شبة  هذه  وتوظيف  �لهمم،  �أ�شحاب  فيهم  مبن  �شليم، 
ومهار�تهم  قدر�تهم  دعم  يف  ي�شهم  مبا  �ل�شحة،  حق  ومنها  �لأطفال  بحقوق 
�لإم��ار�ت يف �خلم�شني عاماً  ��شرت�تيجية  ومو�هبهم، وذلك مو�كبة لتطلعات 
�ملبادر�ت  �لقادمة. وتطلق وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع يف كل عام ع��دد�ً من 
و�لرب�مج �ل�شحية �ملعنية بالأطفال وحمالت لتعزيز �لوعي �ل�شحي لديهم، 
مبا  �ل��دول��ة،  مر�فق  يف  لأطفالهم  �ل�شحية  �خل��دم��ات  بتوفر  �لأ���ش��ر  وتوجيه 
�آمنة ود�عمة  ي�شهم بتعزيز �أمناط �حلياة �ل�شحية وتن�شئتهم يف بيئة �شحية 

ت�شودها �لإيجابية و�ل�شعادة.

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع حتتفي بيوم الطفل 
الإماراتي وتوؤكد التزامها بحقه يف ال�ضحة امل�ضتدامة

�شهيل �حمد  �ملدعو /  فقد 
�لهند     ، م��ط��ل��ب  ع����ب����دول 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )n9784467( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0563159953

فقدان جواز �ضفر
حممد  �شعت   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، خ��ان  مري �شاحب 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)ay0159942(  رق�����م 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أمنية"  "حتقيق  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أ���ش��ع��دت 
�شنو�ت(   4  ( ���ش��ع��ي��د  �ل��ط��ف��ل  ق��ل��ب 
دبي   2020 �إك�شبو  معر�س  ب��زي��ارة 
مع �أفر�د عائلته  وذلك بالتعاون مع 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، �إحدى 
للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت 
"�شحة"، وبدعم كامل من  �ل�شحية 

�إد�رة معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
�لزبيدي،  ه��اين  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه 
"حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
من  ن��ت��م��ّك��ن  �أن  ُي�����ش��ع��دن��ا  �أمنية": 
�ملُ�����ش��ارك��ة يف �ح��ت��ف��الت �ل��دول��ة بيوم 
�لطفل �لإم��ار�ت��ي من خالل حتقيق 
معر�س  ب��زي��ارة  �شعيد  �لطفل  �أمنية 
�إك�شبو 2020 دبي �لذي �أ�شبح حلماً 

للجميع". 
�ل�����رثوة  ه����م  "�أطفالنا  و�أ�������ش������اف: 

�حل���ق���ي���ق���ي���ة ل����ل����وط����ن و�مل����ج����ت����م����ع، 
لتقّبل  و�ل���ف���رح  ب���الأم���ل  وت��زوي��ده��م 
�لعالجية، ومنحهم  و�مل�شرية  �ملر�س 
�لقوة �لالزمة للمكافحة و�لتطّلع �إىل 
�لأمر��س  من  خ��اٍل  ُم�شرق  م�شتقبل 

�أن يحمل  ون��اأم��ل  ج��وه��ر عملنا.  ه��و 
حتقيق هذه �لأمنية �ل�شعادة للطفل 
من  �لتخفيف  يف  ُي�شهم  و�أن  و�أ�شرته 

معاناتهم".
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وت��وّج��ه 

و�لتقدير  بال�شكر  �أمنية"  "حتقيق 
�إك�شبو  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  �إىل 
�لطفل  و��شت�شافتهم  دبي،   2020
كبار  فئة  �شمن  كامل  ليوم  وعائلته 
�شبل  كافة  وتوفريهم  �ل�شخ�شيات، 

�أوقاتاً  عائلته  مع  �شعيد  ملنح  �لر�حة 
ل ُتن�شى.

�لقائمني  بجهود  �لزبيدي  �أ�شاد  كما 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
و�ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، وح��ر���ش��ه��م على 

�لطبية  �خل����دم����ات  �أف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
و�لرعاية  �خلدمة  م�شتويات  و�أع��ل��ى 
�ملُ�شابني  �لأط��ف��ال  ملعاجلة  �ل�شحية 
�ملتو��شل  دعمهم  ُمثّمناً   ، ب��اأم��ر����س 
"حتقيق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�أمنية" �لإن�شانية �لنبيلة وُم�شاهمتهم 
�لأطفال  �أمنيات  حتقيق  يف  �لد�ئمة 
و�إ����ش���اءة �شمعة �لأم����ل و�ل��ت��ف��اوؤل يف 

قلوبهم مع  عائالتهم.
�شفاء  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

بالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير  �مل�شطفى، 
ملدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، "ي�شعدنا 
دوماً �لعمل مع موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية 
لتحقيق �أمنيات �ملر�شى �لأطفال. �إن 
لهذه �للفتات �لإن�شانية �لأثر �لكبري 
فيهم  تبث  حيث  �ل�شغار  نفو�س   يف 
بالبهجة  حياتهم  ومت��الأ  �لأم��ل  روح 
كما ت�شاند رحلة عالجهم من خالل 

دعمهم معنوياً."
م�شطفى،  �شفاء  �ل��دك��ت��ورة  �أ�شافت 
�أي�������ش���اً مبركزه  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي��ف��ت��خ��ر 
�لأطفال،  ط��ب  يف  و�مل��ت��م��ي��ز  �ل�شهري 
�لأطفال  و�ل���ذي يقدم خ��دم��ات ط��ب 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة م���ع �ت���ب���اع ن��ه��ج عالج 
متعدد �لتخ�ش�شات. ومتتلك مدينة 
وحدة  �أك���رب  �لطبية  خليفة  �ل�شيخ 
ق�شم  و�أك��رب  لالأطفال  حرجة  رعاية 
ط���و�رئ لالأطفال يف دول��ة �لإم���ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

•• اأبوظبي -وام:

ن���ظ���م���ت م�����دي�����ري�����ة �ل����ت����ح����ري����ات 
ور�شة  �جل���ن���ائ���ي���ة  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
�لطالب  "رعاية  ب��ع��ن��و�ن  ت��وع��ي��ة 
و�لأ�شاليب  �لنرتنت  من خماطر 
�ل��د�ع��م��ة حل��م��اي��ت��ه��م " وذل����ك يف 
�خلا�شة  �لعلمية  �لبطني  مدر�شة 
بالتز�من مع يوم �لطفل �لإمار�تي 
15 مار�س من كل  �ل��ذي ي�شادف 

عام .
قدم �لور�شة �لنقيب يعقوب يو�شف 
��شتغالل  ف����رع  م���دي���ر  �حل����م����ادي 
�لإنرتنت يف مديرية  �لطفل عرب 
�لتحريات و�لتحقيقات �جلنائية ، 
وهناأ �لطالب مبنا�شبة يوم �لطفل 
على  �حلر�س  موؤكد�ً   .. �لإمار�تي 
بحقوق  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ت���وع���ي���ة 
�ل��ط��ف��ل و���ش��م��ان��ه��ا ل��ك��ي ي��ن��م��و يف 
تطّور  ود�عمة  و�آمنة  �شحية  بيئة 

مهار�ته.
�أبوظبي  �شرطة  جهود  و��شتعر�س 
و�ملحافظة  �ل���ط���ف���ل  ح���م���اي���ة  يف 
على حقوقه، من خ��الل ع��دد من 
بالطفل  �ملعنية  و�أق�شامها  �إد�ر�تها 
جر�ئم  م��ك��اف��ح��ة  ق�����ش��م  وم��ن��ه��ا   ،

�لع���ت���د�ء ع��ل��ى �لأط���ف���ال بفروعه 
كافة  م��ع  تتعامل  �لتي   ، �ملختلفة 
�لأطفال  ت��خ�����س  �ل��ت��ي  �جل���ر�ئ���م 
�لإجر�ء�ت  باتخاذ  وح��زم،  بجدية 

�لالزمة.
�أن�������و�ع  �إىل  �ل����ور�����ش����ة  وت���ط���رق���ت 
�لع�������ت�������د�ء ع����ل����ى �ل����ط����ف����ل وه����ي 
�لع����ت����د�ء �جل�����ش��دي و�جل��ن�����ش��ي ، 
�لعاطفي  و�لع���ت���د�ء   ، و�لإه���م���ال 
و����ش��ت��غ��الل �لأط���ف���ال ع���رب �شبكة 

�لإنرتنت.
�مل���خ���اط���ر �لتي  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 

�لأط�������ف�������ال عند  ل����ه����ا  ي���ت���ع���ر����س 
����ش��ت��خ��د�م��ه��م ���ش��ب��ك��ة �لإن���رتن���ت، 
�ل�شتدر�ج من قبل   ، �لتنمر  وهي 
�مل��ع��ت��دي��ن �لط����الع ع��ل��ى حمتوى 
�لتحكم  ف�����ق�����د�ن  م����الئ����م  غ�����ري 
ب��ال��ب��ي��ان��ات �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �لإدم�����ان 
تقنية  �لإن����رتن����ت ،خم���اط���ر  ع��ل��ى 
"�لقر�شنة  ب��احل��ا���ش��ب��ات  متعلقة 
�مل��ع��ل��وم��ات... �شرقة  �ل��ف��ريو���ش��ات، 

دور  �إىل  م���������ش����ري�ً   .. وغ�����ريه�����ا 
من  �لأط��ف��ال  حماية  يف  �لو�لدين 

�ملخاطر .

ت�������ش���اع���د يف  خ����ط����وة   20 وق��������دم 
م����ن خماطر  �لأط�����ف�����ال  ح���م���اي���ة 
�لطفل  تثقيف  ومنها  �لن��رتن��ت، 
و�ل������ت������ح������دث م����ع����ه ع������ن ف����و�ئ����د 
عن  �لناجتة  وخماطره  �لإن��رتن��ت 
�لطفل  و�إر���ش��اد  �ل�شتخد�م،  �شوء 
�ل�شخ�شية  بياناته  م�شاركة  بعدم 
لي�س  ب��اأن  وتعريفه  �لآخ��ري��ن،  مع 
�لإن��رتن��ت �شحيح  كل ما ين�شر يف 

وموثوق .
وح����ذر م���ن �إع���ط���اء ك��ل��م��ات �مل���رور 
�خل���ا����ش���ة ب���ح�������ش���اب���ات �لأط����ف����ال 

ل���الآخ���ري���ن م����ا ع�����د� �ل���و�ل���دي���ن، 
و ع�����دم حت��م��ي��ل �ل����رب�م����ج ب����دون 
على  فقد حت��ت��وي  �ل��و�ل��دي��ن  علم 
مبو�قع  وت���ع���ري���ف���ه  ف����ريو�����ش����ات، 
�ل���ب���ح���ث �مل��خ�����ش�����ش��ة ل���الأط���ف���ال، 
يف  �حلا�شوب  �أجهزة  و�شع  �جتنب 
غ��رف��ة ن���وم �لط���ف���ال وو���ش��ع��ه��ا يف 
وغريها  ومرئية،  مفتوحة  �أماكن 
�لتو��شل  على  �حل�����ش��ور  ح��ث  و   .
�لتعر�س  عند  "�أمان"  خدمة  مع 
لأي من تلك �ملخاطر ،على �لرقم 
ر�شالة  �إر����ش���ال  �أو   8002626
�أو   ،  2828 �ل���رق���م  ع��ل��ى  ن�����ش��ي��ة 
aman@ �ل��ربي��د �لل��ك��رتوين 
�أو   adpolice.gov.ae
ل�شرطة  �ل���ذك���ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
�ملدر�شة  �إد�رة  تقدمت  و  �أبوظبي. 
بال�شكر ل�شرطة �أبوظبي حلر�شها 
ع���ل���ى ت���وع���ي���ة �لأط������ف������ال وك���اف���ة 
قد  �لتي  باملخاطر  �ملجتمع  فئات 
يتعر�شون لها عند ��شتخد�م �شبكة 
منها  �لوقاية  وكيفية   ، �لإن��رتن��ت 
�شرطة  و�شاركت  معها،  و�لتعامل 
�لفن  �ف��ت��ت��اح معر�س  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�لإبد�عي لدعم �لأعمال �لإن�شانية 

مبدر�شة �لبطني �خلا�شة.

احتفاًء بيوم الطفل الإماراتي

دبي )اأمنية( ت�ضارك )خليفة الطبية( يف حتقيق اأمنية طفل بزيارة معر�س اإك�ضبو 2020 

�ضرطة اأبوظبي توعي مبخاطر الإنرتنت

•• اأبوظبي-وام: 

�لطفل  �أن  �أبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  �ل�شريفي  علي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أك��د 
و�هتمت  �ملتكاملة  بالرعاية  يحظى  حيث  و�شعادته  �لوطن  فرحة  هو  �لإم��ار�ت��ي 
�لدولة بحقوقه و�شمانها، لينمو يف بيئة �شحية �آمنة، ود�عمة لقدر�ته ومهار�ته 
على  وت�شجيعه  �لأ�شيلة  و�لرتبوية  و�لأخالقية  �لدينية  للقيم  وفقا  وتن�شئته 
�لهتمام  يف  ر�ئ���د�ً  �أمن��وذج��اً  �لإم����ار�ت قدمت  �أن  �إىل  و�لإب����د�ع.. م�شري�  �لتميز 

بالطفولة.
وثمن �شعادته - يف كلمة مبنا�شبة يوم �لطفل �لإمار�تي �لذي ي�شادف 15 مار�س 
�ل�شيخة  �شمو  وجهود  ورعاية  للدولة  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات   - عام  كل  من 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 

�لرعاية  مقومات  بتوفري  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�لإمار�تي  �لطفل  بيوم  �لحتفال  م��ب��ادرة  و�إط���الق  و�لأط��ف��ال  لالأ�شرة  �ملتكاملة 

�شنوياً جت�شيد�ً لهتمام �شموها بالأ�شرة و�لطفل.
ولفت �إىل �أن دولة �لإمار�ت �أولت �لطفولة �لهتمام و�لعناية منذ قيام �لحتاد، 
و�شدرت  �ملجتمع،  قو�م  هي  �لأ�شرة  �أن  توؤكد  و��شحة  ن�شو�س  بالد�شتور  ووردت 
�لعديد من �لقو�نني �لتي ت�شع حقوق �لطفل مو�شع �حلماية و�لرعاية و�لعناية 
�لالزمة، و�شادقت �لدولة على �تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل يف 3 يناير 
�أ�شا�شية، �لتزمت بها �لدولة لرفع �شاأن  مبادئ  �لتفاقية  ت�شمنت  1997، حيث 
�لق�شايا  �لإم���ار�ت من  دول��ة  �لأطفال يف  �أ�شبحت حقوق  وحمايته حتى  �لطفل 

�لرئي�شة، ويتم �لتعامل معها وفق �أرقى �ملمار�شات �لدولية �ملتعارف عليها.
�أبوظبي �مل�شتمرة يف حماية �لطفل لينمو يف بيئة تعزز  �إىل جهود �شرطة  و�أ�شار 

�لرعاية و�لهتمام به ووقايته من جميع �أنو�ع �لإ�شاءة و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لعملية 
مبا  م�شتمر،  ب�شكل  �لوعي  ون�شر  وخارجياً،  د�خلياً  و�ل�شر�كات  �لقدر�ت  بناء  يف 
بحماية  �ملعنيني  جميع  ل��دى  و�لإج�����ر�ء�ت  �ملمار�شات  وتطوير  حت�شني  ي�شمن 

�لطفل و�شمان حقوقه.
و�أكد مدير عام �شرطة �أبوظبي �عتز�زه باإجناز�ت �لإمار�ت �لعديدة �لتي حققتها 
�لتي حتفز جيل  �ملمكنات  �لإمار�ت" وتوفري  ب�"طفل  �لهتمام  يف  وعاملياً  حمليا 

�ليوم على �لإبد�ع و�لبتكار وت�شخري كل �لإمكانات ل�شعادته وتاأمني م�شتقبله.
وحتتفل دولة �لإم��ار�ت ب� »يوم �لطفل �لإمار�تي« ، وهو �ليوم �لذي يتز�من مع 
ن�شر قانون حقوق �لطفل )ودمية( يف �جلريدة �لر�شمية عام 2016، ومتثل هذه 
�ملنا�شبة فر�شة لتجديد �للتز�مات جتاه جميع �لأطفال يف �لدولة، و�لإ�شر�ع يف 

حتقيق �أهد�ف ��شرت�تيجية �لتنمية �مل�شتد�مة .

مدير عام �ضرطة اأبوظبي: الإمارات قدمت اأمنوذجا رائدا يف الهتمام بالطفولة

•• اأبوظبي : الفجر

�لعامة جلائزة خليفة  �لأمانة  �أكدت 
�لتي  �لرعاية  �أهمية  على  �لرتبوية 
للطفولة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توليها 
وت����وف����ريه����ا  �ل������دول������ة  �مل����ب����ك����رة يف 
�مل��ع��ززة لإب��د�ع��ات ه��ذه �لفئة  للبيئة 
�لعمرية يف مرحلة مبكرة مبا يفتح 
و�إبر�ز  لالإبد�ع  و��شعًة  �آفاقاً  �أمامها 
ب�شورة  �خلالقة  و�ملو�هب  �لطاقات 
ع��ل��م��ي��ة مي��ك��ن رع��اي��ت��ه��ا م���ن خالل 
يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتن�شئة  ح��ا���ش��ن��ات 
ب�شورة  و�ملجتمع  و�مل��در���ش��ة  �لأ���ش��رة 
عامة، موؤكدة على �أن دولة �لإمار�ت 
م��ن خالل  ق��دم��ت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
هذه �لرعاية منوذجاً فريد�ً لطفولة 
��شت�شر�فية  ب���روؤي���ة  حت��ظ��ى  م��ب��ك��رة 

خالقة مل�شتقبلها وغدها �مل�شرق. 
�حلو�رية  �جلل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

�لتي نظمتها �لأمانة �لعامة للجائزة 
ت��ز�م��ن��اً م��ع �ح��ت��ف��الت �ل��دول��ة بيوم 
�لطفل �لإمار�تي �لذي يو�فق �ل� 14 
مار�س من كل عام، وذلك حتت عنو�ن 
�إمار�تية  روؤي���ة  �ملبكرة  �لطفولة   "
فيها  وحت��دث��ت   ،" م�����ش��رق  مل�شتقبل 
�حلو�شني  عبد�هلل  �شمرية  �لدكتورة 
�لإن�شانية  �لعلوم  مناهج  �إد�رة  مدير 
و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  يف  و�للغات 
�أخ�شائية  ق��دورة  ب�شرى  و�لدكتورة 
يف �لطفولة �ملبكرة يف هيئة �ل�شارقة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س، و�أدر�ه�������ا حميد 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �إب��ر�ه��ي��م 

للجائزة .
�أم����ل �ل��ع��ف��ي��ف��ي ع��ل��ى �أهمية  و�أك�����دت 
�ل�شوء  ت�شلط  �ل��ت��ي  �جل��ل�����ش��ة  ه���ذه 
�ملبكرة  �لطفولة  م�شرية  متيز  على 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
تو��شل  �ل�����ذي  �ل���ف���ري���د  و�ل���ن���م���وذج 

�ل�شدد من  ه��ذ�  �ل��دول��ة تقدميه يف 
خالل �لرعاية �ل�شاملة �لتي يحظى 
بها �لطفل يف مرحلة عمرية مبكرة، 
م�شرية �إىل �أهمية هذه �جلل�شة �لتي 
بيوم  �ل��دول��ة  �حتفالت  م��ع  تتز�من 
�لطفل �لإمار�تي ، وكذلك مع �ملجال 
�جلديد �لذي طرحته جائزة خليفة 
جمال  وه��و  �حل��ايل  للعام  �لرتبوية 
جائزة خليفة �لعاملية للتعليم �ملبكر، 
على  نوعه  م��ن  �لأول  يعترب  و�ل���ذي 
فئتني:  ويت�شمن  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
و�ل����در������ش����ات، وفئة  �ل���ب���ح���وث  ف��ئ��ة 
وطرق  و�ملنهجيات  و�ملناهج  �لرب�مج 

�لتدري�س .  
�أن جمال جائزة خليفة  �إىل  و�أ�شارت 
�أحد  يرتجم  �ملبكر  للتعليم  �لعاملية 
�لإم����ار�ت  ل��روؤي��ة  �لرئي�شية  �مل��ح��اور 
تعليم  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  و�ل���ت���ي   2071
م����وج����ه ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، ف���ق���د رك����زت 

ل�شتك�شاف  �آليات  و�شع  على  �لروؤية 
�ملو�هب �لفردية للطلبة منذ �ملر�حل 

�لدر��شية �لأوىل . 
�إبر�هيم يف  �أك��د حميد  وم��ن جانبه   
�أن جمال جائزة  بد�ية �جلل�شة على 
�ملبكر يهدف  للتعليم  �لعاملية  خليفة 
�لجتماعية  �مل���ج���الت  ت��ع��زي��ز  �إىل 

و�لفكرية  و�ل���ذه���ن���ي���ة  و�ل���ب���دن���ي���ة 
و�ملعرفية  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة  و�لإب���د�ع���ي���ة 
و�لعاطفية �ملختلفة يف �شنو�ت �لتعليم 
بر�مج  و�إث�������ر�ء  و�ل��ط��ف��ول��ة،  �مل��ب��ك��ر 
بالأبحاث  �ملتميزة،  �ملبتكرة  �لتعليم 
و�ملناهج  و�ل�����رب�م�����ج  و�ل�����در�������ش�����ات 
و�ملنهجيات وطرق �لتدري�س �ملتطورة 
�مل��ب��ك��ر، وحتفيز  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف جم���ال 
خالل  من  �لتغيري  مبدعو  �ملعلمني 
�أف�شل �ملمار�شات و�لبتكار يف جمال 
�لتعليم �ملبكر، وتفعيل وت�شجيع دور 
�لتعليم  و�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملر�كز 
�ملبكرة،  �لطفولة  �ملخت�شة يف جمال 
�لفردية  �لتجارب  باأجنح  و�لتعريف 
و�ل�شتفادة  �ملبكر،  �لتعليم  جمال  يف 
من �أف�شل �لدر��شات و�أجنح �لرب�مج 
�لتعليمية يف  و�ملمار�شات  و�ملنهجيات 
و�لتحفيز  �ملبكرة،  �لطفولة  مرحلة 
على تطبيقها يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 

�لدكتورة  وق���ال���ت  �ل����دول����ة.   د�خ����ل 
مرحلة  تعد  مل   : �حلو�شني  �شمرية 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �مل��ب��ك��رة يف  �لطفولة 
ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى خ��دم��ة �ل���رع���اي���ة، بل 
توفري  نحو  ��شرت�تيجية  �أ�شبحت 
رعاية وتعليم بجودة عالية من عمر 
لهذه  �شنو�ت   8 حتى  �لطفل  ولدة 
�خلطوة  تعد  و�لتي  �ملبكرة،  �ملرحلة 
�ملال  ر�أ���س  ركائز  تقوية  نحو  �لأوىل 
و  �ل��ق��ادم��ة،  ع��ام  للخم�شني  �لب�شري 
�لرتبية  وز�رة  خطو�ت  ف��اإن  بالتايل 
وفقاً  ت�شري  �ل�شدد  هذ�  يف  و�لتعليم 
�خلم�شني  خ��ط��ة  ور����ش���ال���ة  ل����روؤي����ة 
�مل��ب��ك��رة يف دولة  �ل��ط��ف��ول��ة  مل��رح��ل��ة 
ت��رك��ز على حت�شني  �لإم�����ار�ت، حيث 
�ل�شحة وجودة �حلياة وتوفري �أف�شل 
�لعامل للو�شول  تعليم على م�شتوى 
�لتعليمية وزيادة  �لنتائج  �أف�شل  �إىل 
ق�����درة �لل���ت���ح���اق ب�����ش��وق �ل��ع��م��ل يف 

"بر�عم  م��ن��ه��اج  ف���خ���رج  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
�مل�شتقبل" لتلبية �حتياجات �لأطفال 
�لثامنة  ���ش��ن  وح���ت���ى  �ل�������ولدة  م��ن��ذ 
�لقوى  و  و�لأم����ه����ات  �لآب������اء  ودع�����م 
�لعاملة يف هذ� �حلقل لإد�رة �ملعرفة 
�لعمرية.  �مل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  �ل���الزم���ة 
ومن جانبها �أ�شارت �لدكتورة ب�شرى 
�جلل�شة  ه����ذه  �أه���م���ي���ة  �إىل  ق������دورة 
�لتعاون �مل�شرتك  �لتي تناق�س  �شبل 
لإطالق �ملبادر�ت �لهادفة �إىل تنمية 
�لرب�مج  وتطوير  �ملبكرة  �لطفولة 
فعال،  ب�شكل  بها  لالرتقاء  �ل��الزم��ة 
م���ع �أه���م���ي���ة �حل���ف���اظ ع��ل��ى �جل����ودة 
�أه��د�ف م�شتد�مة،  �أج��ل حتقيق  من 
قيادتنا  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ًة  وذل����ك 
حمفزة  بيئة  توفري  ب�شاأن  �لر�شيدة 
و�لبتكار  و�ل����ري����ادة  �لإب�������د�ع  ع��ل��ى 
�ل�شتثمار  �أن  �إذ  �مل��ب��ك��ر،  و�ل��ط��ف��ول��ة 
من  �ملهمة  �لعمرية  �ملرحلة  ه��ذه  يف 

ح��ي��اة �لإن�����ش��ان ي��ع��ت��رب ����ش��ت��ث��م��ار�ً يف 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه����ذ� م���ا حت��ر���س عليه 
مبادئ  وت�شمني  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
وث��ي��ق��ة �خل��م�����ش��ني �مل��ق��ب��ل��ة حم���اور 
بناء  ��شرت�تيجيات تطوير  تعزز من 
مبكرة،  مرحلة  يف  �لطفل  �شخ�شية 
�لعلمية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وت��وف��ري 
و�لرعاية  �لتعليم  يف  و�لتطبيقية 
�لجتماعية و�ل�شحية مبا يفتح �أمام 
  . �مل�شتقبل  يف  �لإب����د�ع  �آف���اق  �لطفل 
�لدور  �أهمية  ق��دوره على  د.  و�أك���دت 
�ل�شيخة  �شمو  به  تقوم  �ل��ذي  �لر�ئد 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل����ع����ام  �ل���ن�������ش���ائ���ي 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�س 
 " �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
"  يف رع���اي���ة و�إط����الق  �أم �لإم�������ار�ت 
�مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ت��ع��زز من 

ريادة �لطفولة �ملبكرة يف �لدولة .

تزامنا مع احتفالت الدولة بيوم الطفل الإماراتي

»خليفة الرتبوية« : الطفولة املبكرة يف دولة الإمارات منوذج عاملي
العفيفي : جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر نقلة نوعية   • اأمل 

اإبراهيم : اإثراء برامج التعليم املبتكرة املتميزة للطفولة املبكرة  • حميد 
روؤية وطنية �شاملة للطفولة املبكرة يف اخلم�شني املقبلة   : احلو�شني  • �شمرية 
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•• اأبوظبي -وام: 

 – �لإن�شانية  و�لرعاية  ل��الإي��و�ء  �أبوظبي  مركز  ينظم 
غ���د� �خلمي�س  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  ل���د�ئ���رة  �ل��ت��اب��ع  �إي�����و�ء، 
بح�شور  �فرت��شًيا  �لأول،  �ل�شنوي  �ل��ت��وع��وي  ملتقاه 
حتت  وذ�ك  للمركز،  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �شهيل،  ���ش��ارة  �شعادة 
ع��ن��و�ن »�ل���ش��ت��ث��م��ار يف �ل��ط��ف��ول��ة«، ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع يوم 

�لطفل �لإمار�تي.
و�لثقافة  �ل��وع��ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع  �إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  وي��ه��دف 
وروؤية  و�شالمته  �لإم��ار�ت��ي  �لطفل  بحقوق  �ملجتمعية 
وتطلعات �لدولة جتاه ق�شاياه، بالعمل مع �شتى �جلهات 
�حلكومية �ملعنية، �لتز�ًما با�شرت�تيجية �ملركز �ملحّدثة 

و�أهد�ف �أجندة �لقطاع �لجتماعي لإمارة �أبوظبي.
وتدير جل�شات ملتقى »�ل�شتثمار يف �لطفولة« هذ� �لعام 
نخبة من �خلرب�ء وذوي �لخت�شا�س، من ممثلي د�ئرة 
�لق�شاء باأبوظبي ومركز �أبوظبي لل�شحة �لعامة وهيئة 
�أبوظبي للطفولة �ملبكرة، بالإ�شافة �إىل ممثلي �ملركز. 
�ملو��شيع  تغطي  رئي�شية،  حم��اور  �أربعة  �مللتقى  وي�شم 
�لد�عمة لال�شتثمار يف  بالقو�نني و�لت�شريعات  �ملتعلقة 
�لنف�شية  �مل�شتويات  على  �لأه���د�ف  وحتقيق  �لطفولة، 
وبر�مج  �ل�شاملة،  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة، 

�ل�شتثمار يف �لطفولة.

و�شتتطرق نقا�شات �مللتقى �إىل �شمان �ل�شتثمار �لناجح 
للعنف  �ل�شلبية  بالآثار  �لتعريف  خالل  من  �لطفل  يف 
�لأ����ش���ري، و�لحتياجات  �ل��ع��ن��ف  و�لإي������ذ�ء و�حل���د م��ن 
�لجتماعية،  و�لتن�شئة  للطفل،  و�لجتماعية  �لنف�شية 
ودور �لقو�نني و�لت�شريعات �لوطنية يف حماية �لطفل، 
�ل�����ش��ام��ل��ة يف مرحلة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  وخ�����ش��ائ�����س 
�لطفولة، وحق �لطفل يف �لتمتع باأف�شل حالة �شحية 
�ملتاحة  �ل�شحية  �مل��ر�ح��ل، و�خل��دم��ات  ممكنة يف جميع 
�لوطنية  �لتحتية  و�لبنية  �لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  للطفل 
�ل�شتثمار�ت  و�أه���م  �ل��ط��ف��ول��ة،  يف  �ل�شتثمار  ل��رب�م��ج 

�حلالية يف بر�مج �لطفولة، وغريها.
�أبوظبي  ملركز  �لعام  �ملدير  �شهيل،  �شارة  �شعادة  وقالت 
لالإيو�ء و�لرعاية �لإن�شانية – �إيو�ء: »يعد يوم �لطفل 
�لإمار�تي منا�شبة ملهمة ل�شتقطاب خمتلف �لكيانات 
و�نطالًقا  جمتمعنا،  يف  �جلوهرية  �لفئة  بتلك  �ملعنية 
من منهجياته �ل�شاملة يف �لرعاية و�لتاأهيل و�لتمكني، 
و�لخت�شا�شيني  �خل��رب�ء  م�شاركة  على  �ملركز  حر�س 
و�لنف�شية  و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
من  وغريها،  و�ل�شرت�تيجية،  و�ل�شحية  و�لجتماعية 
للفكر  تر�شيًخا  �لوطنية،  �حلكومية  �جلهات  خمتلف 
�لو�عي و�لقائم على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�لأ�ش�س 

�لعلمية �ل�شليمة يف �ملنظومة �لإد�رية �حلكومية.

اأبوظبي لالإيواء والرعاية الإن�ضانية 
يطلق ملتقاه ال�ضنوي الأول غدا
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•• ال�صارقة-وام: 

�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ملوؤ�ش�شة  �لإن�����ش��اين  �ملبعوث  �ل�شارقة، 
�لقلب �لكبري، ظهر �أم�س �لثالثاء، يف 
مركز �جلادة بال�شارقة، توقيع �تفاقية 
�ملوؤ�ش�شة  �لكبري"،  "�لقلب  بني  تعاون 
مب�شاعدة  �ملعنّية  �لعاملّية  �لإن�شانية 
�لعامل،  ح��ول  و�ملحتاجني  �لالجئني 
�لعقاري،  للتطوير  "�أر�َد"  و���ش��رك��ة 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل�شامية  و�ملفو�شية 

�لعمل  ت�شتهدف  �ل��الج��ئ��ني،  ل�����ش��وؤون 
ع��ل��ى ب��ن��اء م�����ش��اك��ن، وت��وف��ري م�شادر 
و�لنازحني  لالجئني  �مل�شتد�مة  �ملياه 

يف خميم كالوبيي �شمال كينيا.
وّقع �لتفاقية كل من مرمي �حلمادي 
و�أحمد  �لكبري،  �لقلب  مدير موؤ�ش�شة 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �خل�شيبي 
�شر�كات  رئي�س  �شاهني  وح�شام  �أر�َد، 
�ل�شرق  منطقة  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
باملفو�شية  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 

�ل�شامية لالأمم �ملتحدة.
وت�����ش��ت��ه��دف �لت��ف��اق��ي��ة �ل��ع��م��ل على 

جمموعة  يت�شمن  كبري  م�شروع  بناء 
م��ن �مل�����ش��اك��ن، وت��وف��ري م�����ش��ادر �ملياه 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ل��الج��ئ��ني و�ل���ن���ازح���ني يف 
خم��ي��م ك��ال��وب��ي��ي ���ش��م��ال دول����ة كينيا، 
"�لقلب  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ت��وظ��ف  ح���ي���ث 
�لعائد  �لت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  �لكبري" 
�ملادي �لذي �شتخ�ش�شه "�أر�َد"، وذلك 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ي��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
44986 لجئاً  لعدد  و�ملياه  �مل�شاكن 
بالتعاون  كالوبيي،  خميم  يف  ون��ازح��اً 
م�����ع �مل���ف���و����ش���ي���ة �ل�������ش���ام���ي���ة ل�����الأمم 
�مل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون �ل��الج��ئ��ني، �شمن 

�ملعي�شية  ب��ال��ظ��روف  �لرت���ق���اء  ج��ه��ود 
للمحتاجني يف جميع �أنحاء �لعامل.

وي��اأت��ي �مل�����ش��روع �لإن�����ش��اين �لكبري، يف 
و�ملناخّية  �مل��ع��ي�����ش��ّي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ��ل 
�لالجئون  ي���و�ج���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�أماكن  يف  يعي�شون  �لذين  و�لنازحون 
موؤقتة يف �ملخيم، حيث ي�شعى �مل�شروع 
 340 ل�  �آمنة  منازل  لتوفري  �ل�شكني 
ع��ائ��ل��ة ي��ب��ل��غ ع����دد �أف����ر�ده����ا 1775 
�مل�شتفيدين  مب�شاركة  وذلك  �شخ�شاً، 

�أنف�شهم يف عمليات �لبناء.
ل�  مياه  توفري  على  �لتفاقية  وتن�س 

�أفر�دها  جمموع  يبلغ  عائلة   8275
�شي�شتفيد  حيث  �شخ�شاً،   43211
����ش���ك���ان �مل���خ���ي���م ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر من 
�لذي  �ملائية  �لتحتية  �لبنية  م�شروع 
�لكبري"،  "�لقلب  موؤ�ش�شة  �شتنفذه 
ل���ي���رت�ً من   20 ت��خ�����ش��ي�����س  و���ش��ي��ت��م 
بالإ�شافة  ف������رد،  ل���ك���ل  ي���وم���ي���اً  �مل������اء 
من  ل���ي���رت  �أل������ف   100 ت���وف���ري  �إىل 
�ملحيطة  �مل�شيفة  للمجتمعات  �مل���اء 
باملخيم، ل�شمان �حلفاظ على معايري 
�لنظافة و�حلياة �ل�شحية. وي�شتهدف 
�مل�شروع حت�شني �لظروف �لجتماعية 

و�ملجتمعات  لالجئني  و�لق��ت�����ش��ادّي��ة 
�إي����ج����اد حلول  �مل�����ش��ي��ف��ة م���ن خ����الل 
وت�شجيع  �مل��ّل��ح��ة،  �حتياجاتهم  تلبي 

على  �مل�شيفة  و�ملجتمعات  �لالجئني، 
لعب دور فاعل يف حتديد �حتياجاتهم 
�مل�شروعات،  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 

تخفيف  على  وم�شاعدتهم  لتمكينهم 
�لإن�شانّية،  �مل�شاعد�ت  على  �عتمادهم 

وتر�شيخ �لرت�بط �ملجتمعي بينهم.

•• دبي-وام:

ك�شف �ملركز �لإحتادي للتناف�شية و�لإح�شاء عن نتائج م�شح جودة �حلياة 
�لأمنية يف دولة �لإمار�ت 2021 حيث �أ�شار �مل�شح �إىل جتاوز ن�شبة �لثقة 

بالأجهزة �ل�شرطية يف �لدولة و�عتماديتها يف �إنفاذ �لقانون 98.4% .
و�شمل �شريحة و��شعة من  �مل�شح - �لذي مت �ج��ر�وؤه ميد�نياً  و��شتهدف 
فاأكرث  18�شنة  �لعمرية  للفئة  �لعامة  �لأم��اك��ن  يف  �ملوجودين  �لأف���ر�د 
�ملجتمع يف  ر�أي  �ل��دول��ة.. قيا�س  �إم����ار�ت  �ل��ذك��ور و�لإن����اث يف كافة  م��ن 
دول��ة �لإم���ار�ت ح��ول ج��ودة �حلياة �لأمنية يف �ل��دول��ة وم��دى �لإنطباع 
�لعام للمجتمع حول م�شتويات �ل�شعور بالأمان و �لثقة يف �أجهزة وز�رة 
�لد�خلية ومر�كز �ل�شرطة يف �لدولة ومدى �ل�شعور باإعتماديتها من قبل 

�أفر�د �ملجتمع يف �لدولة.

 " و�لإح�����ش��اء..  للتناف�شية  �لإحت���ادي  �ملركز  مديرة  �أهلي  حنان  وقالت 
تعترب �لنتائج �لتي خرج بها م�شح جودة �حلياة �لأمنية يف دولة �لإمار�ت 
�أعلى �لنتائج عاملياً وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة �لأمنية  2021 من 
�أبد�ها �ملجتمع يف دولة �لإم��ار�ت حيث جتاوزت ن�شبة  و�ل�شرطية و�لتي 
 98.4% �لقانون  �إن��ف��اذ  يف  و�عتماديتها  �ل��دول��ة  يف  �ل�شرطة  يف  �لثقة 
لياًل  �مل��ن��زل  خ��ارج  وح��ي��د�ً  �لتجو�ل  عند  ب��الأم��ان  �ل�شعور  ن�شبة  وبلغت 
مدى  قيا�س  يف  و�ملتمثل  �لثالث  �ملوؤ�شر  نتيجة  ج��اءت  ..كما   97.5%

�لثقة مبركز �ل�شرطة �لقريب منك حمققة 96.4% ".
يعترب من  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لأمنية يف  �حلياة  ج��ودة  �أن م�شح  و�أو�شحت 
بينته  وما  �ملجتمع  لو�قع  دقيقاً  �نطباعاً  يعك�س  و�ل��ذي  �ملبتكرة  �مل�شوح 
�لدولة  و�لأمني يف  �ل�شرطي  عالية يف �جلهاز  ثقة  �مل�شح من  خمرجات 
�ملوؤ�ش�شات  ت�شدرها  �لتي  �لعاملية  �لتناف�شية  تقارير  نتائج  �أبرزته كذلك 

�ل��دول��ي��ة ح��ي��ث ح�����ش��دت دول���ة �لإم�����ار�ت �مل��رك��ز �لأول ع��امل��ي��اً يف موؤ�شر 
عن  2021" �ل�شادر  و�لنظام  "�لأمن  تقرير  يف  لياًل  بالأمان  �ل�شعور 
�ملتقدم  �مل�شتوى  �أن هذ�  �إىل  �لدولية لفتة  "جالوب" �لبحثية  موؤ�ش�شة 
�لذي حققته دولة �لإمار�ت يف كل من نتائج �مل�شح �مليد�ين �أو �لتميز يف 
تقارير �لتناف�شية �لعاملية يعز� �إىل �لتوجيهات �ل�شديدة للقيادة �لر�شيدة 
يف �لدولة و�جلهود �حلثيثة �لتي تقوم بها �لأجهزة �ل�شرطية و�لأمنية 
وعلى ر�أ�شها وز�رة �لد�خلية بقيادة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.
من جانبه �أ�شار حممد ح�شن �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لإح�شاء يف �ملركز 
حققتها  �لتي  �ملرتفعة  �لنتائج  �أن  �إىل  و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لإحت��ادي 
موؤ�شر�ت مدى �لثقة يف �أجهزة وز�رة �لد�خلية وموؤ�شر�ت �لأمان و�لتي 
�أظهرها م�شح جودة �حلياة �لأمنية يف دولة �لإمار�ت تعترب �نعكا�س ملدى 

ثقة جمتمع دولة �لإمار�ت يف �جلهاز �ل�شرطي و�لأمني يف �لدولة و�لتي 
��شتطلعت  �لتي  �ل�شخ�شية  �ملقابالت  بدقة عالية من خالل  قيا�شها  مّت 
�آر�ء �لذين �شملتهم �لعينة �لع�شو�ئية وقام باإجر�ئها �لباحثون �مليد�نيون 
من �ملركز �لحتادي للتناف�شية و�لإح�شاء وكذلك فرق مر�كز �لإح�شاء 

�لوطنية يف �لدولة.
�ملركز  و�ل��ذي يتم قيا�شه من قبل  �لأمنية  �أن م�شح ج��ودة �حلياة  يذكر 
منهجية  خ��الل  من  يتم  منذ2017  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لإحت���ادي 
من  جمعها  ويتم  للمجتمع  ممثله  عينة  �شمن  ت�شميمها  مت  معتمدة 
و��شتخال�س  �لبيانات  حتليل  ثم  ومن  �لدولة  يف  �ملحلية  �ملر�كز  خالل 
�لقر�ر  ل�شناع  وتقدميها  و�مل��ق��رتح��ات  �لتو�شيات  و�مل��خ��رج��ات  �لنتائج 
�لتي  �لتح�شينية  و�خلطط  �ملبادر�ت  و�شياغة  �ل�شيا�شات  حت�شني  لدعم 

تزيد من �ل�شعور بالأمان يف جمتمع دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي- وام:

لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �أط��ل��ع 
كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري  مينيليكوف  ماديار  �شعادة  و�لأوق��اف،  �لإ�شالمية 
�لتي  �لهيئة  خدمات  على  �أبوظبي،  يف  �لهيئة  مقر  زيارته  خالل  �لدولة  لدى 
تقدمها للمجتمع بطرق ع�شرية وح�شارية مو�كبة لتطور�ت �حلياة، مبينا �أن 
�لدعم �لذي حتظى به �لهيئة من �لقيادة �لر�شيدة للدولة، مكنها من �لرتقاء 

بر�شالتها نحو �ملجتمع.
�لبلدين  بني  �لعالقات  بعمق  م�شيد�  �ل�شفري،  ب�شعادة  �لكعبي  �لدكتور  ورح��ب 
و�لقيادتني و�ل�شعبني و�لتي ت�شهد �زدهار� متو��شال، موؤكد� حر�س �لهيئة على 

و دعم كل  �لإن�شانية،  و�لأخ��وة  �لتعاون  ن�شر  �لر�شيدة يف  قيادتنا  روؤي��ة  ترجمة 
�ملبادر�ت �لتي تعزز �ل�شالم و�لتعاي�س و�لت�شامح.

وتبادل  �مل�شتمر،  و�لتو��شل  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  �آلية  �جلانبان  وناق�س 
�خلرب�ت و�لدر��شات مبا ي�شاهم يف عك�س تطلعات �لقيادة يف كال �لبلدين.

�ل�شفري عن خال�س �شكره حل�شن �ل�شتقبال و�حلفاوة،  من جانبه عرب �شعادة 
و�زدهار�  تطور�  ت�شهد  و�لتي  و�لقيادتني  �لبلدين  بني  �لعالقات  تنامي  مثمنا 
يف �شتى �ملجالت، م�شيد� باإجناز�ت �لهيئة وجتربتها �ملهنية ومقدرتها �لفائقة 
�شعيد  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر  �لديني.  �ل�شاأن  خلدمة  �لتقنية  ت�شخري  يف 
�ملدير  �ل��درع��ي،  �ل��دك��ت��ور عمر حبتور  و���ش��ع��ادة   ، �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ن��ي��ادي، 

�لتنفيذي لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت.

•• دبي -وام:

لالإغاثة  �ل��دويل  دبي  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  يف  فرن�شية  �شركات   7 ت�شارك 
دبي  مركز  يف  �لأول  �أم�����س  �نطلقت  �لتي   18 �ل���  دورت���ه  "ديهاد" يف  و�لتطوير 

�لتجاري �لعاملي.
ويهدف �حلدث �لذي ي�شتمر ملدة 3 �أيام �إىل تعزيز �لتعارف �ملتبادل بني �جلهات 
�أعمال  وتعزيز  �لتعاون  ت�شجيع  �أج��ل  من  و�لتطوير  �لإغ��اث��ة  قطاع  يف  �لفاعلة 

�لإغاثة و�لتطوير ب�شكل فعال يف جميع �أنحاء �لعامل.
وباعتباره من�شة حملية وعاملية جتمع جميع �لأطر�ف �لفاعلة من قطاع �لعمل 
�لإن�شانية  �لأزم��ات  و�خل��رب�ت حول  و�لقيم  �لأفكار  لتبادل  �لعامل  �لإن�شاين يف 
 17 "�لهدف  �شعار  "ديهاد" حتت  من  ع�شر  �لثامنة  �لن�شخة  فتعقد  وحلولها، 
وبالتحديد   SDGs �مل�شتد�مة  �لتنمية  " ��شتناد� لأه��د�ف  �مل�شتد�مة  للتنمية 
�لهدف �ل�شابع ع�شر و�لنهائي خلطة عام 2030 �لتي �عتمدتها �لدول �لأع�شاء 
يف �لأمم �ملتحدة �لبالغ عددها 193 دولة يف �لعام 2015. وتنعقد دورة هذه 

�ل�شنة يف ظروف ت�شتدعي تكثيف جهود �لتعاون �لدويل بالنظر �إىل �آثار �لوباء 
�ملناخ  بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  ن�شرته  �ل��ذي  �لأخ��ري  و�لتقرير 
وبالتايل  �لعاملي.  لالحرت�ر  �ملت�شارعة  �لتاأثري�ت  من  يحذر  �ل��ذي   IPCC
فاإن بناء �ل�شر�كات وتوحيد �لقوى مطلوبان �أكرث من �أي وقت م�شى، ل �شيما 
�أنها لطاملا برهنت على فاعليتها يف �إجناح �لأعمال �لإغاثية �لدولية و�مل�شاعدة 

�لإمنائية.
حلوًل  �لعار�شة  �لفرن�شية  �ل�شركات  تقدم  ه��ذه  �لطريق  خارطة  مع  ومتا�شياً 
ملمو�شة متقدمة حل�شد وت�شريع �ل�شتجابة �لعاملية للمجتمعات �ملت�شررة من 
و�لعار�شني  �ل�شركات  من  جمموعة  �مل�شارك  �لفرن�شي  �لوفد  وي�شم  �لأزم��ات. 
�شركة متخ�ش�شة يف  ذل��ك  �لإن�شانية مب��ا يف  دب��ي  م��ب��ادر�ت  دع��م  �ل��ر�غ��ب��ني يف 
جمال �لنقل و�خلدمات �للوج�شتية �لتي تقدم حلوًل م�شتد�مة ل�شل�شلة �لتوريد 
ديغول  �شارل  �لطائر�ت  �لفرن�شية حاملة  للبحرية  �لر�شمي و�حل�شري  و�ملورد 
م�شنعة  و�شركة  نفايات  وب��دون  مياه  ب��دون  �ملتنقلة  ل��الآلت  �مل�شنعة  و�ل�شركة 
�مل�شتد�مة و�جلاهزة لال�شتخد�م لعالج �شوء �لتغذية و�لوقاية  حللول �لتغذية 

وم�شتلزمات  غريد"  "�أوف  وم�شابيح  �ملحلية  �لزر�عية  �مل��و�رد  با�شتخد�م  منه 
�لطاقة �ل�شم�شية لال�شتجابة مل�شكلة كهربة �لريف يف �إفريقيا وم�شمم �ملنطاد 
من  60 طناً  �إىل  ي�شل  ما  وتفريغ  �لقادر على حتميل   LCA60T �مل�شتد�م 
و�شركة م�شنعة  �أر�شية  بنية حتتية  �لتحليق مع عدم وجود  �لب�شائع يف و�شع 
ي�شهل  مم��ا  خ��ارج��ي��ة  ط��اق��ة  ب���دون  يعمل  �ل���ذي  �مليكانيكي  �لت�شريب  ل�شاغط 
نوبل  جائزة  ور�ء  تقف  نا�شئة  �شركة  و�أخ���رًي�  �لفو�شوية  �لبيئات  يف  �لت�شريب 
�لغذ�ئية من  �مل�شاعد�ت  �شركة منخرطة يف جمال  2020 وهي  للعام  لل�شالم 
خالل حلها عايل �لتقنية. وقال فريدريك ز�بو �ملدير �لإقليمي لوكالة بيزن�س 
ملبادرة  م�شافة  قيمة  وجلب  دعم  و��شحة:  �أهد�فنا   : �لأو�شط  �ل�شرق  فر�ن�س 
على  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  لتوزيع  �لإم���ار�ت  لدولة  �لإقليمي  �لإن�شاين  �ملركز 
م�شتوى �لعامل وتعزيز عالقتنا مع �ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية و�لدولية 
ومقدمي �خلدمات �لإن�شانية و�ل�شركات و�ملوردين و�لعالمات �لتجارية �لدولية 
�ل�شركات  "ديهاد" ومر�فقة  �ملجتمعني خالل معر�س  �لعامل  �أنحاء  من جميع 
�لفرن�شية �ل�شبع �لعار�شة يف تعزيز عالقاتها" ولفت �إىل �أن هذ� �حلدث �لذي 

ي�شتمر 3 �أيام �شي�شهد عر�س حلول فرن�شية مبتكرة يف �لعديد من �ملجالت مثل 
�ل�شحة و�إد�رة �لنفايات و�لطاقة و�لت�شالت و�لنقل �لأخ�شر مبا يتما�شى مع 
�أهد�ف وم�شاعي هذه �لطبعة من �ملوؤمتر �لتي تقام حتت ر�ية �لتنمية �مل�شتد�مة. 
وبالتايل فاإن معر�س وموؤمتر "ديهاد" ميثل بالن�شبة لل�شركات �لفرن�شية فر�شة 
مو�تية و�أر�شية لعقد �للقاء�ت و�لتو��شل مع �جلهات �لر�ئدة يف �ملجال �لإن�شاين 
�لأزم��ات و�جلائحة يف  �ملت�شررة من  �ملجتمعات  لتعزيز جم��الت عملها يف دعم 
جميع �أنحاء �لعامل .. موؤكد�ً �أن هذ� �للقاء �لذي ت�شت�شيفه دبي يكت�شب �أهمية 
��شرت�تيجية بالن�شبة لهم لإعادة �لتو��شل مع �شناع �لقر�ر �لرئي�شيني وتقدمي 

حلول تكنولوجية �شهلة وم�شتد�مة مل�شاعدة �لأ�شخا�س �ملحتاجني.
جدير بالذكر �أن معر�س وموؤمتر "ديهاد" قد جنح يف غ�شون �شنو�ت قليلة يف 
و�لتنمية.  �لدولية  �مل�شاعد�ت  جمال  يف  جت��اري  معر�س  كاأكرب  مكانته  تر�شيخ 
وبف�شل موقعه �ل�شرت�تيجي يف دبي �لتي تعترب من�شة لوج�شتية عاملية لتوزيع 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  مرجعي  ح��دث  �إىل  �لأخ���ري  ه��ذ�  حت��ول  �لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت 

بالن�شبة لفرن�شا وبقية �لعامل.

•• اأبوظبي-وام: 

للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت 
قيمة  �لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل����ت����اأم����ي����ن����ات 
�لتقديرية  �ل���ت���اأم���ي���ن���ي���ة  �ل���ن���ف���ق���ات 
ب���ل���غ���ت  و�ل��������ت��������ي   2021 ل�������ع�������ام 
دره�����م�����اً،   8،045،815،093
 499،435،801 ق���دره���ا  ب���زي���ادة 
�ل�����ذي   2020 ع�������ام  ع�����ن  دره������م������اً 
�لتاأمينية  �لنفقات  قيمة  فيه  بلغت 

درهماً.  7،546،379،292
�لهاملي،  �شيف  حممد  �شعادة  وق���ال 
 - �ملنا�شبة  بهذه   - �لهيئة  ع��ام  مدير 
على  م�شتمر  ب�شكل  �لهيئة  تعمل   :
بحيث  �مل��ال��ي��ة  م���و�رده���ا  قيمة  زي����ادة 
ت��ت��م��ك��ن م����ن �ل����وف����اء ب���الل���ت���ز�م���ات 
وت�شري  �لأج�������ل،  ق�����ش��رية  �ل�����ش��ن��وي��ة 
�ل�شتثمارية  �لهيئة  م��وؤ���ش��ر�ت  كافة 
�ملالية  �مل����وج����ود�ت  ح��ج��م  زي�����ادة  �إىل 
م��ن ع��ام �إىل ع��ام ب�شكل م��ط��رد، وهو 
ويزيد  �ملالية  مالءتها  م��ن  ي��ع��زز  م��ا 

بالتز�ماتها  �لوفاء  على  قدرتها  من 
طويلة �لأجل جتاه �لفئات �مل�شتفيدة 

من خدماتها".
و�أ�شاف �لهاملي: " نتطلع قدماً �إىل 
�أف�����ش��ل �لإجن����از�ت  م��و����ش��ل��ة حتقيق 
�لهيئة  م������و�رد  �����ش���ت���د�م���ة  ل�����ش��م��ان 
�أج��ل تقدمي  �أك��رث مقبلة، من  لعقود 
�حلا�شرة  ل��الأج��ي��ال  �مل��ن��اف��ع  �أف�����ش��ل 
نف�شه  �ل���وق���ت  يف  ون����وؤك����د  و�مل��ق��ب��ل��ة، 
�مل�شرتكني  ك��اف��ة  �إدر�ك  �أه��م��ي��ة  على 
����ش��ت��د�م��ة مو�رد  ت��ع��زي��ز  ل���دوره���م يف 
��شتمر�رهم  ي�����ش��ه��م  ح��ي��ث  �ل��ه��ي��ئ��ة 
يف �ل��ع��م��ل لأط������ول ف����رتة مم��ك��ن��ه يف 
�لوقت  ويف  �ل���ش��رت�ك��ات  ن�شبة  زي���ادة 
�ملنافع  �أف�شل  على  ح�شولهم  نف�شه 

�لتاأمينية عند �لتقاعد".
�أن  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أو�����ش����ح����ت  وت���ف�������ش���ي���اًل 
�شرفها  مت  �لتي  �لتاأمينية  �لنفقات 
�ملُعالني  و�مل�شتحقني  للمتقاعدين 
عليهم  و�مل��وؤم��ن  �مل��ع��ا���س  م��ن �شاحب 
�ملعا�شات  لهيئة  �لتابعني  �مل�شرتكني 

�ل����ن����ف����ق����ات بلغ  م������ن جم����م����ل ه�������ذه 
بزيادة  درهماً   3،949،141،457
درهماً   309،633،840 ق���دره���ا 
2020 �لذي بلغ فيه قيمة  عن عام 
 3،639،507،617 �لنفقات  ه��ذه 

درهماً.
�إجمايل  �أن  �لإح�����ش��ائ��ي��ات  و�أظ���ه���رت 
�خلا�شة  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  �ل��ن��ف��ق��ات  قيمة 
�ملدنيني  و�مل�����ش��ت��ح��ق��ني  ب��امل��ت��ق��اع��دي��ن 
�لهيئة  ت��دي��ر  �ل��ذي��ن  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ني، 
�ملالية،  وز�رة  ع��ن  بالنيابة  ملفاتهم 
م���ن ه����ذه �ل��ن��ف��ق��ات ب��ل��غ خ����الل عام 
 4،096،673،636 نحو   2021
 2020 ب�����ع�����ام  م�����ق�����ارن�����ة  دره�������م�������اً 
�لنفقات  ق���ي���م���ة  ف����ي����ه  ب����ل����غ  �ل��������ذي 
بزيادة  درهماً،   3،906،871،675

قدرها 189،801،961 درهماً.
و�أ�شارت �لهيئة �إىل �أن عدد �ملتقاعدين 
ممن ��شتفادو� من �لنفقات �مل�شروفة 
متقاعد�   25،383 بلغ   2021 يف 
�مل�شتحقني  ع��������دد  ب����ل����غ  ح������ني  يف 

18،102 م�شتحق، وبلغ عدد �ملوؤمن 
مبجموع  م�شرتكا،   3،816 عليهم 
 47،301 بلغ  �إج��م��ايل  م�شتفيدين 
 3،110 ق���دره���ا  ب���زي���ادة  م�����ش��ت��ف��ي��د، 
�لذي   2020 ع���ام  ع��ن  م�شتفيدين 
�مل�شتفيدين  �ملتقاعدين  عدد  فيه  بلغ 
متقاعد�ً   24،586 �ل�����ش��رف  م���ن 
 3،389 و  م�����ش��ت��ح��ق��اً  و16،216 
م�شتفيدين  مب��ج��م��وع  ع��ل��ي��ه  م��وؤم��ن��اً 
وق���د  م�������ش���ت���ف���ي���د�ً،   44،191 ب���ل���غ 
�ملعا�شات  �مل�شروفة  �لنفقات  �شملت 
�ل��ت��ق��اع��دي��ة وم��ك��اف��اآت ن��ه��اي��ة خدمة 
�شرفت ملوؤمن عليهم �نتهت خدماتهم 

دون ��شتحقاق للمعا�س �لتقاعدي.
ع���دد  �أن  �لإح���������ش����ائ����ي����ات  وت����و�����ش����ح 
�لهيئة  ل��دى  �مل�شمولني  �ملتقاعدين 
من  �����ش���ت���ف���ادو�  و�ل���ذي���ن   2021 يف 
 17،242 بلغ  �ملعا�شات  ه��ذه  �شرف 
من   68% ب��ل��غ��ت  بن�شبة  م��ت��ق��اع��د� 
�مل��ت��ق��اع��دي��ن، يف ح���ني بلغ  �إج����م����ايل 
ع����دد �مل��ت��ق��اع��دي��ن �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 

متقاعد�   6،750 نحو  �ملالية  وز�رة 
و1،391   ،27% بن�شبة  ع�شكريا 

متقاعد� مدنيا بن�شبة بلغت 5%.
ووفقاً للبيانات �جلغر�فية، ت�شري هذه 
�لبيانات �إىل �أن عدد �مل�شتفيدين من 
�ملعا�شات يف �إمارة �ل�شارقة بلغ 6692 
و5892   26% ب��ن�����ش��ب��ة  م��ت��ق��اع��د� 
متقاعد� من �إمارة دبي بن�شبة 23% 
و4251 متقاعد� من �إمارة �أبوظبي 
بن�شبة %17، و4185 متقاعد� من 
%16، و  �إم��ارة ر�أ���س �خليمة بن�شبة 
من �إمارة �لفجرية  متقاعد�   1954
من  متقاعد�  و1460   ،8% بن�شبة 
و949   ،6% بن�شبة  عجمان  �إم���ارة 
متقاعد� من �إمارة �أم �لقيوين بن�شبة 

.4%
وح�شب جن�س �ملتقاعدين �مل�شتفيدين 
تو�شح �لإح�شائيات �إن �لإناث ح�شلن 
ب��ل��غ عدد  �لأع��ل��ى ح��ي��ث  �لن�شبة  ع��ل��ى 
�مل�شتفيد�ت نحو 16،597 متقاعدة 
بعدد  مقارنة  وذل���ك   65% بن�شبة 

�ملتقاعدين �لذكور و�لذي بلغ عددهم 
بلغ  وق����د   35% ب��ن�����ش��ب��ة   8،786
متو�شط �أعمار �ملتقاعدين من �لذكور 
�أعمار  متو�شط  بلغ  بينما  �شنة   59
�لإناث 65 �شنة بن�شبة متو�شط �أعمار 

�إجمايل لكال �جلن�شني 63 �شنة.
توزيع  ف�����اإن  �لإح�������ش���ائ���ي���ات  وح�����ش��ب 
بلغ  �لأع��م��ار  معدل  وف��ق  �ملتقاعدين 
90 متقاعد� للفئة �لعمرية بني 22 
 2715 و   ،5% بن�شبة  �شنة   36 –
 –  37 بني  �لعمرية  للفئة  متقاعد� 
51 �شنة بن�شبة %57، و14،363 
 –  52 بني  �لعمرية  للفئة  متقاعد� 
و6،994   ،27% بن�شبة  �شنة   66
 –  67 بني  �لعمرية  للفئة  متقاعد� 
و1،185   ،11% بن�شبة  �شنة   81
م��ت��ق��اع��د� ل��ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة ب���ني 82 
و36   ،0.35% بن�شبة  �شنة   96 –
م��ت��ق��اع��د�ً ل��ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة ب���ني 97 
 0.14% ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ن��ة   111  –
�لجتماعية  �حل���ال���ة  ب��ي��ان��ات  ووف����ق 

�إىل  �لإح�شائيات  ت�شري  للمتقاعدين 
�أن ع���دد �مل��ت��ق��اع��دي��ن �مل��ت��زوج��ني من 
جم��م��ل �ل���ع���دد �لإج����م����ايل ك����ان نحو 
22،418 متقاعد� بن�شبة %88، و 
�أعزبا بن�شبة %7، و 721   1،818
�أرملة  و369   ،3% بن�شبة  مطلقا، 
بن�شبة  �أرم�����ال  و42   ،2% ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  منف�شال   15 و   ،0.17%

.0.06%
�خلا�شة  �لإح�������ش���ائ���ي���ات  وت���و����ش���ح 
بامل�شتحقني لدى �لهيئة �أن عدد �لذين 
��شتفادو� من �شرف هذه �ملعا�شات بلغ 
بلغت  بن�شبة  م�شتحقني   8،207
يف  �مل�شتحقني،  �إج��م��ايل  من   45%
وز�رة  من  �مل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  حني 
م�شتحقني   5،403 ن���ح���و  �مل���ال���ي���ة 
و4،492   ،30% بن�شبة  ع�شكريني 
 25% بلغت  بن�شبة  مدنيا  م�شتحقا 

وذلك وفق بيانات �لهيئة.
ل��ل��ب��ي��ان��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة ي�شري  ووف���ق���اً 
من  �مل�شتفيدين  �مل�شتحقني  ت��وزي��ع 

نحو  �إىل  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �ملعا�شات 
و   22% بن�شبة  م�شتحقا   4065
ر�أ�س  �إم�����ارة  م��ن  م�شتحقا   3362
و3113   19% ب��ن�����ش��ب��ة  �خل���ي���م���ة 
م�شتحقا من �إمارة دبي بن�شبة 17% 
و 3191 م�شتحقا من �إمارة �أبوظبي 
م�شتحقا   1982 و   ،18% بن�شبة 
%11، و  �إم��ارة �لفجرية بن�شبة  من 
�إم��ارة عجمان  م�شتحقا من   1125
من  م�شتحقا  و632   ،6% بن�شبة 
�إمارة �أم �لقيوين بن�شبة %3، �إ�شافة 

�إىل 632 م�شتحقا غري معرفني.

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شارك موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية يف فعاليات معر�س 
�لتي  �لثامنة ع�شر  "ديهاد" يف دورته  وموؤمتر دبي �لدويل لالإغاثة و�لتطوير 
للموؤمتر�ت  �ل���دويل  دب��ي  مركز  يف  �أي���ام  ثالثة  وت�شتمر  �لأول  �أم�����س  �نطلقت 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�ملعار�س وتقام حتت رعاية �شاحب 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.
وكان �ل�شيخ ح�شر بن مكتوم �آل مكتوم مدير عام د�ئرة �لإعالم يف دبي قد �فتتح 
�شعادة  ��شتقباله  وكان يف  �ملوؤ�ش�شة  ز�ر جناح  �لتفقدية  �ملعر�س، وخالل جولته 
حممد حاجي �خلوري مديرها �لعام حيث قدم له درعا تذكاريا من �ملوؤ�ش�شة مع 

موجز ب�شيط عن �إجناز�تها د�خل وخارج �لدولة.
و��شتقبل جناح موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية �لعديد من �ل�شيوف و�لز�ئرين من 
�مل�شوؤولني ورجال �لأعمال و�لوفود �لإعالمية و�لعاملني باجلمعيات و�ملوؤ�ش�شات 
�خلريية �ملحلية و�لدولية �مل�شاركة باملعر�س وذلك لالطالع على �أهم �مل�شاريع 
�لتعليم  دع��م  �لدولة من خ��الل  وخ��ارج  د�خ��ل  �ملوؤ�ش�شة  وتنفذها  نفذتها  �ل��ذي 

و�ل�شحة و�لرب�مج �لإغاثية و�لتنموية يف �لعديد من دول �لعامل.
ويعترب �ملعر�س �لأكرب من نوعه يف �ل�شرق �لأو�شط و�أول و�أكرب حدث �إن�شاين 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف جمال �لتنمية و�مل�شاعد�ت �لإن�شانية حيث ميثل 

�لإغاثة  يف  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  �لأف��ك��ار  لتبادل  وعاملية  حملية  من�شة 
و�لتنمية ومن �ملتوقع �أن ي�شتقطب 6000 �شخ�شية من رو�د �لعمل �خلريي 

من 84 دولة.
ويعزز هذ� �لتجمع �لإن�شاين �لدويل �لعمل �لإن�شاين ويعد فر�شة للتو��شل مع 
�لدولية  �ملنظمات  �لرئي�شيني من  �لقر�ر  و�شناع  �لإن�شاين  �ملجال  �لعاملني يف 
و�ملنظمات غري �حلكومية ووكالت �لأمم �ملتحدة و�لهيئات غري �حلكومية �لتي 
�مل�شتجد�ت يف  �أخر  �أف�شل �خلدمات و�لوقوف على  تتعاون فيما بينها لتقدمي 

�ل�شاأن �لإن�شاين.
 17 " �لهدف  18 على مو�شوع  �ل���  دورت��ه  "ديهاد" يف  يركز معر�س وموؤمتر 
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  �لأهد�ف"  لتحقيق  �ل�شر�كات  عقد  �مل�شتد�مة:  للتنمية 
�جلل�شات �ملهتمة مبو��شيع خمتلفة مثل "�لق�شاء �لتام على �جلوع" و"�لعمل 
�ل�شحية"  و�لنظافة  �لنظيفة  و"�ملياه  و�لرفاه"  �جليدة  و"�ل�شحة  �ملناخي" 
�لأ�شا�شية"  و�لهياكل  و�لبتكار  �لقت�شاد" و"�ل�شناعة  �لالئق ومنو  و"�لعمل 

و"�ل�شالم و�لعدل و�ملوؤ�ش�شات �لقوية" وغريها من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

�ضفري كازاخ�ضتان يطلع على خدمات 
واإجنازات ال�ضوؤون الإ�ضالمية 

فرن�ضا تقدم اأحدث حلولها خالل اأكرب فعالية لقطاع الإغاثة والتطوير )ديهاد(

هيئة املعا�ضات: 8 مليارات درهم النفقات التاأمينية لعام 2021

خليفة الإن�ضانية ت�ضارك يف ديهاد 2022

التناف�ضية والإح�ضاء: 98.4 % معدل ثقة املجتمع بالأجهزة ال�ضرطية يف الدولة

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي ي�ضهد توقيع اتفاقية تعاون بني موؤ�ض�ضة 
القلب الكبري و�ضركة اأراد والأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني



األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494 اأخبـار الإمـارات

09

قيادات من �ضرطة اأبوظبي يطلعون على اأحدث اأنظمة املحاكاة والتدريب يف جناح »ت�ضليح« بالقمة ال�ضرطية العاملية يف اك�ضبو
•• دبي-الفجر: 

�ملالية  ق��ط��اع  م��دي��ر  �خلييلي  خليفه  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  ق���ام 
�ىل  بزيارة  �أم�س  �شباح  �بوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
يف  �مل�شارك   ، �لمار�تية  �لقاب�شة  ت�شليح  جمموعة  جناح 
�لقمة �لعاملية �ل�شرطية �لأوىل �لتي تعقد حاليا  باإك�شبو 
2020 دبي  . و�أ�شتمع �شعادته �ىل �شرح من �ل�شيد �شامل 
ت�شليح  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  �ملطرو�شي، 
مبجالت  و�ملتعلقة  �لذكية  و�حللول  �لتقنيات  �برز  حول 
�للو�ء �شامل  .  كما ز�ر �جلناح �شعادة  �لتدريب  و�ملحاكاة 
،و�شعادة  �لب�شرية  �مل���و�رد  قطاع  مدير  �لنعيمي  �شاهني 
�ل��ل��و�ء ن��ا���ش��ر �ل��ي��ب��ه��وين �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر ق��ط��اع �شوؤون 

�لقيادة �إد�رة تقنية �ملعلومات . وز�ر جناح ) ت�شليح ( كال 
م��دي��ر قطاع  �ل��ر����ش��دي  �شهيل  �ل��ل��و�ء حممد  �شعادة  م��ن 
�لأمن �جلنائي رئي�س فريق برنامج نظام �ملحاكاة �لعقيد 

�أحمد نا�شر �لكندي مدير �إد�رة �لأزمات و�لكو�رث .
و�إط��ل��ع ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني وق���ي���اد�ت �ل�����ش��رط��ة ع��ل��ى �حدث 
ماتقدمه "ت�شليح" من تقنيات عرب �شركائها �لمريكيني 
�لتي تخدم  �لذكية  �لتقنية  و�لوروبيني وخا�شة �حللول 
�لأمن  جم��الت  يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملنظمات  عمل 
�أح����دث �لتقنيات  و�ل���دف���اع و�ب�����دو� �ع��ج��اب��ه��م مب�����ش��اه��ده 
"ت�شليح  �لأم��ن��ي��ة.   يعر�س جناح  و�لب��ت��ك��ار�ت و�حل��ل��ول 
�لتجارية  �لعالمات  من  جمموعة  �حلدث،  هذ�  " خالل 
 FAAC �ل�������ش���ه���رية م���ث���ل  �لأم���ري���ك���ي���ة و�لأوروب�������ي�������ة 

يطلع  حيث   .UMAREX و   Incorporated
و�ملعد�ت  �ملنتجات  �أح���دث  على  و�ل����زو�ر  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار 
�لذكي  �مل�شرحي  مايلو  نظام  مثل  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
من  �لقيادة  حماكاة  و�أنظمة  ليف  مايلو  نظام  180و 
بالإ�شافة   .FAAC Inc �نك �لمريكية   �شركة فاك 
و�ل�شتباك  �ل��ق��وة  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب  منتجات  �شل�شلة  �إىل 
تعر�س  و�ل��ت��ي   UMAREX يوماريك�س  �شركة  م��ن 
دبي  جناح  �أم���ام   G38 رق��م   �لقاب�شة  ت�شليح  من�شة  يف 
�ملوثوقة  ب�شمعتها  "ت�شليح"  تعرف  باملعر�س.   لل�شرطة 
�ملنتجات  �ل��ت��ج��اري��ة يف جم��ال  �ل��ع��الم��ات  �أ���ش��ه��ر  بتقدمي 
�ملتقدمة  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  �ملتطورة  �لذكية  �لتكتيكية 

وذلك عرب �شل�شلة من �ل�شر�كات �ملميزة.

حاكم �ضينتياغو الأرجنتينية ل�»وام«: الإمارات قدمت للعامل منوذجا ملهما يف ا�ضت�ضافة اإك�ضبو 2020 دبي
•• اأبوظبي -وام: 

�أكد معايل �لدكتور جري�ردو ز�مور� حاكم حمافظة �شينتياغو ديل �إ�شتريو 
��شرت�تيجية  بعالقات  ترتبطان  �لإم����ار�ت  ودول���ة  ب���الده  �أن  �لأرجنتينية 
�لقت�شادية  �شيما  ل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  م�شتمر�  ت��ط��ور�  ت�شهد�  ر��شخة 

و�ل�شتثمارية و�لتجارية.
وق��ال �ل��دك��ت��ور ج���ري�ردو ز�م���ور� �ل��ذي ي��رت�أ���س وف��د� جت��اري��ا �أرجنتينيا يف 
زيارة ر�شمية �إىل �لدولة يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" .. �إن دولة 
�لإمار�ت تعد من �لدول �ملهمة على �خلارطة �ل�شتثمارية و�لتجارية �لعاملية 
�أع��م��ال مرنة وم��وق��ع ج��غ��ر�يف فريد يجعلها  م���و�رد وبيئة  مب��ا متتلكه م��ن 

مق�شد� مهما للم�شتثمرين من حول �لعامل.
لتعزيز  ب��الده  تطلعات  عن  �إ�شتريو  ديل  �شينتياغو  حمافظة  حاكم  و�أع��رب 
��شرت�تيجية  �شر�كة  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�شاملة تت�شمن كافة �ملجالت و�لقطاعات يف ظل تنامي �لأن�شطة �لتجارية 

و�ل�شتثمارية بني �لبلدين �ل�شديقني.
�أبوظبي  باإمارة  �لكبري  �إعجابه  عن  �إ�شتريو  ديل  �شينتياغو  حمافظة  وعرب 
ملا متثله من منوذج �قت�شادي ��شتثنائي يحتذي به عامليا وما قامت �لإمارة 
�ملجالت و�لقطاعات وما  ر�ئ��دة ومبهرة يف خمتلف  �إجن��از�ت  بتحقيقه من 
تطمح يف �لو�شول �إليه من تقدم وتطور يعزز مكانتها على م�شتوى �لعامل.

ب��اأن زي��ارة �لوفد �لتجاري �لأرجنتيني �إىل  و�أف��اد �لدكتور ج��ري�ردو ز�م��ور� 
 20230 �إك�شبو  �لإم��ار�ت تتز�من مع �حتفالت بالده بيومها �لوطني يف 
دبي و�لذي ميثل م�شدر فخر و�عتز�ز ويج�شد عمق �لعالقات بني �لأرجنتني 

ودولة �لإمار�ت �لتي حتظى برعاية من قيادتي �لبلدين �ل�شديقني.
و�أو�شح �أن دولة �لإمار�ت قدمت للعامل منوذجا ملهما من خالل ��شت�شافتها 
مناق�شة  �أج��ل  من  �ل��دويل  �لتعاون  وتعزيز  �لعامل  ح��ول  من  دول��ة  ل�192 
�لتحديات �لعاملية �لتي تو�جه �لب�شرية وو�شع �حللول �ملبتكرة لها مب�شاركة 
�لإن�شاين  و�لت�شامن  �لتعاون  من  جديدة  مرحلة  يد�شن  و�ل��ذي  �جلميع 

لتحقيق �ل�شتقر�ر و�لزدهار �لعاملي.
�آفاق  ت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة ح��ال��ي��ا يبحث  ي���زور  �ل���ذي  ب���الده  �أن وف���د  و�أ����ش���ار �إىل 
و�للقاء�ت  �لجتماعات  من  �شل�شلة  عقد  خ��الل  من  �لبلدين  بني  �لتعاون 

خا�شة  �مل�شتقبلي  �لتعاون  مالمح  حتدد  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
�لتجاري و�ل�شتثماري.

�لذي  �لأرجنتيني  �ل�شمايل  �جل���زء  ع��ن  ممثلني  ي�شم  �ل��وف��د  �أن  و�أ���ش��اف 
ي�شكل ثلث م�شاحة دولة �لأرجنتني تقريبا �إذ يبلغ عدد �شكانه 10 ماليني 
�لتعدين  ب��ني  تتنوع  عمالقة  و�إنتاجية  ت�شديرية  ق���در�ت  وميتلك  ن�شمة 
و�لهيدروكربونات و�لأعمال �لتجارية �لزر�عية و�ملنتجات �لزر�عية و�ملا�شية 
�إ�شتريو تعمل ب�شكل لوجي�شتي  �إن حمافظة �شينتياغو ديل  و�لقطن. وقال 
تاأ�شي�س  يف  مت�شي  �ملحافظة  �أن  كما  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  �لوطنية  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
�إىل  �لن�شمام  ي��ري��دون  �ل��ذي��ن  �لأع��م��ال  رو�د  جميع  لدعم  �إمنائية  وك��ال��ة 
يرغبون يف  �لذين  �مل�شتثمرين  �إىل  �إ�شافة  �لأرجنتني  �لتجاري يف  �لن�شاط 
�لالزمة لذلك �خرتنا  و�لعتماد�ت  �لدعم  �ل�شتثمار يف بالدنا لإعطائهم 
دولة �لإمار�ت يف �ملقام �لأول لال�شتفادة من �لفر�س �ل�شتثمارية و�لتجارية 
م�شرية  يعزز  م�شرتك  ��شتثماري  من��وذج  خ��الل  م��ن  �شويا  و�لعمل  �ملتاحة 

�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لبلدين.

�ضاملة ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  اإىل  والو�ضول  الإمارات  مع  التعاون  عالقات  لتعزيز  •  نتطلع 
م�ضرتك ا�ضتثماري  منوذج  خالل  من  �ضويا  والعمل  ال�ضتثمارية  الفر�س  من  لال�ضتفادة  الإمارات  • اخرتنا 

وزير خارجية الأرجنتني ل� »وام«: الإمارات �ضريك مهم باملنطقة وعالقتنا ديناميكية ومتطورة
•• اأبوظبي-وام:

�أندري�س  �شانتياغو  م��ع��ايل  �أك���د 
كافريو وزير �خلارجية و�لتجارة 
�لأرجنتني  �لدولية يف جمهورية 
�أن دول���ة �لإم�����ار�ت ���ش��ري��ك مهم 
�ل�شرق  ل��ب��الده يف منطقة  وب���ارز 
�لأو�شط .. م�شري� �إىل �لعالقات 
بني �لبلدين تت�شم بالديناميكية 
م�����ش��ت��م��ر� وهناك  وت�����ش��ه��د من����و� 
حر�س على تعزيزها وتنميتها يف 

�ملجالت كافة.
وق��ال معاليه يف ح��و�ر مع وكالة 
�أنباء �لإمار�ت "و�م" على هام�س 
زي���ارت���ه �ل��ر���ش��م��ي��ة �إىل �ل���دول���ة ، 
بني  �لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  �إن 
 1974 �ل��ع��ام  ب���د�أت يف  �لبلدين 
�شهدت  �ل����ت����اري����خ  ذل������ك  وم����ن����ذ 

من نحو 192 دولة.
�لذي تركز  �لقطاعات  �أبرز  وعن 
�لزر�عة  �أن  ذك���ر   ، ب���الده  عليها 
و�لأغ����ذي����ة و�ل�����ش��ن��اع��ة ت��ع��د من 
�ل��ق��ط��اع��ات �مل��ه��م��ة و�حل��ي��وي��ة يف 
�لأرج��ن��ت��ني وه��ن��اك ح��ر���س على 
�ل���ق���ط���اع���ات على  ت���ع���زي���ز ه�����ذه 
�ملزيد  وج���ذب  �ل����دويل  �ل�شعيد 
، م�شري�  لديها  �ل�شتثمار�ت  من 
مبوقعها  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل 
ت�شكل  �مل��ت��م��ي��ز  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�لدولية  ل��ل��ت��ج��ارة  مهما  م��رك��ز� 
�لأ�شو�ق  لكافة  �لت�شدير  و�إع��ادة 
عقد  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
�قت�شادية  ��شرت�تيجية  �شر�كات 
ج���دي���دة ب���ني ق��ط��اع��ي �لأع���م���ال 

�لإمار�تي و�لأرجنتيني.
و�أ�شار �إىل �أن بالده تويل �هتمام 

و�لإع�����ج�����اب �ل���ك���ب���ري م����ن حجم 
�ل���ع���م���ل �مل���ن���ج���ز رغ������م حت���دي���ات 
�لالفت  �لتطور  ونقدر  �جلائحة 
و�ل��ع��م��ل �ل��ر�ئ��ع �ل���ذي ق��ام��ت به 
دول���ة �لإم����ار�ت م��ن �أج���ل تنظيم 
ن�شخة مم��ي��زة وف��ري��دة م��ن هذ� 
و�شعد�ء   ، �ل��ب��ارز  �لعاملي  �حل��دث 
�لوطني  ب����ال����ي����وم  ب����الح����ت����ف����اء 
رحاب  يف  �لأرج��ن��ت��ني  جلمهورية 
�ل�شتفادة  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �إك�����ش��ب��و 
قدما  للم�شي  �حل���دث  ه���ذ�  م��ن 
نحو توقيع �تفاقية متنوعة بني 
�لبلدين  ك��ال  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�لتي تركز على جمالت متنوعة 
م���ث���ل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل����زر�ع����ة 
و�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل��ع��ل��وم ونقل 

�ملعرفة".
مع  تز�منا  تنظيمه  م��ع   : وت��اب��ع 

�لنمو  م�����ن  ع�����دي�����دة  حم����ط����ات 
متنوعة  ق��ط��اع��ات  يف  و�ل��ت��ط��ور 

ومنها �لزر�عة و�لأغذية.
تعزيز  �إىل  ن���ت���ط���ل���ع  و�أ�������ش������اف 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �لرو�بط 
ونوؤمن  �لبلدين  تربط بني  �لتي 
بقدرتنا على تنمية حجم �لتبادل 
�لتجاري عرب ��شتك�شاف جمالت 
جديدة للتعاون �مل�شرتك .. لفتا 
�إىل �أن �لإمار�ت و�لأرجنتني على 
�لروؤى  يف  يت�شاركان  �ملثال  �شبيل 
حول �أهمية �لعتماد على م�شادر 
�لطاقة  م��ث��ل  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لنووية  �ل���ط���اق���ة  و  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
و�لهيدروجني  �شلمية  لأغ��ر����س 
�لأخ���������ش����ر. وع�����ن ت��ن��ظ��ي��م دول����ة 
دبي   2020 لإك�����ش��ب��و  �لإم�����ار�ت 
بالده�شة  ن�شعر   : .. قال معاليه 

"كوفيد  فر�شها  �لتي  �لتحديات 
 2020 �إك�����ش��ب��و  �شكل   ،  "19  -
دبي فر�شة عظيمة لكافة �لدول 
�لأر�ء  تبادل  �أج��ل  من   ، �مل�شاركة 
�لبع�س  ب��ع�����ش��ا  �إىل  و�ل���ش��ت��م��اع 
�ملتاحة  �لمكانات  على  و�لتعرف 
ودفع  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز 
�ل���ع���امل  �ل���ت���ن���م���ي���ة يف  م���������ش����ار�ت 

�أجمع".
�إك�شبو  دور  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
هذ�  ع��ل��ى  يقت�شر  مل   2020
�جل����ان����ب وح�������ش���ب ول����ك����ن دول����ة 
�لإم��������ار�ت ����ش���ّدرت ل��ل��ع��امل عرب 
هذ� �حلدث �لعاملي قيم �لت�شامح 
لإك�شبو  ز�ئ�����ر  ف��ك��ل  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لقيم  ه��ذه  يتلم�س  �أن  ي�شتطيع 
و�ملعان �ل�شامية خالل تو�جده يف 
هذ� �حلدث �لذي ي�شم م�شاركني 

�لأقمار  و�أي�شا  �لت�شالت  قطاع 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وه����و �مل���ج���ال �ل���ذي 
�لأرجنتني  ل���دى  �أول���وي���ة  يحتل 

وحتقق تقدما مهما فيه.
دول�����ة  �إىل  ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة  وت�����وج�����ه 
�ملتميز  �لتنظيم  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت 
مب�شاركة  دب��ي   2020 لإك�شبو 
192 دولة وجناحه يف ��شتقطاب 
ماليني �لزو�ر من خمتلف �أنحاء 
بالده  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��ع��امل 
�لعاملي  �حل����دث  ه����ذ�  يف  وج����دت 
ل�شتعر�س  مهمة  من�شة  �ل��ب��ارز 
وتطلعاتها  للم�شتقبل  روؤي��ت��ه��ا 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
للتعاون  �مل����ت����اح����ة  و�ل�����ف�����ر������س 
حتقيق  يف  ت�شهم  �لتي  و�ل�شر�كة 

�لزدهار و�لرخاء باملجتمعات.
�خلارجية  وزي�����ر  م���ع���ايل  و�أك������د 

�لذي  �لتكنولوجيا  بقطاع  كبري� 
بالنمو  وثيق  ب�شكل  مرتبطا  بات 
�لقطاعات  ك���اف���ة  يف  و�ل���ت���ط���ور 
�لأخ���������رى ، وح���ق���ق���ت �إجن��������از�ت 
�ملعرفة  �إن��ت��اج  �شعيد  على  لفتة 
�لعقول  م���ن  ذخ�����رية  و�م����ت����الك 
�ملبدعة �لقادرة على �أد�ء دور فاعل 

يف م�شرية �لتنمية و�لتقدم.
وعن �لكوجنر�س �لعاملي لالإعالم 
دولة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي   2022
 ، �ملقبل  نوفمرب  �شهر  �لإم����ار�ت 
�حلدث  ه��ذ�  �أهمية  معاليه  �أك���د 
�لعاملي يف ��شتك�شاف �آفاق جديدة 
وو�عدة للتعاون يف قطاع �لإعالم 
و�لتكنولوجيات  �لتقنيات  وكافة 
�أن��ه على  �ملرتبطة ب��ه.. لفتا �إىل 
�لقطاع  هذ�  يرتبط  �ملثال  �شبيل 
يف  �لتعاون  وتعزيز  �ملعرفة  بنقل 

�ل��دول��ي��ة يف جمهورية  و�ل��ت��ج��ارة 
تتخذ  �لإم������ار�ت  �أن  �لأرج��ن��ت��ني 
م�����ش��ار�ً و�ح����د� ف��ق��ط وه���و م�شار 
�لتنمية و�لتقدم وحققت �إجناز�ت 
�ل�����ش��دد ونحن  م��ت��م��ي��زة يف ه���ذ� 
تعاوننا  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ن���وؤم���ن 
�مل�شرتك من �أجل تلبية تطلعاتنا 
ل�شعبي  م�شتد�م  مزدهر  مل�شتقبل 

�لبلدين �ل�شديقني.

جناح املراأة يف اإك�ضبو 2020 ي�ضت�ضيف وزيرة �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة يف زميبابوي
•• دبي-وام:

�إك�شبو  يف  �مل����ر�أة  ج��ن��اح  ��شت�شاف 
معايل  �لأول،  �أم�س  دبي   2020
كوفنرتي،  ك��ري���ش��ت��ي  �ل���دك���ت���ورة 
و�لريا�شة  �ل�شباب  ���ش��وؤون  وزي���رة 
زميبابوي،  يف  و�لرتفيه  و�لفنون 
وذلك �شمن �شل�شلة من �جلل�شات 
ينظمها  �لتي  �لتفاعلية  �لنقا�شية 
"روؤية  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت  �جل�����ن�����اح 
ورحلة"، و�لتي ُت�شّلط �ل�شوء على 
�لناجحة  �لن�شائية  �لنماذج  �أب���رز 

وتاأثريها يف �ملجالت �ملختلفة.
حتدثت معايل �لدكتورة كري�شتي 

�لعاملية؛  �لقيا�شية  �لأرق�����ام  م��ن 
�للجنة  يف  ع�����ش��و�  �لآن  وت��ع��م��ل 
�لأومل���ب���ي���ة �ل���دول���ي���ة، وع�������ش���و� يف 
�لوكالة �لعاملية ملكافحة �ملن�شطات، 
�لألعاب  ت��ن�����ش��ي��ق  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ش��ة 
�ل�شنغال  يف  لل�شباب  �لأوليمبية 

 .2022
وب�شفتها وزيرة يف جمل�س �لوزر�ء، 
ت��ع��م��ل �ل���دك���ت���ورة ك���وف���ن���رتي مع 
�ل�شباب يف �ملجتمعات �لأقل حظا، 
وتدريبات  ن�����ش��اط��ات  ت��ق��دم  ح��ي��ث 
وق�����د و�شل  ري���ا����ش���ي���ة جم���ان���ي���ة؛ 
"هريوز"  برناجمها غري �لربحي 

�إىل �أكرث من �شتة �آلف طفل.

نتخل�س من تلك �لأفكار.
وت���اب���ع���ت: �ل���ت���و�ج���د �ل��ن�����ش��ائ��ي يف 
جيد؛  �أمر  و�حلكومات  �لربملانات 
�أك������رث، ه���و كيفية  ل��ك��ن م���ا ي��ه��م 
م���ع���ام���ل���ة �مل���������ر�أة د�خ�������ل �لأ�����ش����رة 
�ل�����ش��غ��رية م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه��ا؛ و�آمل 
�أل ن�شطر خلو�س تلك �لنقا�شات 
ع��ن �مل�����ش��او�ة ب��ني �جل��ن�����ش��ني بعد 
ننجح يف  و�أن  �لآن،  عاما من   50
حتقيق �مل�شاو�ة لالأجيال �لقادمة.

�مل����ئ����ة من  ث����الث����ون يف  وق�����ال�����ت: 
�ل��ربمل��ان يف زمي��ب��اب��وي م��ت��اح �أمام 
�ل��ن�����ش��اء؛ ون��ح��ن م��ازل��ن��ا نكافح يف 
�مل�شاو�ة؛  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  معركتنا 

�ملجال  يف  رحلتها  ع��ن  ك��وف��ن��رتي 
�لريا�شي؛ وناق�شت خالل �جلل�شة 
م���ا ب��ذل��ت��ه زمي��ب��اب��وي م���ن جهود 
متكني  جم���ال  يف  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
�لتحّيز�ت  جتنب  وكيفية  �مل����ر�أة، 
�ل�شارة يف �لقت�شاد�ت و�لوظائف 

يف �مل�شتقبل.
وقالت معاليها  �أحتدث مع �لكثري 
�مل�شاو�ة،  مفهوم  حول  �لن�شاء  من 
�جلميع  مبنح  يتعلق  مفهوم  وه��و 
نف�س �لفر�س و�خلطو�ت �ملنا�شبة 
�ملر�أة  م��ع  �لتعامل  وع���دم  للنجاح 
على �أنها كائن عاطفي فال يوؤخذ 
كالمها بعني �لعتبار – يجب �أن 

تعمل  زمي���ب���اب���وي  يف  ف��احل��ك��وم��ة 
�لت�شريعات  ���ش��ن  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل 
�جلديدة يف �شالح �ملر�أة، بالإ�شافة 
ق���دمي���ة  ق������و�ن������ني  ت����ع����دي����ل  �إىل 
لتتما�شى مع هدف �مل�شاو�ة؛ ولكن 
�ملنحازة  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  تظل 
عليه،  �لتغّلب  ن��ح��اول  حت��ٍد  �أك���رب 
وهو ل يحتاج �إىل �شيا�شات خا�شة 
وتعزيز  �لتعليم  �إىل  يحتاج  و�إمن��ا 

�لوعي �ملجتمعي.
�أكرث  �لدكتورة كوفنرتي هي من 
�أفريقيا،  يف  تتويجا  �لريا�شيني 
�إذ فازت ب�شبع ميد�ليات �أوليمبية 
�لعديد  �أي�شا  لل�شباحة؛ وحّطمت 

خالل اجتماعها الأول

اللجنة التوجيهية ل�ضندوق الدخار للموظفني الأجانب يف حكومة دبي تعلن تفا�ضيل اآلية ال�ضرتاك والتنفيذ

�لب�شرية  �مل�����و�رد  �أن��ظ��م��ة  �أو  دب���ي 
�مل��ع��م��ول بها ل��دي��ه��ا، وذل���ك ح�شب 
�لدرجات �لوظيفية وعلى مر�حل 
زم��ن��ي��ة م��ت��الح��ق��ة، و���ش��ي��ك��ون ذلك 
م���ن خ����الل ج��ه��ة �ل��ع��م��ل ود�ئ�����رة 
�ملالية، حيث تتم �مل�شاهمة باملبالغ 
�مل�شتحقة من خالل �إجمايل مبلغ 
م��ك��اف��اأة نهاية �خل��دم��ة، ب���دء�ً من 
دون  �لنظام  �إىل  �لن�شمام  تاريخ 
�ملالية  �مل�شتحقات  ذل��ك  ي�شمل  �أن 
و�لتي  �ل�شابقة  �خل��دم��ة  ل�شنو�ت 
ت�شري عليها �لت�شريعات �حلالية. 
�ل�شندوق  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  وت���ك���ون 
�خلدمة  ن��ه��اي��ة  مل��ب��ال��غ  م�����ش��اوي��ة 
وفقاً  وذل���ك  للموظف  �مل�شتحقة 
بحيث  �لب�شرية  �مل��و�رد  لت�شريعات 
�مل�����ش��اه��م��ة يف ح����ال تغيري  ت��ت��غ��ري 
ن�شب  ت��وج��د  ول  �مل���وظ���ف،  ر�ت����ب 
ل��ل��ع��و�ئ��د، ح��ي��ث يرتبط  حم�����ددة 

للر�غبني يف ��شتثمار مدخر�تهم.. 
وين�شم �شندوق �لدخار للمبادر�ت 
�لأخرى �لتي توؤكد حر�س حكومة 
تكرمياً  موظفيها  �إ�شعاد  على  دبي 
تطوير  يف  ودوره��������م  جل���ه���وده���م 
دبي  و�شتبقى  �حل��ك��وم��ي..  �لعمل 
و�ملو�هب،  ل��ل��ك��ف��اء�ت  ج��اذب��ة  بيئة 
للعمل  �ملف�شلة  �لأوىل  و�ل��وج��ه��ة 

و�لعي�س و�ل�شتقر�ر".
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �للجنة 
ل��ل�����ش��ن��دوق يف مقر  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 
�أع�شاء  بح�شور  �لإم����ار�ت  ب��اأب��ر�ج 
عبد�لرحمن  م���ع���ايل  �ل���ل���ج���ن���ة: 
د�ئرة  عام  مدير  �شالح،  �آل  �شالح 
�مل���ال���ي���ة، و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ل���وؤي 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  عام  مدير  بالهول، 
و�شعادة  دب��ي،  حلكومة  �لقانونية 
�لفال�شي، مدير  ز�ي��د  بن  عبد�هلل 

للموظف  �لعمل، وميكن  بها جهة 
�ل�شندوق  يف  �ل�شخ�شية  �مل�شاهمة 
�إ�شافة  ل��ه  وي��ح��ق  رغبته،  ح��ال  يف 
�شخ�شية  م��دخ��ر�ت  �أي���ة  �شحب  �أو 
�خلا�شة  م��دخ��ر�ت��ه  م��ن  ي�شيفها 
ك�����ان.  وق������ت  �أي  يف  ل���ل�������ش���ن���دوق 

�ملحافظ �ل�شتثمارية .
�ل�شندوق  �أن  �للجنة  و�أو���ش��ح��ت 
��شتثمارية  حمافظ  ع��دة  �شيوفر 
م���ت���ف���اوت���ة �ل����ع����و�ئ����د و�مل���خ���اط���ر 
وحمافظ تقليدية و�أخرى متو�فقة 
�لإ�شالمية،  �ل�شريعة  �أح��ك��ام  م��ع 
�ملوظفني  �إدر�ج جميع  �شيتم  حيث 
يف حم��ف��ظ��ة ح���م���اي���ة ر�أ��������س �مل����ال 
ب�����ش��ورة ت��ل��ق��ائ��ي��ة، وي��ق��وم �ملوظف 
ق���ر�ر�ت���ه �خلا�شة  ب��ات��خ��اذ  ب��ع��ده��ا 
كيفية  ح�����ول  �خ���ت���ي���اري  وب�����ش��ك��ل 
على  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  توزيع 
�ملختلفة،  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �مل��ح��اف��ظ 

فيها،  للعاملني  دب��ي  توفره  �ل��ذي 
�ملالية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  وي�����ش��ه��م يف 
�لد�عمة يف �لإمارة، وهو ما يج�ّشد 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
تر�شيخ  رع���اه �هلل، يف  دب���ي،  ح��اك��م 
�لعمل،  ب��ي��ئ��ة  وم����رون����ة  ج���اذب���ي���ة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
مقومات  ك��اف��ة  ت�شخري  ب�����ش��رورة 
حتقيق ��شتقر�ر و�شعادة �ملوظفني، 
و�ملايل  �لوظيفي  �لأم��ان  ومنحهم 

�لذي يتطلعون �إليه.
�شندوق  "يكفل  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
�لدخ��������ار حت��ق��ي��ق �لأم��������ان �مل����ايل 
�ملوظف  ب����ني  �ل���ع���الق���ة  وي���ر����ش���خ 
وجهة عمله، وميثل فر�شة جديدة 

ذلك باملحفظة �ل�شتثمارية ودرجة 
�ملوظف  يختارها  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��رة 
�ل�شتثمارية  �خل���ي���ار�ت  ب��ني  م��ن 
�ملتاحة يف �ل�شندوق، و�لتي ترت�وح 
م���ا ب���ني حم��اف��ظ ت�����ش��م��ن حماية 
متفاوتة  وحم���اف���ظ  �مل�����ال  ر�أ�������س 
�لعو�ئد  ن�����ش��ب  �أن  ك��م��ا  �مل��خ��اط��ر. 
�مل�شتثمرة  �لأم��و�ل  بحجم  ترتبط 
توزيعها  وكيفية  �ملوظف  قبل  من 
�ملتاحة  �ملحافظ �ل�شتثمارية  على 

و�ملخاطر �ملرتبطة بها.
وي���ت���وق���ف �������ش�����رت�ك �مل����وظ����ف يف 
�ن��ت��ه��اء خدمته،  ح���ال  �ل�����ش��ن��دوق 
مل�شتوى  وله �ملبالغ �مل�شتحقة وفقاً 
�لعائد على �ل�شتثمار �لذي �ختاره، 
لال�شتمر�ر  �حلق  لديه  يكون  كما 
�لعالقة  �نتهاء  بعد  �ل�شندوق  يف 
بالإ�شافة  رغ����ب،  �إذ�  �ل��ت��ع��اق��دي��ة 
�مللَزمة  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  �إىل 

عام د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة 
دب�������ي، و�����ش����ع����ادة ع���ي�������ش���ى ك���اظ���م، 
�لعاملي،  �مل��ايل  دبي  حمافظ مركز 
�أحمد بن م�شحار، �لأمني  و�شعادة 
للت�شريعات.  �لعليا  للجنة  �ل��ع��ام 

�آلية �ل�شرت�ك و�لتنفيذ.
ويطبق �ل�شندوق �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية يف حوكمته حيث �شي�شرف 
ع��ل��ي��ه جم��ل�����س �أم���ن���اء م���ك���ّون من 
جم�����ال  يف  �خل�������������رب�ت  �أف�����������ش�����ل 
�ل�شتثمار و�إد�رة �شناديق �لدخار، 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  و�شيقوم 
�ل�شندوق  على  �لفني  ب��الإ���ش��ر�ف 
�لن�شمام  و���ش��ي��ك��ون  وع��م��ل��ي��ات��ه. 
للموظفني  تلقائياً  �ل�شندوق  �إىل 
�جلهات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لأج����ان����ب 
للقانون  �خل��ا���ش��ع��ني  �حل��ك��وم��ي��ة، 
ب�شاأن   2018 ل�����ش��ن��ة   /8/ رق���م 
حلكومة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  �إد�رة 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
رئي�س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم، 
�للجنة  عقدت  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
�ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل�����ش��ن��دوق �لدخ�����ار 
حكومة  يف  �لأج���ان���ب  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
دبي، �أول مبادرة حكومية من نوعها 
�أف�شل  ج���ذب  ه��دف��ه��ا  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
مرونة  وتعزيز  و�لعقول  �لكفاء�ت 
�جتماعها  �لعمل،  �شوق  وج��اذب��ي��ة 
�لعمل  خ���ط���ة  مل���ن���اق�������ش���ة  �لأول 
�ل�شندوق  يف  �ل�����ش����رت�ك  و�آل���ي���ة 
�لتنفيذ  تفا�شيل  على  و�ل��وق��وف 
ل�شمان  �مل�شتفيدين  و��شتف�شار�ت 
و�إتاحة  �ملوظفني  حقوق  وحماية 
م�شتحقاتهم  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ف���ر����س 
ومدخر�تهم. و�أكد معايل عبد�هلل 
�لعام  �لأم�����ني  �ل��ب�����ش��ط��ي،  حم��م��د 
�للجنة  �لتنفيذي رئي�س  للمجل�س 
�لدخار  ���ش��ن��دوق  �أن  �لتوجيهية، 
حكومة  يف  �لأج���ان���ب  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
تر�شيخ  نحو  مدرو�شة  خطوة  دبي 
و�لجتماعي  �لق��ت�����ش��ادي  �لأم���ان 

حيث ميكن للموظف �إيد�ع جميع 
��شتثمارية  حم��ف��ظ��ة  يف  �مل���ب���ال���غ 
حمافظ  ع���دة  �خ��ت��ي��ار  �أو  و�ح�����دة 
فعلى  و�ح������د،  �آن  يف  ����ش��ت��ث��م��اري��ة 
/�أ/  للموظف  ميكن  �مل��ث��ال  �شبيل 
مدخر�ته  جميع  ب��اإي��د�ع  يقوم  �أن 
حمفظة  يف   100% ب���ن�������ش���ب���ة 
يقوم  ح��ني  يف  �ملخاطر،  متو�شطة 
يف   30% ب���اإي���د�ع  /ب/  �مل���وظ���ف 
حمفظة مرتفعة �ملخاطر و30% 
�ملخاطر  م��ت��و���ش��ط��ة  حم��ف��ظ��ة  يف 
منخف�شة  حم��ف��ظ��ة  يف  و40% 
ر�أ�س  حماية  حمفظة  �أو  �ملخاطر 

�ملال.
خارطة طريق.

وت���ع���م���ل �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة يف 
�ملرحلة �حلالية على و�شع خارطة 
�جلهات  م��وظ��ف��ي  ل�شم  �ل��ط��ري��ق 
عرب  �ل�������ش���ن���دوق  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
ت�شمن  متالحقة،  زمنية  مر�حل 
وتاأ�شي�س  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ���ش��ال���ش��ة 
منظومة م�شتد�مة حلماية حقوق 
�مل��وظ��ف��ني، و���ش��ي��ت��م �لإع������الن عن 
�ملر�حل  يف  �لتنفيذية  �لتفا�شيل 

�لقادمة من خطة �لعمل.

اأولوياتها راأ�س  على  موظفيها  وا�ضتقرار  واملواهب  للكفاءات  جاذبة  بيئة  دبي  الب�ضطي:  • عبداهلل 
فيها ال�ضتثمار  اأو  حلمايتها  خيارات  بطرح  الأجانب  للموظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  نظام  يعزز  الدخار  • �ضندوق 
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�صارقة-وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لتنفيذي 
وب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د ب��ن �شلطان 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  �ل�شارقة  نائب حاكم  �لقا�شمي 

�لذي عقد �شباح �أم�س �لثالثاء يف مكتب �شمو �حلاكم.
�ملو�شوعات  م��ن  جملة  �ج��ت��م��اع��ه  خ���الل  �ملجل�س  ن��اق�����س 
�ملعنية بال�شاأن �حلكومي يف �لإمارة، �ملت�شمنة �لت�شريعات 
�لتنموية  و�مل�شروعات  �حلكومية  و�خل��دم��ات  �لقانونية 

و�ملبادر�ت �لعامة.

ب�شاأن  2022م  ل�شنة   10 رق��م  �ل��ق��ر�ر  �ملجل�س  و�أ���ش��در 
�ل��ت��ع��رف��ة �مل���روري���ة يف �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة، وت�����ش��م��ن �لقر�ر 
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ب��ن��ود �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ظ��م �لتعرفة 
�ملعنية  �مل���روري���ة و���ش��و�ب��ط��ه��ا و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا و�جل������د�ول 

بر�شومها وخمالفاتها.
و�عتمد �ملجل�س مذكرة �لتفاهم �ملزمع �إبر�مها بني د�ئرة 
ووز�رة  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  و�ل���رثوة  و�ل��زر�ع��ة  �لبلديات  ���ش��وؤون 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية، و�لتي تهدف �إىل تعزيز منظومة 
�ل��ع��م��ل و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �مل�������ش���رتك ب���ني �ل���ط���رف���ني يف جمال 
نطاق  �شمن  �لو�قعة  �خلارجية  �لطرق  على  �لإع��الن��ات 
�إمارة �ل�شارقة. و�طلع �ملجل�س على تقرير �حتفالت �ليوم 

�لوطني �خلم�شني �لذي نفذته �للجنة �لعليا لحتفالت 
�أهم  �لتقرير  وت��ن��اول  �ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �لوطني  �ل��ي��وم 
�لفعاليات �لوطنية �لتي نفذتها �ل�شارقة �حتفاًء باليوبيل 
�لآباء  وجهود  �لحت��اد  ملنجز�ت  وتعزيز�ً  للدولة  �لذهبي 
مدن  كافة  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعاليات  و�شملت  �ملوؤ�ش�شني. 
ومناطق �إمارة �ل�شارقة تنفيذ 132 ن�شاطاً متنوعاً منها 
�لعرو�س �لوطنية �لفنية و�ل�شعبية و�مل�شرحية و�لريا�شية 

و�لور�س �لتعليمية و�حلفالت �ملو�شيقية وغريها.
ونفذت �ل�شارقة �أكرب عدد من �لفعاليات �لوطنية خالل 
�لفر�شة  تتيح  مطولة  زمنية  ف��رتة  على  �لوطني  �ل��ي��وم 

لأكرب عدد لالطالع على �ملنجز�ت �لوطنية للدولة.

نهيان مبارك يطلق »طابع الإمارات .. اأر�س الت�ضامح والتعاي�س«

زايد العليا: احل�ضول على جائزة خليفة لنخيل التمر حافز ملزيد من البتكار يف هذا املجال

خريية ال�ضارقة ت�ضع حجر الأ�ضا�س مل�ضجد يف منطقة املوردة 3 بتكلفة 6.5 مليون درهم 

•• اأبوظبي -وام:

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أطلق 
�أمناء جائزة خليفة  رئي�س جمل�س  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
بريد  طابع  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية 
وذلك  و�لتعاي�س(  �لت�شامح  �أر���س  )�لإم���ار�ت..  بعنو�ن 
خالل حفل تكرمي �لفائزين باجلائزة بدورتها �لر�بعة 

ع�شرة .
�لعامة  �لأمانة  بني  بالتعاون  �لطابع  هذ�  �إ�شد�ر  ياأتي 
جلهودهما  تعزيز�ً  �لإم��ار�ت  بريد  وجمموعة  للجائزة 
�لر�مية لدعم �ملبادر�ت �لوطنية ملا فيها خدمة وتنمية 

�لدولة.

�إنه  �أمني عام �جلائزة  �لوهاب ز�يد  وقال �لدكتور عبد 
ومبنا�شبة عام �خلم�شني لتاأ�شي�س دولة �لإمار�ت توؤكد 
�لت�شامح  مبفهوم  �ل��ت��ز�م��ه��ا  للجائزة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة 
و�لتعاي�س من خالل �إ�شد�ر طابع بريدي ُيظهر �لنهج 
�لذي �عتمدته �لقيادة �لر�شيدة للدولة " �لإمار�ت �أر�س 
�لت�شامح و�لتعاي�س" عرب ��شتخد�م �شجرة نخيل �لتمر 
ب�شفتها رمز�ً ُيعرب عن �لت�شامح و�لتعاي�س �مل�شرتك ملا 
�لظروف  خمتلف  مع  �لتاأقلم  على  ق��درة  من  به  تت�شم 
�لوطني،  �ل��رت�ث  رم��وز  �أح��د  كونها  �إىل جانب  �لبيئية 
ر�فقت �أبناء �لإمار�ت وعربت عن �شموخهم عرب �لزمان 
فهي  وغذ�ئها،  بفيئها  وَن��ِع��َم  �لإن�شان  بجو�رها  ��شتقر 

بحق رمز�ً للُجود و�لعطاء �لالحمدود.

•• اأبوظبي-وام: 

بالغ  عن  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أعربت 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �إىل  وتقديرها  �شكرها 
�آل نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س رئي�س جمل�س �أمناء 
جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي، 
وجمل�س �لأمناء وجلنة �لتحكيم باجلائزة، وحل�شولها 
على جائزة �لدورة �لر�بعة ع�شرة فئة �مل�شاريع �لتنموية 
و�لنتاجية �لر�ئدة منا�شفة مع �ملركز �لدويل للزر�عة 
�ملحلية �إيكبا يف �لدولة خالل �لحتفال �لذي �أقيم �شمن 
�أعمال �ملوؤمتر �لدويل لنخيل �لتمر �أحد �أبرز حمطات 
زر�عة  قطاع  وتطوير  تنمية  جم��ال  يف  �لعلمي  �لبحث 
م�شتوى  على  �لزر�عي  و�لبتكار  �لتمور  و�إنتاج  �لنخيل 
�لعامل. و�أكد �شعادة عد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �لأمني 
�لعام للموؤ�ش�شة - مبنا�شبة ت�شلم �ملوؤ�ش�شة �جلائزة - �أن 
ح�شول موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم على تلك 
يف  �ملبذولة  �جلهود  يعك�س  و  للموؤ�ش�شة  فخر  �جل��ائ��زة 
يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  لتاأهيل  �ملقدمة  �خل��دم��ات  تطوير 
�ملجال �لزر�عي و�حليو�ين، ومبثابة حافز للم�شي قدماً 
نحو تقدمي مبادر�ت جديدة يف جمال �مل�شاريع �لزر�عية 
كي  �لدولة  مع جهود  تو�فقاً  �لنخيل  تنمية  ل�شيما يف 
تتبو�أ موقعها �لريادي �لذي و�شلت �إليه على �مل�شتويني 
�لعربي و�لدويل و�شاهم يف تعزيز دور �لإمار�ت يف خدمة 
�لعامل  ح��ول  �ل��زر�ع��ي  و�لب��ت��ك��ار  �لتمر  نخيل  �شجرة 
�ل�شمو  �شاحب  يوليها  �لتي  �لكرمية  �ل��رع��اي��ة  وث��ّم��ن 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �هلل"و�شاحب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة لنخيل �لتمر �لذي 
لي�س  �ل��دول��ة  ع��ري��ق يف  ت��اري��خ  وذ�ت  ث���روة وطنية  يعد 
كم�شدر للغذ�ء فقط ولكن لرتباطها �لنف�شي و�لثقايف 
بالإن�شان �لإمار�تي، وت�شجيع �لعاملني يف هذ� �لقطاع 

على �إنتاج �لتمور و�لبتكار �لزر�عي.
و�أ�شار �إىل �أن �لن�شاط �لزر�عي بالدولة وزر�عة �لنخيل 
و�إنتاج �لتمور ب�شكل خا�س يعترب دعامة �أ�شا�شية وهامة 
م�شدر�  ل��ك��ون��ه  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية  لتحقيق 
رئي�شيا لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي لأفر�د �ملجتمع، وتنويعاً 
�هتمام  كان  �ملنطلق  هذ�  ومن  �لقومي.  �لدخل  مل�شادر 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لزر�عية  �لنه�شة  موؤ�ش�س 
�لزر�عة،  بقطاع  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 

باملحافظة على �إرثه �لزر�عي، وعلى زر�عة �لنخيل.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  ب��دع��م ومتابعة  و�أ���ش��اد 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب 
ومو��شلة  �ملوؤ�ش�شة  �أن�شطة  يف  �لتطوير  لرب�مج  �لهمم 
�لتطوير  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  خططها  تنفيذ 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  مب�شتوى  �لرقي  بهدف  و�لتح�شني 
لفئات �أ�شحاب �لهمم يف جميع مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل 
�لتابعة لها على م�شتوى �إمار �أبوظبي ومبا يتو�فق مع 

�أف�شل �ملمار�شات و�أرقى �ملعايري �لعاملية.

•• ال�صارقة-وام: 

�لأ�شا�س  حجر  �أم�س  �خلريية  �ل�شارقة  جمعية  و�شعت 
لأك����رب م�����ش��اج��ده��ا د�خ����ل �ل���دول���ة مبنطقة �مل�����وردة 3 

بالتعاون مع د�ئرة �ل�شئون �لإ�شالمية بال�شارقة.
مرت�   1120 م�شاحة  على  ب��ن��اوؤه  يتم  �أن  �ملقرر  من  و 
�لرجال  م���ن  م�����ش��ل��ي��ا   1120 ل��ن��ح��و  وي��ت�����ش��ع  م��رب��ع��ا 
6.5 مليون درهم ويت�شمن عدد� من  بتكلفة  و�لن�شاء 

�ملر�فق و�مللحقات �خلدمية .
وق�����ال ع��ل��ي حم��م��د �ل���ر�����ش���دي رئ��ي�����س ق���ط���اع �مل�����و�رد 
�أ�شحاب  م��ن  ب��دع��م  �مل�شجد  تنفيذ  ي��اأت��ي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 

بر�مج  ع���رب  �هلل  ب���ي���وت  ل���ع���م���ارة  �مل��ح�����ش��ن��ني  و  �خل����ري 
�لإ�شالمية  �ل�شئون  مع  بالتعاون  �ملجتمعية  �مل�شاركات 
�لتي  �مل�شاجد  �أع��د�د  �إجمايل  �أن  مو�شحا   .. بال�شارقة 
مت �إن�شاوؤها د�خل �لدولة خالل �ل�شنو�ت �لأخرية و�شل 

�إىل 23 م�شجد� بتكلفة 60 مليون درهم.
�أ���ش��ح��اب �ليد  ووج����ه �ل�����ش��ك��ر �جل��زي��ل �إىل �مل��ت��ربع��ني 
�لطوىل يف �إجناز هذه �لأعد�د �لكثرية من �مل�شاجد على 
�ملهم  �ل��دور  مثمنا   .. وت�شاميمها  م�شاحاتها  �ختالف 
و�لتعاون �ملثمر لد�ئرة �ل�شئون �لإ�شالمية يف �لت�شهيل 
على �جلمعية يف �إجر�ء �لدر��شات للوقوف على �ملو�قع 

�ملنا�شبة لبناء �مل�شاجد �ملزمع �إن�شاوؤها د�خل �لدولة.

القائد العام امل�ضاعد يف �ضرطة دبي: القمة العاملية ال�ضرطية حدث مهم ت�ضت�ضيفه اأكرث املدن اأمانا بالعامل
•• دبي - وام: 

�أك���د ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور عبد 
�لعبيديل،  �ل����رز�ق  عبد  �ل��ق��دو���س 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�لإد�رة  وم��دي��ر  و�ل���ري���ادة  �لتميز 
�ل����ع����ام����ة ل����ل����ج����ودة �ل�������ش���ام���ل���ة يف 
�جتماع  �أن  دبي"،  "�شرطة 
خمتلف  م��ن  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  يف  �ل���ع���امل  ق�����ار�ت 
مرة  لأول  تعقد  و�لتي  �ل�شرطية، 
نفت �لأكرث  �لتي �شُ �إم��ارة دب��ي  يف 
رفيعة  من�شة  مُت��ث��ل  ع��امل��ي��اً  �أم���ان���اً 
�لق�شايا  ملناق�شة خمتلف  �مل�شتوى 
و�لبحث  �جل����رمي����ة،  م��ن��ع  م���ث���ل: 
�جل���ن���ائ���ي، وم��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت، 
وقدرتها  �ل�������ش���رط���ة  و�ب����ت����ك����ار�ت 
و�لطائر�ت  �مل���خ���اط���ر،  درء  ع��ل��ى 
�لكالب  وح��د�ت  وق���در�ت  �مل�شرية، 

�لبولي�شية، وغريها.
��شت�شافة  ع���ن  ���ش��ع��ادت��ه  وحت����دث 
�لقمة �لعاملية �ل�شرطية يف دبي، يف 
حو�ر خ�س به وكالة �أنباء �لإمار�ت 

"و�م"؛ قائاًل :" كانت �لبد�ية من 
�لتطبيقات  �أف�شل  ملتقي  خ��الل 
من  �أك���رث  ���ش��م  و�ل����ذي  �ل�شرطية 
�لقمة  دبي  و�شت�شتقبل  ملتق،   19
�ل��ع��امل��ي��ة م���ن �جلانب  �حل��ك��وم��ي��ة 
معايل  م��ن  وبتوجيهات  �لإد�ري، 
�ل���ف���ري���ق ع����ب����د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �مل����ري 
عقدنا  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
دبي  �شرطة  عدة موؤمتر�ت تخ�س 
يف عدة تخ�ش�شات مثل: �حلد من 
�ملخدر�ت،  ع��ن  م��وؤمت��ر  �جل��رمي��ة، 
و�لأدل������������ة �جل����ن����ائ����ي����ة، و�ل����ك����الب 
�لبتكار،  وم���وؤمت���ر   ، �ل��ب��ول��ي�����ش��ي��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة، ولها  �إيل  و�ل��ت��ي و���ش��ل��ت 
�لثقافة �لأمنية  دور كبري يف ن�شر 

حول �لعامل".
وتابع : " كانت فكرة هذه �ملوؤمتر�ت 
هو �شمها يف �لقمة �ل�شرطية بهدف 
�أمنية  مم���ار����ش���ات  �إىل  �ل���و����ش���ول 
متكاملة، و�أن تخرج تو�شيات تفيد 
م�شتوى  علي  فقط  لي�س  �جلميع 
لدول  �لتعاون  جمل�س  �أو  �ل��دول��ة 
�لنطاق  على  �أو  �لعربية؛  �خلليج 

�لبحثية  »ج���ال���وب«  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن 
�لدولية.

�لقدو�س  عبد  �للو�ء  �شعادة  و�أثني 
�ل����ع����ب����ي����ديل، ع���ل���ى ج����ه����ود دول�����ة 
�لأح���د�ث  ��شت�شافة  يف  �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة و�آخ���ره���ا �إك�����ش��ب��و 2020 
دب���ي، وخ��ا���ش��ة ج��ه��ود �شرطة دبي 
�لإمكانيات  ت���وف���ري  يف  �حل��ث��ي��ث��ة 
و�مل�����و�رد �ل���الزم���ة ل��ت��وف��ري �لأمن 
�ملعر�س  �أن  �إيل  لف���ت���اً  و�لأم�������ان، 
�مل�شاحب للقمة �لعاملية �ل�شرطية 
و�لأجهزة  �مل��ع��د�ت  �أف�شل  يعر�س 
�ل�شطناعي،  و�ل���ذك���اء  �لأم��ن��ي��ة، 
�ل�شرطي؛  �ل���ع���م���ل  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لعاملية،  �مل����ع����د�ت  حت���اك���ي  �ل���ت���ي 
وع��ر���س �أح���دث ب���ر�ء�ت �لخرت�ع 
مكافحة  عمليات  يف  ت�شاعد  �لتي 

�جلرمية و�حلد منها.
مهما  "�أنه  ����ش���ع���ادت���ه:  و�أو������ش�����ح 
ت��ط��ورت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إل �أن����ه ل 
�مل��و�رد �لب�شرية وتدريب  غني عن 
�أجل  م��ن  با�شتمر�ر،  �ل��ك��و�در  تلك 
�ل�شت�شر�فية  �ل�����روؤي�����ة  ت���ع���زي���ز 

�ل��ع��رب��ي و�لإق��ل��ي��م��ي؛ �إمن���ا بهدف 
عاملياً،  �مل�شرتكة  �لتحديات  بحث 
م��ن خ���الل ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود جميع 
�ل�شرطية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �مل��ن��ظ��م��ات 
�ملتحدة  �لأمم  بينها  �ملتخ�ش�شة 
�مل�شاركني  وتو�شيات  و�لإن��رتب��ول، 
يف كل جل�شة �شمن �لقمة �ل�شرطية 

�لعاملية 2022".
وعن �ختيار مدينة دبي ل�شت�شافة 
ذكر  �لعاملية"..  �ل�شرطية  "�لقمة 
�أن �لقمة �لعاملية متثل جتمع �أمني 
دويل؛ ميثل فر�شة مهمة للخروج 
ب���ق���ر�ر�ت وت��و���ش��ي��ات م��ه��م��ة، من 
قادة بارزين يف �لأجهزة �ل�شرطية، 
ح�شرو� �إيل �إمارة دبي، خا�شة بعد 
ت�شنيف دبي كونها �أكرث �ملدن �أماناً 
يف �ل��ع��امل؛ ح��ي��ث �ح��ت��ل��ت �لإم����ارة 
 11 م��ن  �أك����رث  �لأوىل يف  �مل��رت��ب��ة 
موؤ�شر�ً لالأمن و�لأمان �ل�شخ�شي 
عاملية،  تناف�شية  م��وؤ���ش��ر�ت  �شمن 
ت��ب��و�أت ���ش��د�رة �لرتتيب  �أن��ه��ا  كما 
�لعاملي يف موؤ�شر �لأمن �ل�شخ�شي، 
�ل�شادرة  لال�شتطالعات  ��شتناد�ً 

قدر�تها  وت��ر���ش��ي��خ  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة 
�لتحديات  مل���و�ج���ه���ة  �لب���ت���ك���اري���ة 
�ل���ع���م���ل �لأم�����ن�����ي، من  يف جم�����ال 
بالتكنولوجيا  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  خ���الل 
م�شاألة  يف  �مل���ت���ط���ورة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�ملتعلقة  �لق�شايا  و�إجن��از  �ل�شرعة 
و�لقب�س  �جل����رمي����ة،  مب��ك��اف��ح��ة 
علي مرتكبيها، عالوة على توعية 
�لعامة  �ل�شالمة  لتعزيز  �جلمهور 
�لتهديد�ت،  م��و�ج��ه��ة  يف  و�لأم����ن 
�أماناً  لتظل دولة �لإم��ار�ت �لأكرث 

يف �لعامل".

خليفة بن طحنون ي�ضتقبل رئي�س جمل�س النواب الأردين يف واحة الكرامة

خليفة بن طحنون ي�ضتقبل رئي�س جمل�س امل�ضت�ضارين باملغرب يف واحة الكرامة
طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وق��دم 
خ����الل  ن����ه����ي����ان  �آل  حم����م����د  ب�����ن 

وجنودها  و�شعبها  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأبطال.

عبد�لكرمي  معايل  بها  ق��ام  جولة 
�لنو�ب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��دغ��م��ي 

طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وق��دم 
نهيان خالل جولة  �آل  بن حممد 

وجنودها  و�شعبها  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لأبطال.

قام بها معايل �لنعم ميارة رئي�س 
باململكة  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن  جم��ل�����س 

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �ل�شيخ خليفة بن طحنون 
ت��ن��ف��ي��ذي مكتب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل 
�لكر�مة  و�ح���ة  �أب��وظ��ب��ي يف  ع��ه��د 
عبد�لكرمي  م���ع���ايل  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�لنو�ب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��دغ��م��ي 
زيارته  �إط�����ار  يف  وذل����ك  �لأردين 

�لر�شمية للدولة.
�لكر�مة  و�حة  �إىل  و�شوله  ولدى 
�ل�شيخ  م���ع  �ل��دغ��م��ي  ����ش��ت��ع��ر���س 
نهيان  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
م��ر����ش��م ح��ر���س �ل�����ش��رف ث��م و�شع 
�لذي  �ل�شهيد  ن�شب  �أم��ام  �إكليال 
كل  ي�شتند  ل��وح��ا   31 م��ن  يتكون 
للوحدة  ك��رم��ز  �لآخ����ر  ع��ل��ى  منها 
قيادة  ب��ني  و�لت�شامن  و�لتكاتف 

�لو�حة  �أنحاء  �لأردين يف خمتلف 
���ش��رح��ا و�ف��ي��ا ع��ن م��ر�ف��ق��ه��ا �لتي 
دولة  �أب���ن���اء  ب���ط���ولت  �إىل  ت���رم���ز 
وت�شحياتهم  �لبو��شل  �لإم����ار�ت 
�لقيم  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ع����ن  وت���ع���رب 
�جلليلة،  �ل���وط���ن���ي���ة  و�ل���������دللت 
يف  كلمة  بت�شجيل  جولته  خمتتما 
�ل�����زو�ر ت��ع��رب ع��ن تقديره  ���ش��ج��ل 
لبطولت وت�شحيات �شهد�ء دولة 

�لمار�ت.
�لكر�مة  و�ح�������ة  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�لوطنية  �ملعامل  �أب��رز  �أح��د  تعترب 
�أبوظبي  �لعا�شمة  يف  و�حل�شارية 
تخليد�  ت�������ش���ي���ي���ده���ا  مت  ح����ي����ث 
ل����ب����ط����ولت �����ش����ه����د�ء �لإم�����������ار�ت 
�لدفاع  ���ش��ب��ي��ل  يف  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
مكت�شباته  وح��م��اي��ة  �ل��وط��ن  ع��ن 

ومنجز�ته.

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �ل�شيخ خليفة بن طحنون 
ت��ن��ف��ي��ذي مكتب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
����ش���وؤون �أ����ش���ر �ل�����ش��ه��د�ء يف دي���و�ن 
و�ح�����ة  يف  �أب�����وظ�����ب�����ي  ع����ه����د  ويل 
�ل��ك��ر�م��ة ب��اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل �لنعم 
�مل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  ميارة 
�إطار  يف  وذل���ك  �مل��غ��رب��ي��ة  باململكة 

زيارته �لر�شمية للدولة.
�لكر�مة  و�حة  �إىل  و�شوله  ولدى 
�ل�شيخ  م����ع  م����ي����ارة  �����ش���ت���ع���ر����س 
نهيان  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
م��ر����ش��م ح��ر���س �ل�����ش��رف ث��م و�شع 
�لذي  �ل�شهيد  ن�شب  �أم��ام  �إكليال 
كل  ي�شتند  ل��وح��ا   31 م��ن  يتكون 
للوحدة  ك��رم��ز  �لآخ����ر  ع��ل��ى  منها 
قيادة  ب��ني  و�لت�شامن  و�لتكاتف 

�لو�حة  �أنحاء  �ملغربية يف خمتلف 
���ش��رح��ا و�ف��ي��ا ع��ن م��ر�ف��ق��ه��ا �لتي 
دولة  �أب���ن���اء  ب���ط���ولت  �إىل  ت���رم���ز 
وت�شحياتهم  �لبو��شل  �لإم����ار�ت 
�لقيم  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ع����ن  وت���ع���رب 
�جلليلة،  �ل���وط���ن���ي���ة  و�ل���������دللت 
يف  كلمة  بت�شجيل  جولته  خمتتما 
�شجل �لزو�ر عرب فيها عن تقديره 
لبطولت وت�شحيات �شهد�ء دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لكر�مة  و�ح�������ة  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
�لوطنية  �ملعامل  �أب��رز  �أح��د  تعترب 
�أبوظبي  �لعا�شمة  يف  و�حل�شارية 
تخليد�  ت�������ش���ي���ي���ده���ا  مت  ح����ي����ث 
ل����ب����ط����ولت �����ش����ه����د�ء �لإم�����������ار�ت 
�لدفاع  ���ش��ب��ي��ل  يف  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
مكت�شباته  وح��م��اي��ة  �ل��وط��ن  ع��ن 

ومنجز�ته.

مدير عام حماكم دبي ي�ضتقبل معايل جينارو ميجليوري رئي�س برملان البحر الأبي�س املتو�ضط
•• دبي –الفجر:

دبي،  حم��اك��م  ع��ام  م��دي��ر  �ملن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  ��شتقبل 
�ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر  برملان  رئي�س  معايل جينارو ميجليوري 
عمل  منظومة  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  على  معاليه  م��ن  حر�شا  وذل���ك   ،
حماكم دبي و�لتقا�شي عن بعد، ولالطالع على �أف�شل �ملمار�شات 
وعلى  و�لإد�ري،  �لق�شائي  �ملجال  يف  دب��ي  حماكم  تنتهجها  �لتي 
�ملتبعة  �لآلية  وعلى  �لق�شائية  �لعملية  ع  ُت�شرِّ �لتي  �لو�شائل  �أهم 
�ل��ل��ق��اء حر�شاً  ه���ذ�  وي���اأت���ي  دب����ي،  �لأح���ك���ام يف حم��اك��م  تنفيذ  يف 
وللمحافظة  �خل��ارج��ي��ة،  عالقاتها  تعزيز  على  دب��ي  حماكم  م��ن 
بالنظام  �لثقة  �إىل  للو�شول  �ملختلفة،  �جلهات  بني  �لتعاون  على 
�لق�شائي حملياً ودولياً، و لتحقيق روؤية حماكم دبي و�لتي تتمثل 
�أع��رب �شعادة  ر�ئ��دة متميزة عاملياً. حيث  �إىل حماكم  يف �لو�شول 
�إطار  يف  تاأتي  �لتي  �ل��زي��ارة  بتلك  �شعادته  عن  �ملن�شوري  طار�س 
�لكفيلة لتطوير  �ل�شبل  و�تباع  �ملتميزة،  �ل�شد�قة  تعزيز عالقات 
�لتعاون لآفاق �أو�شع، م�شري�ً �شعادته �إىل حر�س حماكم دبي على 
للتطور  وذل��ك  خدماتها،  يف  �لتقني  �ل�شتخد�م  جم��الت  تو�شيع 
�لالفت يف �لفرتة �ملن�شرمة يف �ملجال �لتقني على خمتلف �ل�شعد 
�ملحلية و�لعاملية، وياأتي ذلك ترجمة لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ملدينة  دب��ي  �أن تكون  �إىل  �لر�مية  دب��ي، رع��اه �هلل،  �ل���وزر�ء حاكم 
�لأذكى و�لأكرث �شعادة يف �لعامل. ومن جانبه قام �شعادة �لقا�شي 
حممد �ل�شبو�شي رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية يف حماكم دبي بتقدمي 
ح  ب��اأن��ه��ا تتكون م��ن ث��الث حماكم  ن��ب��ذة ع��ن �مل��ح��اك��م حيث ���ش��رَّ
وحمكمة  �ل�شتئناف  وحمكمة  �لبتد�ئية  �ملحاكم  وه��ي  رئي�شة 
متخ�ش�شة  حماكم  �َشبَع  ت�شم  �لبتد�ئية  �ملحاكم  �أن  و  �لتمييز، 
�لبتد�ئية  �لتجارية  و�ملحكمة  �لبتد�ئية  �ملدنية  �ملحكمة  وه��ي: 

�لبتد�ئية،  �لعقارية  و�ملحكمة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة،  �لعمالية  و�ملحكمة 
�ل�شخ�شية  �لأح����و�ل  وحمكمة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة،  �جل��ز�ئ��ي��ة  و�ملحكمة 
دبي  حماكم  �أن  �ل�شبو�شي  موؤكد�ً  �لتنفيذ،  وحمكمة  �لبتد�ئية، 
�لتحول  �لق�شائية مبا يو�كب م�شرية  �ملنظومة  ملتزمة بتطوير 
�لذكي ويتما�شى مع �ملمار�شات �لعاملية �لف�شلى، �شعيا منها لتنفيذ 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �ل�شديدة ل�شاحب  �لتوجيهات 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 

�هلل يف �إ�شعاد �ملتعاملني وحتقيق رفاهية �ملجتمع.



األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494

11

عربي ودويل

 قال وزير �لدولة بوز�رة �خلارجية �لربيطانية جيم�س كليفريل  �أم�س 
�لثالثاء �إنه يجب �أل تدعم �ل�شني رو�شيا يف غزوها لأوكر�نيا.

دع��م��ا ع�شكريا  �إن رو���ش��ي��ا ط��ل��ب��ت  �أم��ري��ك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  وي���ق���ول 
�مل�شاعدة.  لتقدمي  ��شتعد�دها  �إىل  ي�شري  مما  بكني،  من  و�قت�شاديا 
�أو  وحذرت �لوليات �ملتحدة �ل�شني من تقدمي م�شاعد�ت ع�شكرية 
�لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  لتلفزيون  كليفريل  وقال  ملو�شكو.  مالية 
)بي.بي.�شي( “نو��شل دعوة �ل�شني وكل �لدول يف �لو�قع لوقف �أي 
و��شع  ت�شكيل حتالف  “نريد  و�أ�شاف  لرو�شيا«.  دعم رمبا يقدمونه 
بالطبع  �شنجري  ل��ذ�  لرو�شيا،  �ملعار�شة  من  �لإم��ك��ان  ق��در  �لنطاق 

حمادثات يف هذ� �ل�شدد مع �ل�شينيني«.

قالت وز�رة �ملالية �ليابانية �إن �ليابان قررت جتميد �أ�شول 17 فرد� 
ن�شتهدفهم  �لذين  �لرو�س  ع��دد  �إجمايل  يرفع  مما  جديد�،  رو�شيا 

�لعقوبات �ليابانية على خلفية �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا �إىل 61.
تاأتي �خلطوة بعد �أن فر�شت �لوليات �ملتحدة يوم �جلمعة عقوبات 
�مللياردير فيكتور فيك�شلربج  بينهم  �لرو�س من  على عدد كبري من 
و12 ع�شو� يف جمل�س �لدوما، وهو جمل�س �لنو�ب �لرو�شي. وقالت 
�لوز�رة �إن �لعقوبات �ليابانية ��شتهدفت فيك�شلربج �أي�شا �إىل جانب 
11 نائبا مبجل�س �لدوما �لرو�شي وخم�شة �أفر�د من �أ�شرة �مل�شريف 
هريوكازو  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أم��ن��اء  كبري  وق��ال  كوفالت�شوك.  ي��وري 
مع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  �ل��ع��ق��وب��ات  م�شاألة  �شتتناول  �ل��ي��اب��ان  �إن  مات�شونو 
�شحفي  موؤمتر  يف  مات�شونو  وق��ال  �لأخ���رى.  �ل�شبع  جمموعة  دول 
�لأو�شاع  مر�قبة  �شنو��شل  �لتالية،  �ملر�حل  يف  للعقوبات  “بالن�شبة 
�لأخ����رى«.  �ل�شبع  جمموعة  دول  م��ع  �ملنا�شب  �لفعل  رد  و�شنتخذ 
كانت طوكيو قد فر�شت �أي�شا عقوبات على �لبنك �ملركزي �لرو�شي 
�إىل عدد  بالإ�شافة  �أخ��رى،  بنوك خا�شة من بني موؤ�ش�شات  و�شبعة 
من �لأفر�د و�لبنوك و�ملوؤ�ش�شات يف رو�شيا �لبي�شاء على خلفية دعم 
مو�شكو،  على  �لقيود  ت�شديد  �إط���ار  ويف  لأوك��ر�ن��ي��ا.  �لرو�شي  �ل��غ��زو 
رو�شيا  �إىل  �لت�شدير  حظر  نطاق  �شتو�شع  �إنها  �أي�شا  �ليابان  قالت 
لي�شمل 31 عن�شر� مثل �أ�شباه �ملو�شالت ومعد�ت �لت�شال و�أجهزة 
�عتبار�  تكنولوجية  حزمة   26 �إىل  بالإ�شافة  و�ل��ر�د�ر،  �ل�شت�شعار 

من يوم �جلمعة.
 

ب��الده جتري مر�جعة  �إن  �لثالثاء  �أم�س  �لهندي  �لدفاع  وزي��ر  قال 
�أنظمة  وف��ح�����س  و���ش��ي��ان��ة  بت�شغيل  �ملتعلقة  �ل��د�ئ��م��ة  ل���الإج���ر�ء�ت 
�لأ�شبوع  باك�شتان  �إطالق �شاروخ بطريق �خلطاأ على  بعد  �لأ�شلحة 

�ملا�شي.
وقال �لوزير ر�جنات �شينغ للربملان “نعطي �أولوية ق�شوى ل�شالمة 
ت�شحيحه على  ف�شيتم  �أي خلل  �كت�شفنا  �إذ�  �أ�شلحتنا.  �أنظمة  و�أمن 

�لفور«.
و�أ�شاف �أن �لهند �أطلقت بطريق �خلطاأ �شاروخا �شقط يف باك�شتان 
حو�يل �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء �لأربعاء �ملا�شي خالل �أعمال �ل�شيانة 
ن�شعر   ، �حل���ادث  ل��ه��ذ�  ناأ�شف  “بينما  وق���ال  �لروتينية.  و�لفح�س 

بالرتياح لأنه مل يت�شبب يف �إ�شابة �أحد باأذى«.
 
 

قال فيتايل كيم حاكم منطقة ميكوليف بجنوب �أوكر�نيا �إن �لو�شع 
�لأمني   �شار �أهد�أ يف �ملنطقة  �أم�س �لثالثاء لأنه جرى دفع �لقو�ت 
حتاول  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ملنطقة  عا�شمة  ع��ن  قليال  للتقهقر  �لرو�شية 

�ل�شيطرة عليها.
�لرو�شية  �ل��ق��و�ت  �إن  كيم  ق��ال  �لوطني،  �لتلفزيون  مع  مقابلة  ويف 
80 �شخ�شا  و�إن  م��ي��ك��ولي��ف  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��ن��ار  �إط����الق  و����ش��ل��ت 
باملئة   99 �لتاأكد  “ميكنكم  و�أ���ش��اف  �لث��ن��ني.  �لأول  �أم�س  �أ�شيبو� 
�أن منطقة ميكوليف �شت�شتمر يف �شد تقدم �لقو�ت �لرو�شية.  من 
�أجل  �لذي ينبغي عليهم عبوره ل�شق طريقهم من  هناك نهر بوك 

�لتقدم... لن نرتك �جل�شور للغز�ة«.

عوا�صم

لندن

طوكيو

نيودلهي

كييف

 ت�ضاد ت�ضّلم اجلنائية زعيم ميلي�ضيا �ضابقا  
•• الهاي-اأ ف ب

ميلي�شيا  زعيم  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �لت�شادية  �ل�شلطات  �شّلمت 
�شابق من جمهورية �إفريقيا �لو�شطى مّتهم بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم 

�شد �لإن�شانية، وفق ما �أعلنت �ملحكمة �لتي تتخذ من لهاي مقًر� لها.
وي�شتبه توّرط ماك�شيم جيفري �إيلي موكوم غاو�كا يف جر�ئم �رتكبت عامي 
�إفريقيا  جمهورية  يف  �مل��و�ق��ع  م��ن  وغ��ريه��ا  بانغي  “يف  و2014   2013

وفق ما جاء يف بيان �ملحكمة. �لو�شطى”، 
و�شهدت جمهورية �إفريقيا �لو�شطى، �لتي تعد من بني �أفقر دول �لعامل، 
�لذي ي�شم متمّردين  “�شيليكا”  �ئتالف  �أط��اح  2013 عندما  نز�عا عام 
معظمهم من �لأقلية �مل�شلمة �لتي حتمل �ل�شم نف�شه، بالرئي�س فر�ن�شو� 
بوزيزيه. وت�شبب �لنقالب باندلع نز�ع د�ٍم بني “�شيليكا” وقو�ت “�أنتي-

بالكا” �لتي يهيمن عليها م�شيحيون.
وكان موكوم زعيم جمموعة �شمن قو�ت “�أنتي-بالكا”. ويف 2019، ُعنّي 

وزيًر� لنزع �ل�شالح و�لت�شريح.
وذكر بيان �ملحكمة �أنها خل�شت �إىل “�أ�ش�س منطقية” تدفعها لال�شتباه باأن 
م�شوؤول  موكوم، من موقعه �شابًقا ك�”من�شق وطني لعمليات �أنتي-بالكا”، 
عن جر�ئم �شد �لإن�شانية ت�شمل �لقتل و�لتعذيب و�ل�شطهاد و”�لختفاء 
على  عمًد�  “�أ�شرف  باأنه  ي�شتبه  �حل��رب،  جر�ئم  �شعيد  وعلى  �لق�شري«. 
جّند  �أن��ه  كما  �لإغ��اث��ة  عنا�شر  �شد  و�آخ���ر  �ملدنيني”  �ل�شكان  �شد  هجوم 

مقاتلني مل تتجاوز �أعمار بع�شهم 15 عاما، �إ�شافة �إىل تهم �أخرى.
و�أفادت �ملحكمة �أن “�شلطات جمهورية ت�شاد �شّلمت �ل�شيد ماك�شيم جيفري 
�إيلي موكوم غاو�كا �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية على �أ�شا�س مذكرة توقيف 

�شادرة عن �ملحكمة يف �لعا�شر من كانون �لأول-دي�شمرب 2018«.
و�أف��ادت �ملحكمة على تويرت يف وقت متاأخر �لثنني باأن موكوم و�شل �إىل 

مركز �لعتقال �لتابع للمحكمة �جلنائية �لدولية يف لهاي.

ليبيا.. »اأزمة احلكومتني« تلقي بظاللها على م�ضراتة

يف ظل اأول حرب على تيك توك  

�ضور مفجعة وت�ضليل اإعالمي ودرو�س عن التاريخ من اأوكرانيا
•• نيويورك-اأ ف ب

بني مقاطع فيديو ت�شّور �نفجار�ت و�أخرى تتناول و�شفات 
�أو  �لتاريخ  �شريعة يف  درو����س  �ىل  و���ش��ول  ملجاأ  م��ن  طبخ 
�لجتماعية  ت��وك  تيك  �شبكة  ت�شهد  م�شللة،  معلومات 
يتابعها  �لتي  �لأوىل  حربها  لأوكر�نيا،  �لرو�شي  �لغزو  مع 

جمهور من �ل�شباب خ�شو�شا بنهم.
�أ�شبوعني، وبدًل من مقاطع فيديو تظهر فيها على  منذ 
فا�شيوتا على ح�شابها �شور  تن�شر مارتا  خلفية مو�شيقية 
تن�شر  و�جلنود على �جلبهة.  و�لنفجار�ت  �ملدمرة  �ملباين 
�لطالبة �لأوكر�نية �لبالغة من �لعمر 20 عاًما و�ملوجودة 
ما  �أوك��ر�ن��ي��ون  �شورها  مقاطع  لندن  يف  ق�شرية  بعثة  يف 
�شوهدت  �ملاأ�شاوية  �ليومية  حياتهم  عن  بالدهم  يف  ز�ل��و� 

حتى �لآن �أكرث من مليوين مرة.
وتقول �لطالبة يف �لقت�شاد من لفيف “مهمتي هي ن�شر 
نقل”  عن  �لتوقف  وعدم  يجري،  مبا  و�لتوعية  �ملعلومات 

ما يعي�شه �لأوكر�نيون.

- و�شفات يف الطبخ -
من بني �لوجوه �جلديدة على تيك توك يف �شياق �حلرب 
فالرييا �شا�شينوك وهي م�شورة تبلغ من �لعمر 20 عاًما 
ظلت حتت �لقنابل يف ت�شرينيغوف، يف �شمال �شرق كييف. 
لزيادة  �لإنكليزية  �للغة  �إىل  فا�شيوتا حتولت  مارتا  ومثل 
من  تن�شر  �لتي  �ل�شريالية  �لفيديو  مقاطع  و�شول  نطاق 
خاللها و�شفات يف طهي �لبور�س من �مللجاأ �إىل �ل�شري بني 

�لأنقا�س على خلفية رميك�س لأغاين ريهانا.
�إن��ه��ا م��ن ب��ني ق��ل��ة م��ن م�شتخدمي ت��ي��ك ت���وك �ل��ذي��ن مل 
يتخلو� عن �خلفة �لتي تتميز بها �ل�شبكة �لجتماعية �لتي 
ُتن�شر عليها مقاطع فيديو نادر�ً ما تتجاوز دقيقة و�حدة 

ولديها �أكرث من مليار م�شتخدم.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت�����ش��رح رمي���ا �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 23 عاًما 
“�أحاول �حلفاظ على روح �لفكاهة، فهذه طبيعتي” وقد 
�أودي�شا  ن�شرت �شوًر� لها يف ممر�ت ملجاأ حتت �لأر���س يف 
نزهة،  يف  نذهب  هيا  نقول:  ل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  “يف  تعليق:  مع 

ولكن: هيا نذهب لروؤية �أقرب ملجاأ«.
وت�شيف �ل�شابة �لتي جلاأت لدى �أ�شرة رفيقها يف مولدوفا 

بدًل من “ر�أب �ل�شدع” و”�إطفاء نار �لفتنة”، حمماًل 
�إياهم �مل�شوؤولية عن �أي �أرو�ح تزهق يف هذ� �ل�شر�ع.

وذكر �ملحلل �ل�شيا�شي �لليبي فرج زيد�ن، �إنه لي�س من 
�ملقبول ��شتمر�ر ترك تلك �ملجموعات، كما �أنه ل ميكن 
�لقبول ببقائهم يف �تفاق �أو ت�شوية بدعوى حتقيق حل 

�شيا�شي.

•• طرابل�س-وكاالت

عن  ليبيا(،  )غربي  م�شر�تة  يف  �أهلية  م�شادر  ك�شفت 
لتهديد�ت  �ملدينة  يف  عامة  و�شخ�شيات  �أعيان  تعّر�س 
من ميلي�شيات وجمموعات م�شلحة بها، “مل يُرْق لها” 
�لوزر�ء  �لأزم��ة �حلالية بني رئي�س  �ملحايد يف  موقفها 
�مل��ك��ل��ف م��ن جم��ل�����س �ل���ن���و�ب ف��ت��ح��ي ب��ا���ش��اغ��ا، ورئي�س 

�حلكومة منتهية �لولية عبد�حلميد �لدبيبة.
�أن قادة تلك  و�أو�شحت �مل�شادر ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
�ملجموعات �أبدو� “�شيقهم” من عدم �تخاذهم موقفا 
�إنهم  قائلني  �جلديدة،  وحكومته  ل�”با�شاغا”  مناوئا 
�ملنت�شف”،  م��ن  بالع�شا  �لإم�����ش��اك  ثمن  “�شيدفعون 

ح�شب و�شفهم.
و�أ�شارت �إىل �أن �أعيان و�شخ�شيات يف �ملدينة طلبو� من 
�ل�شر�ع  م�شر�تة  جتنيب  و”�لدبيبة”،  “با�شاغا” 
�ملنت�شرة  �ل��ع��دي��دة  �مل�شلحة  �ملجموعات  ب��ني  �ل��د�خ��ل��ي 
ولكنهم مل مينعو�  بها، و”�خلروج بخالفاتهم منها”، 
�لطرفني من �إجر�ء زيار�ت ولقاء�ت بها خالل �لفرتة 

�ملا�شية.
ويرى مهتمون بال�شاأن �لليبي �أن �لعديد من �لأ�شو�ت 
يف م�شر�تة �شعت �إىل �شبط �لو�شع يف �ملدينة؛ كي ل 
من  �حل�شد  ظل  يف  وذل��ك  للمو�جهات،  م�شرًحا  تكون 
تتطور  كادت  وقائع  �شهدت  �لطرفني، وقد  جمموعات 

قوة  �أق��دم��ت  ح��ني  ا  خ�شو�شً مفتوحة،  م��و�ج��ه��ات  �إىل 
على خطف وزر�ء �شمن �لت�شكيل  ل�”�لدبيبة”  موؤيدة 
�إنه  �أن �لأخري قال  �إل  ل�”با�شاغا”،  �حلكومي �جلديد 

“و�أد �لفتنة” وجتّنب “�لحتكام �إىل �ل�شالح«.
وقال �لباحث �ل�شيا�شي �لليبي عز�لدين عقيل، �إن تلك 
�لأ�شو�ت يف م�شر�تة �شتوّرط �لبالد يف �شر�ع ل حُتمد 
عقباه، د�عًيا “�لأغلبية �ل�شاحلة” يف �ملدينة �إىل عدم 
ما  ظ��ل  يف  ا  خ�شو�شً �لفتنة،  باإ�شعال  ل��ه��وؤلء  �ل�شماح 
�ل��ب��الد م��ن ت��ر�ج��ع و����ش��ع يف �شتى �ملجالت  ل��ه  و�شلت 

�خلدمية و�لأمنية وغريها.
يف  ت�شببت  �مل�شلحة  �مل��ج��م��وع��ات  ت��ل��ك  �أن  عقيل  و�أك����د 
متزيق �لن�شيج �لجتماعي يف ليبيا، و�إذك��اء نار �لفتنة 
�أجو�ء  خلق  يف  و�شاهمت   ،2014 �ل��ع��ام  منذ  و�لعنف 
ن�شاط  و�زدي���اد  �ملنظمة،  و�جل��رمي��ة  ل��الإره��اب  حا�شنة 
�لهجرة غري �ل�شرعية عرب �ل�شاحل �لليبي، فيما يزد�د 

�لفقر و�ملر�س يف �لبالد.
 ومنذ بد�ية �لأزمة، �أ�شدر �أهايل م�شر�تة بياًنا رف�شو� 
ف��ي��ه �مل�����ش��ارك��ة يف �أي ����ش��ط��ف��اف ���ش��ي��ا���ش��ي ي�����ش��ّق �شف 
“عدم  �إىل  �ل��ولي��ة  �مل��دي��ن��ة، ودع���و� �حل��ك��وم��ة منتهية 
�لنا�س  لل�شارع، وحماولة حتري�س  ت�شدير م�شكالتها 

�شد بع�شها؛ من �أجل �ل�شتمر�ر يف �ل�شلطة«.
و�نتقد �لبيان �أمر�ء �ملجموعات �مل�شلحة �لذين رّوجو� 
خلطاب “�لقتال و�لقتتال” بني �أبناء �ملدينة �لو�حدة، 

�شيًئا  يعرفون  ل  دول��ة  على  �ملن�شة  خ��الل  م��ن  �لتقليدي 
عنها.

يقول كري�س د�ير وهو مدر�س تاريخ يف مدر�شة ثانوية يف 
“دوًر� حيوًيا  �إن للمن�شة  �أورلينز ي�شتخدم تيك توك  نيو 
�ل�شباب  جيل  غالبية  منه  ينهل  �ل��ذي  �ملكان  هو  ه��ذ�  لأن 

�أخبارهم«.
ويقول روب فالهرتي مدير �ل�شرت�تيجية �لرقمية لدى 
�لبيت �لأبي�س �أنه جرى عر�س موجز “لأحدث �ملعلومات 
م��ن م�����ش��در موثوق” ع��ن �لأح�����د�ث �جل���اري���ة، ع��ل��ى 30 
عنه  نقلت  مثلما  �لرئي�شيني،  ت��وك  تيك  م�شتخدمي  من 

�شحيفة و��شنطن بو�شت.
ت�شفح”  )�ل�����ش��ب��اب(  على  ج���ًد�  �ل�شعب  “من  د�ي���ر  ي��ق��ول 
يحدث،  م��ا  تفا�شيل  على  ل��الط��الع  �لجتماعية  �ل�شبكة 
ينهال عليهم من جميع �جلهات،  �لدعائي  �ملحتوى  “لأن 

وخا�شة من رو�شيا«.

وت�شيف  “حياتي خر�ب ... مل يبق يل �شوى �ل�شخرية”. 
و�لليلكي  �ل��وردي  باللونني  �شهرها  �شبغت  �لتي  �لر�شامة 
ب�شاأنه وما  �أن منزح  “مل يعد �حلد و��شًحا بني ما ميكن 

ميكن �أن يجرح م�شاعر �لنا�س«.
و�حد،  �شهر  يف  م�شرتكيها  ع��دد  فا�شيوتا  م��ارت��ا  �شاعفت 

و�شاعفت فالرييا �شا�شنوك عددهم ثالث مر�ت.
تقول مارتا “�أنا ل �أحقق �أي ربح مما �أفعله«.

- »دور حيوي« -
منذ  �لجتماعية  �ل�شبكات  �إىل  و�لثور�ت  �حل��روب  ت�شللت 
�أك���رث م��ن ع�شر ���ش��ن��و�ت، ل��ك��ن ت��ي��ك ت���وك م��ا ز�ل���ت جتلب 
مقارنة  �شناً  �أ�شغر  جمهوًر�  وجت��ذب  �لعفوية  م��ن  �مل��زي��د 

مب�شتخدمي يوتيوب وفي�شبوك.
وهم  “�جليل زد”  ف ج��زء م��ن  ت��ع��َرّ �ل��ولي��ات �ملتحدة،  يف 
�لتلفزيون  ي�شاهدون  ل  �لذين  �لت�شعينيات  نهاية  مو�ليد 

باملناكفات  تبنى  ل��ن  �حل��دي��ث��ة  ليبيا  �أن  زي����د�ن  و�أك����د 
و�لكر�هية  �لنق�شام  �إىل مزيد من  �إل  ت��وؤدي  لن  �لتي 
�أي خطوة لالنتقال  و�لُفرقة، ومتزيق �ملجتمع ون�شف 
�إىل �لدولة �ملن�شودة، د�عًيا �إىل �ل�شتفادة من �لتجارب 
�ل�����ش��اب��ق��ة ل���دول م���ّرت ب��و���ش��ع م�����ش��اب��ه ل��ل��و�ق��ع �لليبي 

�حلايل، و�شارت �لآن “�أمماً ناجحة ومتما�شكة«.

وي�شيف “لهذ� �ل�شبب يجب �أن يتو�جد �ملعلمون و�ملرُبّون 
و�ملوؤرخون على �ملن�شة مل�شاعدة جيل �ل�شباب” على حتديد 

موقفهم.
بلغة  �مل��و���ش��وع  ت���وك  ت��ي��ك  م�شتخدمي  بع�س  ي�شتح�شر 
ريدكار  نيكيتا  �للندنية  �لفكاهية  ت��و���ش��ح  ك��م��ا  �مل��ن�����ش��ة، 
�لأطل�شي  �أن رو�شيا ت�شور حلف  �إىل  ب�شكل خا�س  م�شرية 

)�لناتو( على �أنه “جمموعة من �لفتيات �للعوبات«.
وت�شيف �أن “هذ� ل يجري على �شبيل �ملز�ح، بل هو و�شيلة 

لالإعالم لأن �لأخبار ميكن �أن تكون خميفة«.

- »موارد معززة« -
رد� على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س، �أ�شارت من�شة تيك توك 
�لتهديد�ت  للك�شف عن  “مو�رد معززة  �أنها خ�ش�شت  �إىل 
�لنا�شئة” على �ملن�شة و”�إز�لة �ملعلومات �مل�شللة �ل�شارة«.

�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  �شركة  �أوق��ف��ت  �آذ�ر/م����ار�����س،   6 يف 
مقاطع  حتميل  �ل�شينية  د�ن�����س  ب��اي��ت  ملجموعة  �لتابعة 
ف��ي��دي��و ج���دي���دة يف رو����ش���ي���ا، ب��ع��د مت���ري���ر ق���ان���ون يعاقب 

حماولت “ت�شويه �شورة” �لقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية.
ب�شكل  لرو�شيا  �ملو�لية  �لر�شائل  تدفق  �نخف�س  و�ل��ي��وم، 
ُتبث مقاطع فيديو تتهم  ز�ل��ت  و�إن كانت ما  و��شح، حتى 
و�شائل �لإعالم �لغربية با�شتخد�م لقطات من �لأر�شيف �أو 
�لوليات �ملتحدة بالكذب ب�شاأن �لطبيعة �حلقيقية للنز�ع.

وبخالف م�شتخدمي تيك توك �لذين يعر�شون �لنز�ع من 
وجهة نظر �جلانب �لأوك��ر�ين، فاإن مثل مقاطع �لفيديو 

هذه نادرة عموًما باللغة �لإنكليزية.
وكالة  ح�شاب  ه��و  �شعبية  ب��اأك��رب  يحظى  �ل���ذي  و�حل�����ش��اب 
ريا نوفو�شتي �لرو�شية �لتي تنقل با�شتمر�ر �تهامات دون 
دليل، مثل تلك �لتي تزعم بوجود معامل �أ�شلحة بيولوجية 

�شرية يف �أوكر�نيا متولها �لوليات �ملتحدة.
ا بتعديل �ملحتوى  �أي�شً �إنها تقوم  وتقول من�شة تيك توك 
�لعنيف وحتظر �شور �لعنف �جل�شدي �أو �لقتال �أو عر�س 

�شور ل�شخ�س يحت�شر.
�لفيديو  )م��ق��اط��ع  ُت��ب��ني  �أن  “�آمل  د�ي����ر:  ك��ري�����س  ي��ق��ول 
�ملن�شورة من �أوكر�نيا( للنا�س خماطر �حلرب و�أن تلهمهم 
ملنعها، ولي�س �أن جتعلهم �أقل �كرت�ًثا وجتعل �حلرب حدًثا 

طبيعًيا يف نظرهم«.

الإعالم ال�ضيني يردد الرواية الرو�ضية ب�ضاأن حرب اأوكرانيا  •• بكني-اأ ف ب

بينما ت�شتد �لعقوبات �لغربية على 
�أوكر�نيا،  غ��زوه��ا  على  رّد�  رو�شيا 
�ل�شينية  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ت��ق��ّدم 
تتجّنب  �مل��ح��ل��ي��ني  ل��ل��ق��ّر�ء  رو�ي�����ة 
وتبدي  �مل�شوؤولية  مو�شكو  حتميل 
�لرئي�س  نظر  وج��ه��ة  م��ع  تعاطًفا 

فالدميري بوتني.
�أو  دع���م  ع��ن  ���ش��و�ء  ب��ك��ني  �متنعت 
مو�شكو،  �مل��ق��ّرب��ة  حليفتها  �إد�ن����ة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ح��ّم��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  و”تو�ّشع” 
�رتفاع  م�����ش��وؤول��ي��ة  �ل�������ش���رق  �إىل 
هذه  وتنعك�س  �ل��ت��وت��ر.  م�����ش��ت��وى 
و�لقنو�ت  �ل�����ش��ح��ف  يف  �ل����روؤي����ا 
يف  كما   -- �لر�شمية  �لتلفزيونية 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي -- يف 
�خلا�شعة  �لإخبارية  �ل�شني  بيئة 

لرقابة م�شددة.
على  �لهجوم  بوتني  �أعلن  عندما 
�شباط/فرب�ير،   24 يف  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�شددت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة 
و�أن  ع�شكرية”  “عملية  �أنها  على 
ل��دى مو�شكو لحتالل  نية”  “ل 

�أر��ٍس �أوكر�نية.
�لبث  ���ش��ب��ك��ة  رّددت  �أي�������ام،  وب���ع���د 
يف”  ت����ي  ����ش���ي  “�شي  �ل���ر����ش���م���ي���ة 

�مل���ز�ع���م �ل��رو���ش��ي��ة �خل��اط��ئ��ة باأن 
فولودميري  �لأوك�����ر�ين  �ل��رئ��ي�����س 
زيلين�شكي غادر كييف، وهي رو�ية 
�شارعت من�شات حملية �أخرى �إىل 

تناقلها.
�ل�شينية  �لتقارير  بع�س  وتفيد 
�إيديولوجيا  ب���ان���ت�������ش���ار  ك���ذل���ك 
�أو�شاط  يف  �جلدد”  “�لنازيني 
�لأوكر�نيني،  و�ل�����ش��ع��ب  �جل��ي�����س 

وهو �ّتهام يدعمه بوتني.
�إع����الم مرتبطة  وُوج��ه��ت و���ش��ائ��ل 
�لإنرتنت  على  �نت�شرت  ب��ال��دول��ة 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي ب���ع���دم ن�����ش��ر �أي 
ت��ع��ل��ي��ق��ات م��ن��اه�����ش��ة ل��رو���ش��ي��ا �أو 
�أخ�������رى ي���ع���د حم���ت���و�ه���ا م����وؤّي����ًد� 

للغرب.
�لإعالم  و�شائل  تقارير  وتتجّنب 
��شتخد�م  �أوك��ر�ن��ي��ا  ع��ن  �لر�شمية 
“غزو”،  غ���ر�ر  على  م�شطلحات 
ذل��ك و�شف ما  ب��دًل من  ل  وتف�شّ
“قتال”.  �أو  “نز�ع”  باأنه  يجري 
وق���ال���ت �مل��ح��ل��ل��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
“�ملعهد  ل����دى  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل�������ش���اأن 
�لدولية”  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ب��ول��ن��دي 
لفر�ن�س  ���ش��ت�����ش��ودل��ي��ك  جا�شتينا 

بر�س �إن �لأمر ل يتعّلق “ب�شعوبة 
يف �إيجاد �لر�شالة �ل�شحيحة«.

ت�شتخدم عمًد�  “�ل�شني  و�أ�شافت 
م�شرية  للغاية”،  غ��ام�����ش��ة  ل��غ��ة 
�ل��ه��دف م��ن ذل��ك تخفيف  �أن  �إىل 
�ملخاطر �لدبلوما�شية يف عالقاتها 

مع �لدول �لغربية.
�مل�����ش��وؤول��ون م�شطلح  ك��م��ا رف�����س 
�أ�شئلة  ع��ل��ى  رّده����م  ل���دى  “غزو” 
�شحافيني �أجانب، مّتهمني �إياهم 
�أدلو�  بينما  �لتغطية،  يف  بالتحّيز 
باأن  تفيد  متناق�شة  بت�شريحات 
�ل�����ش��ني حت���رتم ���ش��ي��ادة ك���ل دولة 

لكّنها لن تقف مع �أي طرف.
�ل�شديدة  �لإد�ن��������ة  ُت���رتج���م  ومل 
�لألعاب  دورة  �فتتاح  للحرب لدى 
على  بكني  يف  �ل�شتوية  �لبار�ملبية 

�لتلفزيون �ل�شيني.
بث  ح����ق����وق  م���ال���ك���و  ي���ن���ق���ل  ومل 
�لدوري �لنكليزي �ملمتاز �ملباريات 
نهاية �لأ�شبوع �لذي �شبق يف �آذ�ر/
ب���اأن �لالعبني  م��ار���س، لإدر�ك���ه���م 
����ش���ي���ع���رب���ون ع���ل���ى �لأرج�����������ح عن 
ت�شامنهم مع �أوكر�نيا. ومل يخِف 
�ل�شني،  يف  �لإن��رتن��ت  م�شتخدمو 

تعاطفهم  �ل�����ش��ل��ط��ات،  م��ن  ب��دع��م 
و�شوم  بانت�شار  و�ُشمح  رو�شيا.  مع 
من�شة  ع���ل���ى  ل���ب���وت���ني  م������وؤّي������دة 
�ل�شينية  )�ل��ن�����ش��خ��ة  “ويبو” 
ت�شيد  تعليقات  ر�فقتها  لتويرت( 
ب�شجاعته وتدعو �لأوكر�نيني �إىل 

�ل�شت�شالم.
يف �مل��ق��اب��ل، ح��ذف��ت �مل��ق��الت �لتي 
تتحّدث عن تبني �لإعالم �لر�شمي 
�عتبارها  على  �لرو�شية  �لدعاية 

“معلومات ز�ئفة«.
“مركز لهاي  وقال �خلبري لدى 
�ل�شرت�تيجية”  ل����ل����در������ش����ات 
�حلال  هي  “كما  غيا�شي  ريت�شارد 
�ل�شني..  ت�����ويل  دول�������ة،  ك����ل  م����ع 

�لأولوية مل�شاحلها �لأمنية«.
و�أ�شاف “بناء على هذه �حل�شابات 
�مل�شتقرة  �لعالقات  ف��اإن  �لأمنية، 
و�لتي ميكن �لتنّبوؤ بها مع رو�شيا 

حتمل �أهمية بالغة«.
�أي�شا  �لإع�������الم  و����ش���ائ���ل  وب�������د�أت 
لنظريات  و����ش��ح  ب�شكل  �ل��رتوي��ج 
�شحيفة  وكتبت  رو�شية.  م��وؤ�م��رة 
�لر�شمية  تاميز”  “غلوبال 
نار”،  دون  م��ن  دخ���ان  ي��وج��د  “ل 

�لرو�شية  �مل����ز�ع����م  ك�����ررت  ب��ي��ن��م��ا 
متوّلها  بيولوجية  خمترب�ت  ب��اأن 
�أوكر�نيا  يف  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
فريو�شات  على  �خ��ت��ب��ار�ت  جت��ري 

تاجية حتملها �خلفافي�س.
ت�شريحات  ذك����ر  ع��ل��ى  ت�����اأت  ومل 
باأن  تفيد  و����ش��ن��ط��ن  م��ن  ���ش��درت 
“�أكاذيب”  ع��ن  ع��ب��ارة  �لت��ه��ام��ات 

مت دح�شها.
ق��ب��ل �ل���غ���زو ب����اأي����ام، �أع���ل���ن بوتني 
با�شتقالل  ت��ع��رتف  م��و���ش��ك��و  ب����اأن 
ولوغان�شك  دونيت�شك  منطقتي 
�أوكر�نيا  �شرق  يف  �لنف�شاليتني 
وبرر �لهجوم لحقا على �أن هدفه 
�لدفاع عن �جلمهوريتني �ملعلنتني 

من جانب و�حد.
“فينك�س”  ق�����ن�����اة  و�أظ��������ه��������رت 
بال�شينية  �لناطقة  �لتلفزيونية 
مقابلة  رو�شيا يجري  مر��شلها يف 
م��ع ���ش��اب��ط ب�����ش��اأن �ل��ت��ق��ّدم �لذي 
�لر�مية  رو���ش��ي��ا  عملية  يف  حت��ق��ق 
وتتم�ّشك  �ل�شالح”.  “لنزع 
و�شائل �لإعالم بهذ� �خلطاب رغم 
�لت�شريحات �لر�شمية �لتي ت�شدد 
على �حلاجة �إىل حماية “�شالمة 

�أر��شي جميع �لدول«.
ومع فر�ر ماليني �لأ�شخا�س من 
�أوكر�نيا �إىل دول �أوروبية بحًثا عن 
“مقابلة  �ل�شني  ن�شرت  �لأم����ان، 
للمتمّردين  زعيم  م��ع  ح�شرية” 

يف دونيت�شك.
ويف مقابلة مع “�شي جي تي �إن”، 
�شوهد دني�س بو�شيلني يتحّدث عن 
“مناطق حمررة” بينما �أّكد على 
للمو�طنني  �لكربى  “�لغالبية  �أن 
باأكرب  رو�شيا  مع  بالتقارب  ترغب 

قدر ممكن«.
نف�شها  ت�شوير  بكني  حاولت  كما 
�ل��ع��ق��ل �ملحايد  �أن���ه���ا ���ش��وت  ع��ل��ى 
�لو�شاطة يف  دور  �لقادر على لعب 

جهود �ل�شالم.
�جلمعة  “غلوبال تاميز”  وذكرت 
“�شيا�شة  على  حافظت  �ل�شني  �أن 
�أوكر�نيا  ق�شية  ح��ي��ال  م�شتقلة 
وتطور عالقات مع كافة �لأطر�ف 

جللب �ل�شتقر�ر �إىل �لعامل«.
�ل�شني  ب���اأن  يعتقد  غيا�شي  ل��ك��ن 
�أن�������ه خطوة  ع���ل���ى  �ل�����غ�����زو  ت������رى 
تعديات  م��و�ج��ه��ة  يف  “دفاعية” 
ح��ل��ف ���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي �ل��ت��ي قد 
�لأمنية،  رو���ش��ي��ا  م�شالح  ت��ق��ّو���س 
موقًفا  “�ّتخذت  �أن����ه����ا  م����وؤك����د� 

و��شًحا«.

طائرة اأبراموفيت�س تهبط يف تركيا بعد ر�ضده يف اإ�ضرائيل
•• القد�س-اإ�صطنبول-رويرتز

و�شلت طائرة مرتبطة برجل �لأعمال �لرو�شي رومان �أبر�موفيت�س 
�خلا�شع لعقوبات �إىل �إ�شطنبول قادمة من �إ�شر�ئيل وذلك بعد وقت 

ق�شري من روؤيته يف مطار بن جوريون بتل �أبيب.
كان �أبر�موفيت�س من بني �شبعة ملياردير�ت رو�س �أ�شيفو� �إىل قائمة 
�لعقوبات �لربيطانية �لأ�شبوع �ملا�شي يف حماولة لفر�س عزلة على 
وتبنى  �لرو�شي لأوكر�نيا.  �لغزو  ب�شبب  بوتني  �لرئي�س فالدميري 

دبلوما�شيون من �لحتاد �لأوروبي خطوة مماثلة.
وينفي رجل �لأعمال �لرو�شي، �لذي يحمل �أي�شا جن�شيتي �إ�شر�ئيل 

و�لربتغال، �أنه على عالقة وثيقة ببوتني.
نادي  مالك  �أبر�موفيت�س  روي��رتز  عليها  ح�شلت  �شورة  و�أظ��ه��رت 

ت�شيل�شي �لربيطاين يجل�س يف �شالة كبار �لزو�ر باملطار يف تل �أبيب 
وهو ي�شع كمامة كان ينزلها �إىل ذقنه. ومل يت�شن لرويرتز �لتحقق 
�إن  لرويرتز  وق��ال م�شدر مطلع  �لطائرة.  ك��ان على منت  �إذ�  مما 
م��ط��ار بن  �إىل  ���ش��اف��رت  �أب��ر�م��وف��ي��ت�����س  ��شتخدمها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة 
جوريون يف وقت متاأخر من يوم �لأح��د من مو�شكو. وق��ال موقع 
�لتي حتمل  �لطائرة،  �إن   24 ر�د�ر  �لرحالت �جلوية فاليت  تتبع 
�أعمال  �إل.�إك���������س-�آر.�إي����ه.و�ي، وه��ي ط��ائ��رة رج���ال  �لت�شجيل  رم��ز 
��شطنبول  �لثنني يف  ي��وم  كبرية من ط��ر�ز جلف �شرتمي، هبطت 

بعد مغادرة �إ�شر�ئيل.
و�أفاد م�شدر نقال عن خطط طري�ن باأن من غري �ملقرر �أن حتلق 
�لطائرة من ��شطنبول بعد �أن هبطت وظلت هناك. وكانت �لطائرة 

�أي�شا يف تركيا �لأ�شبوع �ملا�شي، وفًقا لبيانات �لتتبع.

لإيه.بي  �لرئي�شي  �ملقر  وبها  تركيا  يف  مدينة  �أك��رب  هي  �إ�شطنبول 
�أبدى  ج��روب هولدجن، وهي �شركة يديرها حم�شن ب��ريق، و�ل��ذي 
علنا �هتمامه ب�شر�ء نادي ت�شيل�شي �ملناف�س يف �لدوري �لإجنليزي 

�ملمتاز من �أبر�موفيت�س.
وبريق له �أن�شطة يف قطاعات �لبناء و�لطاقة و�لعقار�ت، وقال �إنه 

كان يتحدث مع �أبر�موفيت�س حول عملية �لبيع.
�إنه يبيع �لنادي �للندين، لكن  �أبر�موفيت�س �لأ�شبوع �ملا�شي  وقال 
حكومي  ترخي�س  مبوجب  ت�شيل�شي  ويعمل  �لآن  معلق  �لبيع  هذ� 
خا�س، ول يعرتف به جمل�س �إد�رة �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز من 

مدير� للنادي.
وقال م�شدر من وز�رة �لنقل �لربيطانية يوم �جلمعة �إن بريطانيا 
عليهم  فر�شت  للذين  مملوكة  مروحيات  �أو  طائر�ت  عن  تتحرى 

عقوبات. و�شادرت �شلطات يف �أوروبا خالل �لأيام �لأخرية عدد� من 
�ملمتلكات �شملت يخوتا فخمة مبئات �ملاليني من �لدولر�ت.

�ليخت  ب��اأن  فايندر  وفي�شل  تر�فيك  م��اري��ن  �لتتبع  موقعا  و�أف���اد 
 600 قيمته  تبلغ  و�ل���ذي  �أبر�موفيت�س  ميلكه  �ل���ذي  �شولري�س 
مليون دولر كان قبالة �جلبل �لأ�شود متجها �إىل �إ�شطنبول. لكن 
بحلول �ل�شاعة 2030 بتوقيت جرينت�س، تغري و�شع �ل�شفينة �إىل 

“�نتظار �لأو�مر” ومل تعد تعلن عن وجهتها.
وثيقة  بعالقات  �لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �لع�شو  تركيا  ترتبط 
لغزو  بانتقادها  متو�زنا  نهجا  وتبنت  ومو�شكو،  كييف  من  كل  مع 
وت�شف  مو�شكو.  على  �لغربية  للعقوبات  معار�شتها  مع  �أوكر�نيا 
ع�شكرية  “عملية  ب��اأن��ه  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري  حت��رك��ه��ا  رو���ش��ي��ا 

خا�شة«.
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و�أ�شاف “عندما كانت قو�تنا على و�شك مغادرة �ملخيم، و�شلت  �إرهابية”. 
�لقو�ت  ف���ردت  �ل��ن��ار باجتاهها،  �أط��ل��ق  ن��اري��ة وع��ل��ى متنها خم��رب  در�ج���ة 

�لإ�شر�ئيلية وقتلته«.
و�أفاد �ملتحدث با�شم حر�س �حلدود �لإ�شر�ئيلي من جهة �أخرى عن وقوع 

�أعمال عنف خالل عملية �عتقال يف خميم قلنديا لالجئني قرب ر�م �هلل.
“�شخ�شني متورطني يف  �إن عنا�شر حر�س �حل��دود �عتقلو�  وقال يف بيان 

�أن�شطة �إرهابية” من �ملخيم، و�ندلعت خالل �لعملية “�أعمال �شغب«.
و�أ�شاف �أن “مئات منّفذي �أعمال �ل�شغب �ألقو� �أ�شياء ثقيلة من على �أ�شطح 
�لحتجاجات  تفريق  “بو�شائل  ف��رّدت  للخطر”،  قو�تنا  عّر�س  ما  �ملنازل 
“�ل�شاب  مقتل  �لفل�شطينية  �ل�شحة  وز�رة  و�أك��دت  �لنار”.  �إط��الق  ومنها 
عالء �شحام يف �لع�شرينات من عمره” يف قلنديا، م�شرية �ىل �أنه “�أ�شيب 
يف  �لقتلى  ع��دد  �رتفع  بذلك،  �إن��ه  �ل���وز�رة  وقالت  �لر�أ�س”.  يف  بر�شا�شة 

وتندلع يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة مو�جهات مع �جلي�س  حت�شني �ملعي�شة”. 
�لإ�شر�ئيلي بانتظام �شو�ء خالل تظاهر�ت �أو خالل عمليات هدم منازل �أو 

تنفيذ �عتقالت يف �لتجمعات �لفل�شطينية.
وقال م�شوؤولون �أمنيون �إ�شر�ئيليون �إنهم يخ�شون زيادة �لعنف مع �قرت�ب 

حلول �شهر رم�شان.
يف رم�شان �لعام �ملا�شي، �ندلعت مو�جهات عدة بني �لفل�شطينيني و�لقو�ت 
�ل�شيخ جر�ح يف  باإخالء منازل يف حي  �ل�شر�ئيلية، على خلفية تهديد�ت 
�لقد�س �ل�شرقية ل�شالح م�شتوطنني، وتلتها مو�جهة ع�شكرية د�مية بني 

حركة حما�س �لتي ت�شيطر على قطاع غزة و�إ�شر�ئيل.
نحو   1967 يف  �إ�شر�ئيل  �حتّلتها  �لتي  �لغربية  �ل�شفة  ويعي�س حاليا يف 
�إ�شر�ئيلي يف م�شتوطنات  �ألف   475 �إىل جانب  ثالثة ماليني فل�شطيني 

يعتربها �ملجتمع �لدويل غري قانونية.

••نابل�س-اأ ف ب

�إ�شر�ئيلية   قو�ت  بر�شا�س  ع�شرة،  �ل�شاد�شة  يف  �أحدهما  فل�شطينيان،  قتل 
�أم�س �لثالثاء خالل عمليات يف منطقتني خمتلفتني من �ل�شفة �لغربية 

�ملحتلة، وفق م�شوؤولني يف �جلانبني �لفل�شطيني و�لإ�شر�ئيلي.
و�أفادت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية يف بيان �أن نادر هيثم فتحي ريان )16 
عاًما( “�أ�شيب يف �لر�أ�س ويف �ل�شدر و�لبطن و�ليد” بعدما “�أُطلق عليه 
�لعديد من �لأعرية �لنارية” يف خميم بالطة قرب نابل�س يف �شمال �ل�شفة 

�لغربية.
وق���ال �مل��ت��ح��دث با�شم ح��ر���س �حل���دود �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�لإ�شر�ئيلية من خميم  �لقو�ت  �أثناء خروج  �لنار ح�شل  �إط��الق  تبادل  �إن 
بالطة بعد �عتقال “فل�شطيني مطلوب لدى �إ�شر�ئيل ل�شلوعه يف �أن�شطة 

�لعام  بد�ية  20 منذ  �لإ�شر�ئيلية �ىل  �لقو�ت  �أيدي  �لغربية على  �ل�شفة 
وقلنديا  بالطة  خميمي  يف  ب��ج��روح  �أ�شخا�س  ت�شعة  و�أ���ش��ي��ب   .»2022

�ليوم، وفق وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية.
�إ�شر�ئيل  �أم��ريك��ي كبري  م�����ش��وؤول  ز�ر  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ�  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 

و�ل�شفة �لغربية يف حماولة لتخفيف �لتوتر.
م�شاعد  نائب  “ي�شافر  �لثنني  �لأمريكية  �ل�شفارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
وزير �خلارجية هادي عمرو حالًيا �إىل �لأردن و�إ�شر�ئيل و�ل�شفة �لغربية 
من �أجل عر�س روؤية �لرئي�س )�لأمريكي جو( بايدن لإعطاء دفع لتد�بري 
مت�شاوية يف �حلرية و�لأمن و�لزدهار لالإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني على 

حد �شو�ء«.
و�أكد �ملتحدث �أن �ملوفد �لأمريكي “يعمل من ناحية على تخفيف �لتوتر�ت 
�شاأنها  م��ن  حم���ددة  �قت�شادية  خ��ط��و�ت  تنفيذ  على  �أخ���رى  ناحية  وم��ن 

 مقتل فل�ضطينيني اثنني بنريان اإ�ضرائيلية يف ال�ضفة 

•• عوا�صم-وكاالت

�لأوكر�نية،  �لرو�شية  �حل��رب  ك�شفت 
�لنفط  م��ع  �لتعامل  يف  �ل��غ��رب  خ��ط��اأ 
و�ل��غ��از، و�ل��ط��اق��ة �لأح��ف��وري��ة ب�شكل 
على  دول������ه  ����ش���ارع���ت  �أن  ب���ع���د  ع������ام، 
�إىل حم��اول��ة قربها،  �ل��ع��ق��د  �م��ت��د�د 
يف  �ملناخ،  تدهور  م�شوؤولية  وحتميلها 
�لقوى  ل  فيه  تكن  �ل���ذي مل  �ل��وق��ت 
للبديل  �ل���غ���رب، ج��اه��زة  �ل��ك��ربى يف 
�لفعلي و�لعملي. ووفق �شحف عربية 
�لغرب  ي�شابق  �لثالثاء،  �أم�س  �شادرة 
من  �لإم����د�د�ت  لتاأمني  �لوقت  �ليوم 
�لكربى  �لأزم���ة  تفجر  بعد  �ل��ط��اق��ة، 
يف ق���ط���اع �ل���ط���اق���ة، ب�����ش��ب��ب �حل���رب 
و�لعقوبات  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
�لغربية �لقا�شية على قطاعي �لنفط 
و�ل��غ��از و�ل��رو���ش��ي��ني، م��ا ف��ت��ح �ملجال 
يف وج��ه �أزم���ة خ��ان��ق��ة، �أَ���ش��ح��ت تهدد 
و�أمريكا،  �لأوروب��ي��ة،  �ل��دول  �قت�شاد 

ومن ور�ئهما �لعامل باأ�شره. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�أدت �حل��رب يف     يف �ملجر، بينما 
حملة  ����ش��ط��ر�ب  �إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�ن��ت��خ��اب��ات �ل��ث��ال��ث م���ن �أب���ري���ل، 
و�ملوؤيدون  �ملعار�شون  �شيتحدى 
�ل�شو�رع.  يف  �ل��ب��ع�����س  ب��ع�����ش��ه��م 
رئي�س  �أورب��������ان،  ف��ي��ك��ت��ور  ي��ل��ع��ب 
�ل�������وزر�ء �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه، على 
و�لنظام  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ن��ع��ك��ا���ش��ات 

ف�شاًل عن �لقيم �لتقليدية.
    فمن جهة، “م�شرية �ل�شالم” 
تليها  ي��ن��ظ��م��ه��ا �حل����زب �حل���اك���م 
�ملنتهية  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ك��ل��م��ة 

وليته يف قاعة جمل�س �لأمة.
 وم���ن �جل��ه��ة �لأخ�����رى، �جتماع 
�لوحيد،  �مل��ع��ار���ش��ة  مل��ر���ش��ح  ك��ب��ري 
�أم����ام جامعة  ز�ي،  م��ارك��ي  ب��ي��رت 
�ل��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ي��ك و�لق���ت�������ش���اد يف 
يتز�من  �لثالثاء،  بود�ب�شت. هذ� 
�شيخو�س  �ل��وط��ن��ي،  �ل��ع��ي��د  م���ع 
ز�ي  م���ارك���ي  وب��ي��رت  “فيكتور” 
قبل  �ل�����ش��ارع  يف  حا�شمة  م��ب��ارزة 
�أ�����ش����ب����وع����ني م�����ن �لن����ت����خ����اب����ات 

�لطريق �لتي �شت�شل من خالله �إىل 
�لنتيجة �لأقل كلفة عليها.و�لعقوبات 
�شت�شر  بل  وحدها،  رو�شيا  تطال  لن 
مب�شالح �أوروبا �لتي تعتمد على �لغاز 
�لرو�شي وعلى مو�رد �أخرى. وحينما 
ي�شل �شعر برميل �لبرتول �إىل 140 
�لغاز  م��ن  �ملكعب  �مل��رت  و�شعر  دولر�ً 
يلحق  ل��ن  ف��ه��ذ�  دولر،   2500 �إىل 
�ل�شرر برو�شيا لأنها �مل�شدر �لرئي�شي 
لهاتني �ملادتني �للتني ل بديل عنهما 
�شتتمكن من  وب��ال��ت��ايل  �ل��ي��وم،  ح��ت��ى 
تعوي�س  م���ع  ك��ل��ف��ة ح��رب��ه��ا  ت��غ��ط��ي��ة 
�ل��ت��ي تو�جهها.  م��ن �خل�����ش��ائ��ر  ج���زء 
من  �مل�شتوردة  �ل���دول  تئن  �ملقابل  يف 
قد  ذلك  �شوء  وعلى  �لأ�شعار،  �رتفاع 
�لدول  بع�س  تعيد  م��ف��اج��اآت  حت��دث 
�ل��ن��ظ��ر ب��ع��الق��ات��ه��ا م��ع �ل�����ش��ني �لتي 
�أيام �حلرب  �زدهر �قت�شادها مع �أول 
على �أوكر�نيا، و�أول �شفارة �إنذ�ر دوت 

عالياً يف عدد من مدنها«.

نفط ال�شرق الأو�شط
يف �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط، قال ندمي 
�أن  �لعجيبة،  �ملفارقات  “من  قدي�س: 
�لإد�رة �لتي كانت قبل �أ�شهر قليلة يف 
�لنبعاثات  مو�شوع  ترفع  �ملناخ  قمة 
�ل�شامة و�لطاقة �لنظيفة �إىل م�شاف 
ديانة حد�ثية جديدة، هي نف�شها من 
�ملزيد  �إىل �شخ  �ليوم  �لقادرين  تدعو 
م��ن �ل��ن��ف��ط يف �لأ�����ش����و�ق، ف��ق��ط لأن 
وقررت  بل  ذل��ك،  تقت�شي  م�شاحلها 
ب�شكل يائ�س �لقفز فوق كل ما تدعيه 
و�أنتي- وليرب�لية  حقوقية  قيم  من 
نظام  مع  �حل��و�ر  باجتاه  ديكتاتورية 
ف��ن��زوي��ال، يف ح��ني كانت  م�����ادورو يف 
بع�س �أ�شو�ت �لإد�رة تتم�شك بتوجيه 
خليجية  ل���دول  �لقا�شية  �لن��ت��ق��اد�ت 
حمددة، ل غبار على خيار�تها �لعاقلة 
يف �ل�شيا�شة �لدولية عامة، ويف بر�مج 
و�لقت�شادي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 

�لد�خلي«.

احلل الإفريقي
�لعرب  �ل�شياق قالت �شحيفة  يف هذ� 
وقف  ق��ر�ر  بعد  �ل��غ��رب  �إن  �للندنية، 
�لطاقة  �إم����������د�د�ت  ع���ل���ى  �لع���ت���م���اد 
�أ���ش��ب��ح م�����ش��ط��ر�ً للبحث  �ل��رو���ش��ي��ة، 
ب��دي��ل��ة، بعد تبني حجم  ع��ن م�����ش��ادر 
�خل��ط��ر و�ل���ورط���ة �ل��ت��ي ت����ردت فيها 
�لنفط  بقر�ر مقاطعة  �أ�شا�شاً،  �أوروب��ا 
ت�شريع  مبحاولة  �لرو�شيني،  و�ل��غ��از 
�خلطو�ت لتاأمني حاجتها من �لنفط 
��شتمر�ر  ورغ��م  �إفريقيا.   من  و�لغاز 
�لتخل�س  ���ش��ي��ا���ش��ة  يف  �ل���غ���رب  دول 
�ملت�شرعة،  �لأح���ف���وري���ة  �ل��ط��اق��ة  م��ن 
طاقة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ع��ل��ى  و�ل����ره����ان 
�أن  �إل  �ل�شم�شية،  و�ل��ط��اق��ة  �ل���ري���اح 
م��ر�ق��ب��ني وخ����رب�ء ي��ع��ت��ق��دون ح�شب 
�ل�شحيفة، �أنه �إنتاج �لطاقة �ملتجددة 
ل��ن ي��ك��ون �إل ج����زء�ً م��ن ح��ل طويل 
�لأم��د.  ورغ��م �نتباه �أوروب��ا و�لغرب، 
�أخري�ً �إىل م�شادر �لطاقة يف �إفريقيا، 
خا�شًة يف �جلز�ئر وليبيا، �لقريبتني، 

�إل �أن �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، �أكرب 
ل��ل��ط��اق��ة خ��ا���ش��ة م���ن �لغاز  م�����ش��در 
يف �ل��ع��ق��ود �مل��ق��ب��ل��ة، م��ا ي��دف��ع �أوروب����ا 
ولكنها  ع��ل��ي��ه��ا،  �ل���ره���ان  �إىل  خ��ا���ش��ًة 
ب���رف���ع حتديات  م��ط��ال��ب��ة ق��ب��ل ذل����ك 
ك������ربى، م���ال���ي���ة ول���وج�������ش���ت���ي���ة، قبل 
�إذ  �لرو�شية،  �لطاقة  ع��ن  ��شتغنائها 
�لعابر  �لأن��اب��ي��ب  خ��ط  ط��ول  �شيكون 
�أوروبا،  �إىل  نيجرييا،  من  لل�شحر�ء 
من  “�أكرث  �إف���ري���ق���ي���ا  ����ش���م���ال  ع����رب 
ما  ي��ن��ق��ل  �أن  ومي��ك��ن  م��ي��ال   2500
30 مليار مرت مكعب من  �إىل  ي�شل 
�شنويا،  �أوروب����ا  �إىل  �لنيجريي  �ل��غ��از 
�أي ما يعادل ثلثي و�رد�ت �أملانيا ل�شنة 
2021 من رو�شيا. ولكن من �ملرجح 
�أن ي�شتغرق �إن�شاء خط �لأنابيب عرب 
و�شي�شكل  �أك���رث،  �أو  ع��ق��د�ً  �ل�����ش��ح��ر�ء 
�لعديد من �لتحديات لأنه مير عرب 
مناطق �بتليت بال�شر�عات و�لتمرد«. 

 راأ�شًا على عقب
قال  عربية”  “�إندبندنت  موقع  ويف 

“�لنفط  �إن  �حلجي،  في�شل  بن  �أن�س 
وقد  �أب��ي��ن��ا.  �أم  �شئنا  �شيا�شية  �شلعة 
ت���ت���و�ف���ق �مل�������ش���ال���ح �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة مع 
تعار�شها  وق��د  �أح��ي��ان��اً،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�شالح  تعار�شت  فاإذ�  �أخرى.  �أحياناً 
�ل�شيا�شية،  �مل�شالح  مع  �لقت�شادية 
�ل��دول �ملنتجة حتقيق  ف��اإن على كبار 

�لتوز�ن بينها.
م�شتقباًل  �أوب��������ك+  دور  �����ش���ت���م���ر�ر   
عامي  يف  �ل���ت���وز�ن  حتقيق  وحم��اول��ة 
زي���ادة  ي��ت��ط��ل��ب��ان  و2024،   2023
�إن����ت����اج �ل���ن���ف���ط ح���ال���ي���اً ف�����وق م����ا هو 
بفر�س  �مل����ق����ررة،  �خل���ط���ة  يف  حم����دد 
ع���دم وج���ود رك���ود �ق��ت�����ش��ادي، �إل �أن 
�لعو�مل �ل�شيا�شية تفر�س عدم �إنتاج 
ه��ذه �ل��زي��ادة. وب��ه��ذ� جن��د �أن �أف�شل 
�خليار�ت حالياً هو �ل�شتمر�ر بتطبيق 
خ��ط��ة زي�����ادة �لإن����ت����اج، خ�����ش��و���ش��اً �أن 
�شادر�ت �لنفط �لرو�شية مل تنخف�س 
ب�شكل كبري«. وعلى �شعيد �آخر، و�إىل 
�لأزمة  ف��اإن  �ل�شيا�شي،  �لبعد  جانب 

�لكاتب،  ح�����ش��ب  مت��ث��ل  �لأوك����ر�ن����ي����ة، 
جت���م���ي���د�ً ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل���ش��ت��غ��ن��اء عن 
�لتطور�ت  �أن  ذلك  �أوروب���ا،  �لنفط يف 
�ملت�شارعة يف �أوكر�نيا، جعلت �لرئي�س 
مل  “هدفاً  ُي��ح��ق��ق  ب��وت��ني  �ل���رو����ش���ي 
ي��ك��ن م��ق�����ش��ود�ً ع��ل��ى �لإط�����الق، وهو 
�لكربوين  �حلياد  �شيا�شات  �شرب  �أنه 
�لأوروبية يف �ل�شميم، و�أخر تطبيقها 
ف��ه��ا ه��ي بع�س �لدول  ���ش��ن��و�ت ع���دة. 
�لأحفوري  ل��ل��وق��ود  ت��ع��ود  �لأوروب���ي���ة 
بينما  �ل��ط��اق��ة،  �أم���ن  حتقيق  بحجة 
ت���ق���وم �حل���ك���وم���ات ب��ت��ح��وي��ل �إع���ان���ات 
�لكهرباء  و�شيار�ت  �خل�شر�ء  �لطاقة 
غذ�ئية.  وم�����و�د  وق����ود  �إع���ان���ات  �إىل 
�لطلب  ف���اإن  �ل��ت��ط��ور�ت  ه��ذه  نتيجة 
�شيكون  م�شتقباًل  و�لغاز  �لنفط  على 
�أعلى من كل �لتوقعات. ومبا �أنه لي�س 
�إم��د�د�ت �إ�شافية ب�شبب �شعف  هناك 
�ل�شتثمار�ت يف �ل�شناعة يف �ل�شنو�ت 
و�لغاز  للنفط  �حلاجة  ف��اإن  �ملا�شية، 

�لرو�شيني �شتزد�د يف كل �حلالت.
�ملتجددة  �لطاقة  �شناعة  �أن  �مل�شكلة 
على  تعي�س  �لكهربائية  و�ل�����ش��ي��ار�ت 
�لتي  �حلكومية  و�لقو�نني  �لإع��ان��ات 
ت��ت�����ش��م��ن ���ش��ري��ب��ة �ل����ك����رب����ون. وكل 
وجود  على  مبنية  �حلالية  �لدر��شات 
�لطاقة  �قت�شاد�ت  �ل��وق��ود.  �شر�ئب 
يف  �لكهربائية  و�ل�����ش��ي��ار�ت  �مل��ت��ج��ددة 
ر�أ�شاً  �نقلبت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأزم��ة  ظل 

على عقب«.  

حرب ب�شو�ص
بن  ع��ل��ي  ق���ال  �لحت�����اد  �شحيفة  ويف 
عن  �لتخلي  خ��ي��ار  �إن  �لكعبي،  ���ش��امل 
م�شكلة  �ل��رو���ش��ي��ني،  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
�أن يكون عقاباً  لأوروب��ا و�لغرب، قبل 
ير�هن  “وبينما  ق����ائ����اًل:  ل��رو���ش��ي��ا 
طالت  �أن  بعد  �إنهاكها  على  ك��ث��ريون 
�أن  �إل  �أن�����ش��ط��ت��ه��ا،  معظم  �ل��ع��ق��وب��ات 
�ملوقف  ت��در���س  �أن��ه��ا مل  ه��ذ� ل يعني 
من جميع جو�نبه، و�شتختار بالتايل 

�لت�شريعية.
 ،2010     يف �ل�شلطة منذ عام 
�أورب�������ان لولية  ف��ي��ك��ت��ور  ي�����ش��ع��ى 
�نتخابات  �ل��ت��و�يل يف  ر�ب��ع��ة على 

3 �أبريل. 
�مل�شتقل، عمدة  �ملحافظ  مناف�شه 
جنوب  يف  �حلجم  متو�شطة  بلدة 
�لإطاحة  يف  ي��اأم��ل  �ل��ب��الد،  �شرق 
بحكومة يعتربها “�لأكرث ف�شاًد� 
�لتاريخ  م����ن  ع�����ام  �أل������ف  خ�����الل 
�ملجري”، لكن �حلرب يف �أوكر�نيا 

�ملجاورة هزت �حلملة.
    ي��ل��ق��ي ت���دف���ق �ل���الج���ئ���ني يف 
نيوغاتي،  ب��ود�ب�����ش�����������ت  حمط�����ة 
غ����رب �ل��ع��ا���ش��م��ة، ب��ظ��الل��ه على 
�لربنامج �ل�شيا�شي لبيرت ماركي 
�لخ���ب���اري���ة،  �ل����رب�م����ج  يف  ز�ي. 
�لأ���ش��ب��ق��ي��ة ب���ات���ت ل��ل��ح��رب على 
�لن��ت��خ��اب��ات، رغ��م �لق����ر�ر باأنها 
�لنتخابات  �أ�����ش����د  م����ن  و�ح�������دة 

مناف�شة منذ �شقوط �ل�شيوعية.
�لتي  �لر�شمية  �ملل�شقات  على     
حازمة،  ب��ن��ظ��رة  �أورب�������ان  ت��ظ��ه��ر 
ه��ن��اك ���ش��ع��ار ي��ع��ل��ن �حل��اج��ة �إىل 
“�حلفاظ على �ل�شالم و�لأمن يف 
لأن��ه، رغم ع�شويتها يف  �ملجر”. 
�مل�شاهمة  �لدولة  ترف�س  �لناتو، 
منتقدو  �ل�������ش���ر�ع.  يف  ع�����ش��ك��رًي��ا 
من  ق��رب��ه  على  يلومونه  �أورب����ان 
�ل��ك��رم��ل��ني. وت��ع��ت��م��د �مل��ج��ر على 
�لغاز �لرو�شي غري �ملكلف، بن�شبة 
80 باملائة، وت�شت�شيف �لعا�شمة 
�ل�شتثمار  لبنك  �لرئي�شي  �ملقر 
رو�شية  م��ن��ظ��م��ة  وه����و  �ل�������دويل، 
�أ���ش��ب��ق��ي��ة و���ش��ن��دوق ���ش��اب��ق لدول 

�لكتلة �ل�شرقية �لبائدة.

الأوفر حًظا
 لالحتفاظ مبقعده

جيًد�  متوقع  �أورب����ان  »فيكتور     

�ل�شالم عند  �إىل جانب  بوقوف�����ه 
�أوكر�نيا،  يف  �ل�����ش�����������ر�ع  �ن�����دلع 
�شاموي��ل  �أغ��و���ش�����������������ت��ون  ي��ع��ت��رب 
�لأبحاث  م��رك��ز  م��دي��ر  م��������������ر�ز، 
م���ع���ه���د وج��ه�����������������ة ن���ظ���ر �مل����وؤي����د 

للحكومة.
يوؤمنون  ف��ي��د���س،  ح��زب��ه،  ناخبو   
�أورب����ان،  ب��زع��ام��ة  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
�لو�شع  يف  �لتو�فق  هذ�  وي�شتمر 
�حل���ايل ل��الأزم��ة و�حل����رب. يظل 

مع�شكر فيد�س موحًد�«.
    ووفًقا ل�شتطالع �أجر�ه معهد 
�ملر�شح  هو  �أورب���ان  ف��اإن  ميديان، 
�لأوف��ر حًظا لالحتفاظ مبقعده 

حتى عام 2026. 
�ملنتهية  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ي��ت��ف��ّوق 
ولي���ت���ه ع��ل��ى ب��ي��رت م���ارك���ي ز�ي 
باملائة   49 بن�شبة  ن��ق��اط،  ب�شت 
 43 مقابل  �لت�شويت  ن��و�ي��ا  م��ن 

باملائة ل�شالح خ�شمه.

��شتفتاء،  �لق���رت�ع  و�شي�شاحب   
مبادرة  �لأ�شرة”.  “حماية  حول 
يونيو  يف  ����ش���در  ت�����ش��ري��ًع��ا  ت��ت��ب��ع 
و  “�لتمثيل”  يحظر   ،2021
�لهوية  وتغيري  لها  “�لرتويج” 

بني �لقا�شرين.
�ملوؤيدة  �مل�شرية  وياأمل منظمو     
�أن  لأورب�������ان، ي����وم �ل���ث���الث���اء، يف 
يدعم 680 �ألف �شخ�س بطلهم. 
�ملعار�شة  يف  �مل�شاركون  و�شيكرر 
“لكن  �لنظام.  تغيري  رغبتهم يف 
�لنظام �حلايل مت ت�شكيله جلعل 
م�شتحيل،  ���ش��ب��ه  �مل��ع��ار���ش��ة  ف���وز 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  يحلل 
�ملتخ�ش�س  كا�س مود،  �لهولندي 
و�ملجر،  �لأوروب��ي��ة  �ل�شعبوية  يف 
ح��ت��ى ل���و مل ت��ك��ن ف��ر���ش��ه مبثل 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  �لأهمية يف  هذه 

�ملا�شية«. 
عن لو جورنال دي دميان�ص

هجوم قاعدة »يافوريف«.. هل 
اقرتبت املواجهة بني رو�ضيا والناتو؟

•• عوا�صم-وكاالت

تثري �حلرب �لد�ئرة يف �أوكر�نيا، خماوف متز�يد من �ت�شاع نطاق �ملو�جهة، 
ل �شيما يف حال دخلت رو�شيا يف ��شطد�م ع�شكري مبا�شر مع حلف �شمال 
�لأطل�شي “�لناتو” �لذي �شدد على �لتعامل بحزم و�شر�مة، يف حال تعر�س 

�أي من �أع�شائه ل�”عدو�ن خارجي«.
�أوكر�نيا  �إىل  �أ�شلحة  �إر�شال  با�شتمر�ر  �أمريكية  ت�شريحات  تو�لت  وفيما 
عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  خ��رب�ء  ق��ال  “�جلحيم”،  يف  رو�شيا  لإغ���ر�ق 
�إن رو�شيا و�لناتو ما ز�ل يحفظان خطوًطا حمر�ء ملنع �لدخول يف “حرب 
مدمرة«. وباأكرث من 30 �شاروًخا، �شّنت رو�شيا، �لأحد، هجوًما على قاعدة 
يافوريف �لع�شكرية يف لفيف غربي �أوكر�نيا، و�ملخ�ش�شة لتدريبات مع دول 
�لناتو؛ وهو ما �أ�شفر عن مقتل 180 ممن و�شوفو� ب�ال�”مرتزقة” ح�شب 

ا وجرح 134 ح�شب �لإح�شاء �لأوكر�ين. �لإح�شاء �لرو�شي، و35 �شخ�شً
عن  كرو�تيا  �أعلنت  حيث  �أوك��ر�ن��ي��ا؛  خ��ارج  �إىل  �لرو�شي  �لت�شعيد  و�م��ت��د 
حتطم ُم�شرية ع�شكرية “�شوفيتية” �ل�شنع طر�ز “توبوليف تو– 141” 
يف �لعا�شمة زغرب، حتمل قنبلة؛ وهو ما �أثار غ�شب �ل�شلطات �لكرو�تية 
40 دقيقة، ويف  �إن �ملُ�شرية حلقت يف �ملجال �جلوي �لهنغاري  �لتي قالت: 

�ملجال �لكرو�تي 7 دقائق قبل �أن تتحطم.
�أ�شلحة  �أي �شحنات  تاأتي �لهجمات بعد يوم من تهديد رو�شيا باأنها تعترب 
�ملبا�شرة  �ملو�جهة  لت�شعيد  يوؤ�شر  مما  �شرعية،  �أه��د�ًف��ا  لأوكر�نيا  مر�شلة 

لتكون بني مو�شكو و�لناتو.
وت�شم  �ل�شالم”،  حلفظ  �ل��دويل  “�ملركز  با�شم  يافوريف  قاعدة  وتعرف 

مدربني �أجانب، ومل يت�شح ما �إذ� كانو� د�خل �لقاعدة �أثناء �لهجوم.
وميثل موقع �لقاعدة �أهمية كربى للجي�س �لأوكر�ين؛ لقربها من �حلدود 

�لبولندية، وباعتبارها نقطة تاأمني و�شول �لأ�شلحة.
�لقاعدة  دور  تطور  �إىل  �لأمريكية،  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  و�أ���ش��ارت 
بعد �حلرب، حيث يتدرب نحو 1000 مقاتل �أجنبي، وبها �شباط وخرب�ء 
و��شت�شافة  �لأوك����ر�ين  للجي�س  �مل�شاعدة  لتقدمي  وك��ن��دي��ون؛  �أم��ريك��ي��ون 

تدريبات تابعة للناتو حتى وقت قريب.
وي�شف �خلبري �ل�شرت�تيجي �لعميد �شمري ر�غب، �لهجوم على �لقاعدة 
�لقاعدة  م�شاحة  ل��ِك��رَب  �لناتو؛  �إىل  مو�شكو  م��ن  و��شحة”  “ر�شالة  ب��اأن��ه 
و�شدة �لهجوم. ويرى ر�غب �أن ما ور�ء �لهجوم كذلك بدء معاناة مو�شكو 
�مل�شاد  �لرو�شي  “�إيغال”  ���ش��اروخ  ومنها  لأوك��ر�ن��ي��ا،  �أ�شلحة  و���ش��ول  م��ن 

للطائر�ت.
وموؤخًر�، �أعلن م�شوؤولون �أمريكيون توجيه 200 مليون دولر م�شاعد�ت 
�أنظمة  وت�شمل  لأوكر�نيا،  �لع�شكري  �لتدريب  بجانب  دفاعية،  وخدمات 

م�شادة للدروع و�أنظمة م�شادة للطائر�ت، �إ�شافة �إىل �أ�شلحة خفيفة.
و�أعلنت �أملانيا �أنها تخطط لت�شليم 1000 �شالح م�شاد للدبابات و500 

�شاروخ �شتينغر لدعم كييف.

�ضحف عربية: احلرب يف اأوكرانيا ُتعيد النفط والغاز اإىل �ضدارة امل�ضهد

حرب اأوكرانيا رّجت احلملة:

املجر: فيكتور اأوربان يتجه لولية رابعة...!
   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• ريت�صارد مارتينو

“تر�جع  فيلم  م��ن  �مل�شهد  ذ�ك  ت��ت��ذك��رون  ه��ل     
�لإمرب�طورية �لأمريكية” للكاتب ديني�س �أركاند، 
دوره دومينيك  ل��ع��ب  �ل���ذي  �مل��ف��ك��ر  �أو����ش���ح  ح��ي��ث 

مي�شيل، �أّن �لغرب �آخذ يف �لنحد�ر؟
   »عالمات تدهور �لإمرب�طورية موجودة يف كل 
و�نخفا�س  موؤ�ش�شاتهم،  يحتقرون  �ل�شكان  مكان: 
�ل�����رج�����ال �خلدمة  ورف���������س  �ل�����������ولد�ت،  م���ع���دل 
نطاق  ع��ن  ت��خ��رج  �لوطنية  و�ل��دي��ون  �لع�شكرية، 
 ، با�شتمر�ر  �ملتناق�شة  �لعمل  و�شاعات   ، �ل�شيطرة 

وغزو �لبريوقر�طية، و�نحطاط �لنخب ... »
 36 �ملكتوب قبل  �ل��ق��ول  ق��د يف�شر ه��ذ�     ح�شًنا، 

عاًما �شبب هجوم بوتني على �أوكر�نيا.
�لع�شر �لذهبي �لقادم

   يف كل �لأح��و�ل، هذه هي �لأطروحة �لتي د�فع 
عنها �لفيل�شوف �لفرن�شي لوك فريي يف �شفحات 

لوفيغارو �لأربعاء �ملا�شي.
�أركاند  ديني�س  فيلم  ي��ذك��ر  ل  �لفيل�شوف  �أوه،     

�ل�شهري.
   لكن كان بو�شعه �أن يفعل ...

ي��رتدد بوتني  �إذ� مل  ف��ريي،  �إىل  بالن�شبة     لأن��ه 
ثانيتني قبل مهاجمة �لغرب بغزو �أوكر�نيا، فذلك 

لأنه يعلم �أن �لغرب يف حالة �نحطاط ولن يرد.
   ك��ت��ب ف����ريي: “من وج��ه��ة ن��ظ��ر ب��وت��ني، مييل 
و�لعامل  و�ل��ه��ن��د  �آ���ش��ي��ا  ن��ح��و  �ل��ك��وك��ب  م�شتقبل 
�أن  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  ظل  ويف  و�أفريقيا.  �لإ�شالمي 
ت��ك��ون م��ه��اب��ا وم��ك��روه��ا ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء م��ن قبل 

“�لدميقر�طيات �لرخوة” لي�س ذ� �شاأن.
   ثقافيا، علميا، دميوغر�فيا، �قت�شاديا، ع�شكريا، 
�لتحليل  ه���ذ�  ي��ب��دو  ���ش��ي��ن��ّي��ا.  ���ش��ي��ك��ون  �مل�شتقبل 
�أكرث و�شوًحا لأنه ين�شم �إىل �لعديد  بالن�شبة له 
قارتنا  �أن  ��ا  �أي�����شً يعتقدون  �ل��ذي��ن  �لغربيني  م��ن 
�أحد  ل  و�أن��ه  ماتت،  قد  ح�شارتنا  و�أن  �نتهت،  قد 

م�شتعد للموت من �أجلها«.

بوتني ي�شع بيادقه
ف��اإن بوتني  �إىل لوك ف��ريي،  بالن�شبة    باخت�شار، 

كان  �لغربي  للعامل  �لذهبي  �لع�شر  ب���اأن  مقتنع 
�لفرتة  و�أن هذه  �لب�شرية،  تاريخ  قو�س يف  جمرد 

قد �نتهت بالفعل.
   ومن خالل مهاجمة �أوكر�نيا، مل يفعل �لرئي�س 
�ل�شطرجن  �لرو�شي �شوى و�شع بيادقه على رقعة 
�لعاملية للتاأكد من �أّن بالده �شتلعب دوًر� رئي�شًيا يف 
�لع�شر �لذهبي �لقادم، و�لذي، هذه �ملرة، لن يدور 
�إير�ن  م��ن  ولكن  و�أم��ري��ك��ا )لف!(،  �أوروب����ا  ح��ول 
و�ل�شني و�لرب�زيل و�ل�شرق �لأو�شط وجنوب �شرق 

�آ�شيا و�لهند.
بوتني  ق���ر�ر  �لغربية  �ل���دول  �شتدين  بالتاأكيد     

ب�شوت و�حد ...
   لكن لي�س مهّما؟ مبا �ن �لغرب مل يعد يهم!

   ومبا �أن �ل�شنو�ت �ملجيدة للح�شارة �لغربية مل 
تعد �أمامنا بل ور�ءنا!

   ومبا �أنه منذئذ، كما �أ�شار �أركاند يف فيلمه، مل 
يعد ل�شكان �لإمرب�طورية �لأمريكية �أطفال، ومل 
يعودو� يريدون �ملوت من �أجل �أفكارهم ويحتقرون 

موؤ�ش�شاتهم!

�شنتان من اجلنون
   بالن�شبة �ىل فريي، يعتقد بوتني �عتقاًد� ر��شًخا 
�أفكار  �أطروحة من بني  �أن �نحطاط �لغرب لي�س 

كثرية �أخرى، �أو نبوءة.
   لكنه و�قع.

   وكيف ل يكون حمّقا؟
   �نظرو� �إىل ما حدث يف �لعامني �ملا�شيني.

  �لهجوم على مبنى �لكابيتول، وتفجر �أطروحات 
للعلم،  �ملعادي  �خلطاب  وظهور  �مل��وؤ�م��رة،  نظرية 
�ملنتخبني  �مل�����ش��وؤول��ني  �ل��ت��ه��دي��د�ت ���ش��د  وت��ك��اث��ر 
و�لإي���ذ�ء،  �جل��ام��ع��ات،  و�ل��رق��اب��ة يف  و�ل�شحفيني، 
وكر�هية �لغرب، و�لو�شط �لذي يغرق، و�لظو�هر 

�ملتطرفة �لتي تت�شاعد. ...
�لذين  �لز�ئفني  �ملثقفني  ه��وؤلء  نن�شى  �أن  دون     
�لديكتاتورية  �إنها  �ل�شر�خ  عن  �أب��ًد�  يتوقفون  ل 

مبجرد �أن ُيطلب منهم �أدنى ت�شحيات ...
   �ألي�شت هذه عالمات تر�جع قاطعة بر�أيكم؟

ترجمة خرية �ل�شيباين

انحدار الغرب...!

* كاتب عمود ومقدم بر�مج يف �لإذ�عة و�لتلفزيون �لكندي

جمهر 
الأحداث

تدفق  يلقي 
ال���الج���ئ���ني 
بظالله على 
ال���رن���ام���ج 
ال�ش�����يا�ش��ي 
ل��ل��م��ع��ار���ص 
ب���������ي���������ر 
زاي م��ارك��ي 

�حلرب �ربكت مر�شح �ملعار�شة فيكتور يف �لطريق لولية ر�بعة

واحدة من اأ�ضد النتخابات املجرية مناف�ضة منذ �ضقوط ال�ضيوعية
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عربي ودويل

حتليل

بكني  ذه��ب��ت 
ح��د  اإىل 
نف�ضها  تقدمي 
بني  كو�ضيط 
مو�ضكو وكييف 
ل��ت�����ض��ه��ي��ل 
ال�ضالم عودة 

اختارت  اإذا   
ال�����ض��ني دع��م 
فاإنها  بوتني, 
نف�ضها  تعّر�س 
دولية  لعزلة 
ق�����د ت���ك���ون 
ق���ات���ل���ة ل��ه��ا

يف مواجهة احلرب الأوكرانية

وكاأّن التنني ال�ضيني مييل نحو الدب الرو�ضي...!
ا•• لفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�صيباين
رو�شيا يف  التي ت�شنها  العنيفة     يف مواجهة احلرب 
اأوكرانيا، جتد ال�شني نف�شها يف مواجهة خيار �شعب: 
البقاء حليًفا ثابًتا للكرملني اأو التفكري اأكرث يف املدى 

الطويل، ويف هذه احلالة، قد تف�شل البقاء بعيًدا عن 
فالدميري بوتني. يبدو اأن بكني ت�شري نحو ال�شيناريو 
24 فراير، واجهت القوات الرو�شية  الأول.    منذ 
يف اأوكرانيا مقاومة �شر�شة ونك�شات مراكمة، بينما 
نهاية  منذ  كما مل يحدث  نف�شه متحدًا  الغرب  وجد 
احلرب العاملية الثانية. ويف الثناء، ينهار القت�شاد 

الرو�شي ب�شبب العقوبات املالية الغربية التي اأثبتت 
اأنها مروعة.

اأن النظام ال�شيوعي ال�شيني يتابع باأكر      ل �شك 
قدر من الهتمام هذه الأحداث املاأ�شاوية التي هي يف 
طور الإخالل التام باخلريطة اجليو�شيا�شية للعامل 
من  اأك��رث  بعد  نف�شها  جتد  التي  رو�شيا  ح�شاب  على 

اأ�شبوعني من احلرب الدموية �شبه معزولة متاًما.
   يوم الثالثاء 8 مار�ص، قدمت اأفريل هينز، مديرة 
املخابرات الوطنية يف الوليات املتحدة، حتليلها اأمام 
النواب:  جمل�ص  يف  بال�شتخبارات  املكلفة  اللجنة 
تنهمر  التي  الغربية  العقوبات  فعالية  بكني  �شّجلت 

على القت�شاد الرو�شي.

عالقة ذ�تية و�شيا�شية متينة�ملخابر�ت �لمريكية تقر� �لو�شاع

وفًقا  جيًد�،  �ل�شينية  �لقيادة  وتعلم 
�لعقوبات  �أن  �لأمريكية،  للم�شوؤولة 
وحلفاوؤها  و����ش��ن��ط��ن  ت��ق��رره��ا  �ل��ت��ي 
���ش��ت��ك��ون ل��ه��ا ع���و�ق���ب وخ��ي��م��ة على 
غامرت  �إذ�  م����ا  ح�����ال  يف  �ل�������ش���ني 
ولأنه  رو�شيا،  جانب  �إىل  بالنحياز 
ل �شك يف �أن �لغرب �شيقرر �ل�شرب 
ت���اي���و�ن، ت�شدد  ب��ق��وة يف ح���ال غ���زو 
�أف���ري���ل ه��ي��ن��ز. �ن �ل��و���ش��ع �حل���ايل، 
�ل�شينية  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ة  ي��ع��ّزز  “قد 
�إذ�  ن���ه���ج���ن���ا  ج����دي����ة  م�������دى  ح�������ول 
بالنظر  للتهديد،  ت��اي��و�ن  تعر�شت 
ل���ل���وح���دة �ل���ت���ي جت���ّل���ت ب���ني �أوروب������ا 
و�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة. �إن ت��اأث��ري هذه 
ح�شابات  يف  �لأهمية  بالغ  �لعقوبات 
معرفة  مهّما  و�شيكون  �ل�شينيني، 
من  �لدرو�س”  �شي�شتخل�شون  كيف 

هذ� �لو�شع.
وكالة  م���دي���ر  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن     
�مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة، بيل ب��رين��ز، �إن 
�لغزو  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  رد 
“تاأثري  له  ك��ان  لأوكر�نيا،  �لرو�شي 
على ح�شابات �ل�شني ب�شاأن تايو�ن”. 
�أ�شتخف  “لن  ح������ّذر  ذل������ك،  وم�����ع 
ب��ت�����ش��م��ي��م �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ي��ن��ي �شي 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ع��ن��دم��ا يتعلق  و�ل���ق���ي���ادة 
لكن تبقى �حلقيقة  �لأمر بتايو�ن”، 
�لفعل  رد  “بقوة  ف��وج��ئ��ت  ب��ك��ني  �أن 

�لغربي«.
�ل���ولي���ات  �أن  �لآن  �مل���وؤك���د  »م����ن     
�أعد�ء  �أ�شبحتا  قد  ورو�شيا  �ملتحدة 
�ل���ولي���ات �ملتحدة  �لأم�����س جم����دد�. 
وميكنها  ببطء.  لكن  نعم،  ترت�جع، 
كتلة  لت�شكيل  �أوروب���ا  على  �لعتماد 
فريديريك  ي��وؤك��د  جيو�شيا�شية”، 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  م�����ري�ن، 
�لدر��شات  مل��رك��ز  �ل��ع��ل��م��ي  و�مل���دي���ر 
جامعة  يف  �ل����دول����ي����ة  و�لأب������ح������اث 
�لروبيكون،  جم��ل��ة  يف  م��ون��رتي��ال، 
بال�شني،  �لأم��ر  يتعلق  ولكن عندما 
�أكرث  ولكنها  �قت�شادًيا  “�أقوى  فهي 

ه�شا�شة من �لناحية �لع�شكرية«.
مع  دوًر� مم���اث���اًل  ���ش��ت��ل��ع��ب  »ه����ل     
�لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  ي��ت�����ش��اءل  رو�شيا؟”، 
�إىل دعم  ���ش��ت��م��ي��ل  ه���ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. 
�لقت�شادية  ب��و���ش��ائ��ل��ه��ا  م��و���ش��ك��و 
هو  ب�شيط  ل��غ��ر���س  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لقوة  ع��ل��ى(  �ل��ق�����ش��اء  )�أو  م���و�زن���ة 
فالدميري  يعطي  مم��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
ب����وت����ني �لن�����ط�����ب�����اع ب�����اأن�����ه ت����ف����ادى 
على  ���ش��ت��ب��ق��ى  �أن���ه���ا  �أم  �لن�����ح�����د�ر؟ 
�لهام�س قلياًل، مرتددة، بني �لر�شا 
بع�شهما  ي�شعفان  خ�شمني  ب��روؤي��ة 
�لبع�س، و�لقلق من �إ�شعاف �لعوملة 
من  بها،  تتم�شك  �لتي  �لقت�شادية 

جهة �أخرى؟ ».

الإنكار
�لأمريكي جو  �لرئي�س     ولئن كان 
بايدن قد �شرح مر�ًر� وتكر�ًر� �أنه ل 
�إىل  �أمريكيني  جنود  لإر�شال  جمال 
�لأر����ش��ي �لأوك��ر�ن��ي��ة، ف���اإن �لو�شع 
هذ�  يف  ل��ت��اي��و�ن.  بالن�شبة  خمتلف 
�لأمريكية  �ل�شلطات  كانت  �ل�شدد، 
�لتحرير  جي�س  ح��اول  �إذ�  و��شحة: 
�ملتمردة،  �جل���زي���رة  غ����زو  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�ملتحدة مكتوفة  �لوليات  فلن تقف 
�ل�شيء على  �لأي��دي. وينطبق نف�س 
و�أ�شرت�ليا  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان 

و�لهند.
��ا ر�أي جيم�س ب��امل��ر يف  �أي�����شً    وه���ذ� 
“بينما  ب��ول��ي�����ش��ي:  ف���وري���ن  �أع���م���دة 
تت�شاءل  يحرتق،  �لرو�شي  �لقت�شاد 
�ملتز�يدة  �ل��ع��زل��ة  تعنيه  ع��م��ا  ب��ك��ني 

�ل���ت���ي ل ت���ق���ول ك��ل��م��ة و�ح�������دة عن 
�جلي�س  ي��رت��ك��ب��ه��ا  �ل���ت���ي  �لأف�����ع�����ال 

�لرو�شي يف �لبالد.
تن�شر  �لإع���������الم،  و����ش���ائ���ل  ن��ف�����س     
مليار   1.4 �إىل  م�شللة  معلومات 
�لتلفزيون  ق���ن���اة  ت���ذه���ب  ���ش��ي��ن��ي. 
�لدعاء  حد  �إىل  �لر�شمية  �ل�شيني 
باأن �لوليات �ملتحدة مولت برنامج 
�أوك��ر�ين، وهي ل  �أ�شلحة بيولوجية 
ت���رتدد يف ت��ق��دمي ف��الدمي��ري بوتني 
ح�شن  �إىل  حت��ول  �شحية  �أن���ه  على 
���ش��د ح�����ش��ار رو���ش��ي��ا �ل����ذي تفر�شه 

�لقوى �لغربية.
�أحد  ليجيان،  ت�شاو  �أعلن  وهكذ�،     
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ني 
�إحاطة  خ����الل  م����وؤخ����ًر�  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، 
�أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى �لوليات  �إع��الم��ي��ة 
�لع�شكرية  �أن�شطتها  “وقف  �ملتحدة 
على  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ذ�ت 
تناول  مت  وخارجها”.  �أر�����ش���ي���ه���ا 
�ل������ف������ور م������ن قبل  �ل�����ب�����ي�����ان ع����ل����ى 
�لتلفزيون �ل�شيني، ووكالة �شينخو� 
�ل��ر���ش��م��ي��ة، وب��ي��ب��ول��ز دي��ل��ي، وجهاز 
�حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني، و17 من 
�لأخرى  �لر�شمية  �لإع���الم  و�شائل 
�ن  �ن  �شي  لقناة  وف��ًق��ا  �لأق����ل،  على 
فعلت  ث��م  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �لتلفزيونية 

�ل�شبكات �لجتماعية �ل�شيء نف�شه.
   ورد�ً على �شوؤ�ل من قبل �شي �ن �ن، 
�ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  �أو�شحت 
يوم �خلمي�س 10 مار�س، �أن �ل�شعب 
�ل�شيني كان هدًفا حلمالت ت�شليل 
�ملعادية  �ل���ق���وى  “بع�س  غ���رب���ي���ة: 
�لإع������الم تختلق  ل��ل�����ش��ني وو����ش���ائ���ل 
ق�شايا  ح��ول  �لأك��اذي��ب  م��ن  �لكثري 
لقد  �أوك����ر�ن����ي����ا.  �ل���و����ش���ع يف  م���ث���ل 
�شوهو� �شورة �ل�شني، و�شّممو� بيئة 
�لإعالم، و�شللو� �جلمهور يف جميع 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل. وه���ذه �لأع���م���ال هي 

نفاق حقري«.
   ودعا �شي جني بينغ يوم �لثالثاء 8 
مع  بالفيديو  موؤمتر  خالل  مار�س، 
�لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
�شولتز،  �أولف  �لأمل����اين  و�مل�شت�شار 
مو�شكو  ب���ني  م��ف��او���ش��ات  ف��ت��ح  �إىل 
ل�  �لطريق  متهيد  �أج��ل  من  وكييف 
فيما وعد بتقدمي  “نتائج �شلمية”، 

م�شاعد�ت �إن�شانية لأوكر�نيا.
    »ه��ن��اك ف��رق ب��ني �لطريقة �لتي 
�إىل �جلمهور  �ل�����ش��ني  ب��ه��ا  ت��ت��ح��دث 
�ل�شيني”،  �جلمهور  وب��ني  �ل���دويل 
رئي�س  �أل��ك�����ش��ن��در ج��اب��ي��ف،  ي��و���ش��ح 
�آ�شيا  ب���رن���ام���ج  يف  رو����ش���ي���ا  ب���رن���ام���ج 
كارنيجي  مركز  يف  �لهادئ  و�ملحيط 
من  ل��ل�����ش��ني،  بالن�شبة  م��و���ش��ك��و،  يف 
���ش��ر�ك��ة �ل�شني  �مل��ه��م �حل��ف��اظ على 
مع رو�شيا، لأن هذه �أولوية بالن�شبة 
“�لقادة  ل�شي جني بينغ. لذ� يحتاج 
ت�شور  ت�����ش��ك��ي��ل  �إىل  �ل�شينيون” 
هذه  ب�����ش��اأن  “�ل�شيني”  �جل��م��ه��ور 
�لق�شية و�شرح �أّن �لبقاء على �ت�شال 
�أخالقًيا،  م��رّبر  �أم��ر  ه��و  رو�شيا  م��ع 
يجب  �ل���ذي  �ل�شحيح  �ل�����ش��يء  وه��و 
ف���ع���ل���ه«.    ���ش��ي��ك��ون �ل���ق���ر�ر �حل����ازم 
�ل�شيني  �لنظام  قبل  من  و�حلا�شم 
بالوقوف �إىل جانب رو�شيا يف �حلرب 
�أمًر� مهًما لأنه �شي�شاعد على تغيري 
�مل�شتوى  على  �جليو�شيا�شي  �لو�شع 
خا�شة  ول��ك��ن  �جل��ي��و����ش��رت�ت��ي��ج��ي، 
و�شيبدو  �لع�شكري.  �مل�شتوى  على 
�إىل ق�شمني م��ع من  �ل��ع��امل مم��زق��ا 
جهة  وم���ن  �ل��غ��رب��ي،  �ملع�شكر  ج��ه��ة، 
�لعدد  قليلة  ���ش��اع��دة  دول  �أخ�����رى، 
متز�يدة  �شر��شة  �إظ��ه��ار  �إىل  متيل 

على �ل�شاحة �لدولية.

مل��و���ش��ك��و ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا وما 
لتجنب  �ل�����ش��ني  ت��ف��ع��ل��ه  �أن  مي��ك��ن 
جم���الت  �أح�����د  �أ�شابعها”.  ح����رق 
من  كل  تعترب  �لغذ�ء:  هو  �لهتمام 
رئي�شيني  منتجني  و�أوكر�نيا  رو�شيا 
للمنتجات �لزر�عية، ودعا �شي جني 
ب��ي��ن��غ ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع �إىل �حل���د من 
�لزر�عية  للمنتجات  ب���الده  �رت��ه��ان 
�لأرز  وع��اء  م��لء  “يجب  �لأجنبية. 
يذّكر  �ل�شيني باحلبوب �ل�شينية”، 
�ملو�شوع  ه��ذ�  وي�شكن  باملر.  جيم�س 
يتذّكرون  �ل��ذي��ن  �ل�شينيني  ذ�ك���رة 
�مل���ج���اع���ة �ل���ت���ي ع���ان���و� م��ن��ه��ا خالل 
�لقفزة �لعظيمة لالأمام من 1958 
1962، و�لتي مات خاللها ما  �إىل 
�شخ�س من  40 مليون  يقل عن  ل 

�جلوع.
�أن جتارة  �إىل  �لإ����ش���ارة،      وجت���در 
�ل�����ش��ني م���ع �ل�����دول �ل��غ��رب��ي��ة �أكرب 
بكثري من جتارتها مع رو�شيا. وهنا 
بالن�شبة  �ل�����ش��ع��ب  �خل��ي��ار  ينت�شب 

ا على حقيقة �أن     وتعتمد بكني �أي�شً
�لعقوبات �لتي قررها �لغرب ملعاقبة 
فالدميري بوتني لن ت�شتمر طوياًل. 
ك����ان ه����ذ� ه���و �حل�����ال ب��ع��د مذبحة 
ميد�ن تيانامنني يف يونيو 1989. 
ف��ف��ي �أق����ل م��ن ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت، ن�شي 
بكني  قلب  يف  �لقتلى  م��ئ��ات  �ل��غ��رب 

رغم �أنها حادثة �شدمت �لعامل.
�ل�شينية يف  �ل��ق��ي��ادة  ت��ب��ن��ت  ل��ق��د     
و�متنعت  ح��ذًر�،  حياًد�  ت�شريحاتها 
�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  و����ش���ف  ع���ن 
“غزو”،  باأنها  �أوكر�نيا  يف  �لرو�شية 
وذه���ب���ت بكني  ت��اأي��ي��ده��ا.  دون  ل��ك��ن 
كو�شيط  ن��ف�����ش��ه��ا  ت���ق���دمي  ح���د  �إىل 
عودة  لت�شهيل  وكييف  مو�شكو  ب��ني 

�ل�شالم.

احلفاظ على ال�شراكة
باأوكر�نيا  �ملتعلقة  �ملعلومات  لكن     
ت��خ�����ش��ع ل���رق���اب���ة دق��ي��ق��ة م���ن قبل 
�لر�شمية،  �ل�شينية  �لإع��الم  و�شائل 

�ملجل�س  �أم��ام  ت�شيانغ  كه  يل  �لدولة 
�لوطني لنو�ب �ل�شعب.

   يف ب��ي��ان ب��ع��ي��د �مل����دى، ���ش��در بعد 
بينغ  ����ش���ي ج�����ني  ب�����ني  �مل�����ح�����ادث�����ات 
وفالدميري بوتني، حتدث �لزعيمان 
بني  حم������دودة  غ���ري  “�شد�قة  ع���ن 
�لبلدين”. ويعّدد هذ� �لإعالن عدًد� 
�مل�شرتكة،  �مل�����ش��ال��ح  م��ن  يح�شى  ل 
ف�شاًل عن �للتز�مات �ملتعلقة بتغرّي 
و�لتعاون  �لعاملية،  و�ل�شحة  �مل��ن��اخ، 
�لتجارية،  و�ل�شيا�شة  �لق��ت�����ش��ادي، 
�لإقليمية  �ل��ط��م��وح��ات  ع��ن  ناهيك 

و�جليو��شرت�تيجية.

نظام عاملي جديد
رو�شيا،  ن��ح��و  ب��ك��ني  �جت��ه��ت  �إذ�      
ق����������ادرة على  �ل���������ش����ني  ف�������ش���ت���ك���ون 
م�شاعدتها يف �لتعامل مع �لعقوبات 
�لطاقة.  جم��ال  يف  خا�شة  �لغربية 
�لرو�شية  �لنفط  �شركة  تقوم  وهكذ� 
�لعمالقة غازبروم ببناء خط �أنابيب 

لتقليل  �ل���ذ�ت���ي  �لك���ت���ف���اء  ل��ب��ك��ني: 
�لعتماد على �لغرب �أو، على �لعك�س 
للتجارة  مفتوحة  �لبقاء  ذل��ك،  م��ن 
مع �لغرب؟    �إذ� �ختارت �ل�شني دعم 
بوتني، متا�شياً مع �لتفاقية �ملربمة 
يف 4 فرب�ير بني �لقوتني �لعظميني 
�لرو�شي  �ل���رئ���ي�������س  زي�������ارة  خ�����الل 
�لألعاب  دورة  �ف��ت��ت��اح  يف  ب��ك��ني  �إىل 
�ل�شتوية، فاإنها تعّر�س نف�شها لعزلة 
دولية قد تكون قاتلة لها. و�إذ� على 
�لعك�س من ذلك، بذل �شي جني بينغ 
كل ما يف و�شعه للتو�شط يف �شالم ل 
من  عليه  �حل�شول  ���ش��و�ه  ي�شتطيع 

بوتني، ف�شوف يدخل �لتاريخ.
�إىل �خلبري �لقت�شادي      بالن�شبة 
و�شائل  ت��ن��ق��ل  روت�������س،  ����س.  �شتيفن 
�لإعالم �ل�شينية �شورة بلد يف حالة 
�لنف�شال  وثيقتان  وتلخ�س  �إنكار. 
�ل�شيني  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق  �ل�شيني: 
�لرو�شي �ملربم يف 4 فرب�ير، وتقرير 
جمل�س  رئي�س  ق��دم��ه  �ل���ذي  �لعمل 

�إىل  �لغاز  �إم���د�د�ت  توقف  بتعوي�س 
�أوروبا بتلك �لتي ت�شل �إىل �ل�شني، 
�لرو�شي  �لع��ت��م��اد  تقليل  وب��ال��ت��ايل 

على �أوروبا.
   �إذن، ملاذ� من �ملرجح �أن تختار �شني 
�شي جني بينغ �ل�شتمر�ر يف �لوقوف 
�إىل جانب رو�شيا فالدميري بوتني؟ 
لأ�شباب �شيا�شية، لأنه حقيقة ل خيار 
�آخر لديها: �شيتعني عليها مو�جهة 
��شرت�تيجًيا  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 

و�قت�شادًيا وتقنًيا وع�شكرًيا. 
  ع��ل��ى م����دى ع��ق��دي��ن ع��ل��ى �لأق����ل، 
�لغرب  �أن  �ل�شينية  �لقيادة  �عتقدت 
فيها،  رجعة  تدهور ل  دخ��ل مرحلة 
و�إذ� مت  �ملتحدة.  �لوليات  �شيما  ول 
�ل��ت��ح��ق��ق م��ن ه���ذه �مل��رح��ل��ة، و�لتي 
كونها  عن  �لبعد  كل  بعيدة  ت��ز�ل  ل 
حالة قائمة، ف�شوف توؤدي �إىل ظهور 
نظام عاملي جديد يف�شح فيه �لنفوذ 
لأنظمة  تدريجياً  �ملجال  �لأمريكي 

�خرى، و�أكربها �ل�شني.

مرت  م��ل��ي��ار   50 ب�شعة  ���ش��خ��م  غ���از 
مكعب �إىل �ل�شني.    يذكر �أن �أملانيا 
جّمدت م�شروع نورد �شرتمي 2 �لذي 
�أوروبا بالغاز.  كان يهدف �إىل �إمد�د 
�أنابيب نورد  ومع ذلك، ي�شتمر خط 
�ل���غ���از. �ل �ن  �إم�����د�د  1 يف  ���ش��رتمي 
�أبعد  �إىل  تذهب  �لغربية  �لعقوبات 
ب��ك��ث��ري. و�أع��ل��ن��ت �شركات  م��ن ذل���ك 
�لنفط مثل �شل وبي بي عن خطط 

لتجميد وجودها يف رو�شيا.
   عام 2014، وّقعت �شركة غازبروم 
�تفاقية مدتها 30 عاًما مع �ل�شني 
من  مكعب  م��رت  مليار   38 لتزويد 
�لغاز. تبع هذ� �لتفاق بدء عمليات 
ت�شغيل  م��ع   2019 ع���ام  �لت�شليم 
�شيبرييا”.  “قوة  �أن���اب���ي���ب  خ����ط 
لتعميق  �لآن  غ�����ازب�����روم  ت��خ��ط��ط 
بناء  خ��الل  من  �ل�شني  مع  تعاونها 
ا  �أي�شً ت�شمى  �لتي  �شيبرييا”  “قوة 
تركيب  �إن  فو�شتوك”.  “�شويوز 
لرو�شيا  �شي�شمح  هذ�  �لأنابيب  خط 

الوقوف اإىل جانب رو�شيا �شي�شاعد على تغيري الو�شع اجليو�شيا�شي على امل�شتوى اجليوا�شراتيجي وخا�شة الع�شكري

متثل �حلرب حتديا �قت�شاديا لل�شني�ملوقف �لمريكي �شيختلف بخ�شو�س تايو�ن

بينما القت�شاد الرو�شي يحرق، تت�شاءل بكني عما 
تعنيه العزلة املتزاي�دة ملو�ش�كو بالن�ش�بة مل�ش�تقبلها

جتارة ال�شني مع الدول الغربية اأكر من جتارتها 
مع رو�شيا وهنا مكمن اخليار ال�شعب بالن�شبة لبكني

حمطة �أتامان�شكايا للطاقة يف �شيبرييا ، خط �أنابيب 
�لغاز �لوحيد �لعامل حالًيا بني رو�شيا و�ل�شني
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جنل رئي�س تركمان�ضتان 
يفوز يف النتخابات الرئا�ضية 

•• ع�صق اآباد-اأ ف ب

�نت�شاًر�  حممدوف  ب��ردي  ق��ويل  قربان  �حل��ايل  تركمان�شتان  رئي�س  جنل  حّقق 
حا�شًما يف �لنتخابات �لرئا�شية يف �لبالد، ح�شبما �أعلن م�شوؤولون  �أم�س �لثالثاء، 
�لتي تخ�شع  �لعامل  دول  �أك��رث  و�ح��دة من  ور�ثية يف  �لطريق خلالفة  ما ميّهد 
�لذي  �لق��رت�ع  عاًما( يف  ب��ردي حممدوف )40  �شرد�ر  وف��از  ل�شيطرة حمكمة. 
�أُجري �ل�شبت مع %73 من �لأ�شو�ت، ح�شبما �أعلنت �للجنة �ملركزية لالنتخابات 
على  ت�شعة مر�شحني  ر�شمًيا  وتناف�س  �للكرتوين.  على موقعها  ن�شرته  بيان  يف 
�ملن�شب، يف �لدولة �لتي تعد �شتة ماليني ن�شمة، لكن مل يكن هناك �أّي �شّك باأن 
�شرد�ر بردي حممدوف �شيفوز به. وحكم قربان قويل بردي حممدوف )64 عاًما( 
2006 بعد وفاة �شلفه �شفر مر�د  �ل�شلطة يف  �إىل  �لبالد مبفرده منذ و�شوله 
حممدوف  بردي  و�أعلن  �ملعار�شة.  �أ�شكال  لكل  �لوح�شي  بقمعه  �ملعروف  نيازوف 
�ل�شاب”.  “�جليل  �إىل  �ل�شلطة  ونقل  �لن�شحاب  يريد  �أن��ه  فجاأة  �ملا�شي  �ل�شهر 

لكنه  �شعبا”  ق����ر�ر�  “�تخذ  �إن���ه  وق���ال 
“قادة  �إىل  بحاجة  �لبالد  �أن  على  �شدد 
يف  �لنتائج  عن  �لإع��الن  وتاأخر  �شباب«. 
�إحدى �أكرث �لنتخابات �ملتوّقعة نتائجها 
بردي  مو�جهة  �شهدت  و�لتي  �لعامل،  يف 
وم�شوؤولني  م��وظ��ف��ني  ���ش��د  حم��م��دوف 

حمليني غري معروفني ن�شبًيا.
وقال رئي�س �للجنة �ملركزية لالنتخابات 
جوملري�ت مري�دوف �لأحد �أمام �شحفيني 
متوقعني  ���ش��ح��ف��ًي��ا  م����وؤمت����ًر�  ح�����ش��رو� 
تاأخرت ب�شبب  �لنتائج  �إن  �لنتائج،  �شماع 

“�حلاجة �إىل �إح�شاء �شامل«.
 

اأوكرانيا ت�ضعى لتو�ضيل م�ضاعدات ملاريوبول واإجالء ال�ضكان
•• لفيف-رويرتز

�إيرينا  �لأوك��������ر�ين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة  ق��ال��ت 
جديدة  حم��اول��ة  �شتبذل  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إن  فريي�شوك 
�لعالقني يف مدينة  للمدنيني  �لإم��د�د�ت  لتو�شيل 

ماريوبول �ملحا�شرة  �أم�س �لثالثاء.
من ناحية �أخرى قال فيتايل كوفال حاكم منطقة 
ريفن ب�شمال �لبالد �إن عدد �لقتلى �لذين �شقطو� 
يف غارة جوية رو�شية على برج للبث �لتلفزيوين يف 

�ملنطقة يوم �لثنني �رتفع �إىل 19 على �لأقل.
قافلة  لأول  �لثنني  �لأول  �أم�س  مو�شكو  و�شمحت 
�ملدنيني باخلروج من ماريوبول لكن م�شاعد�  من 

�أخرى  م��رة  �أوق��ف��ت  رو�شيا  �إن  ق��ال  للرئي�س  ب���ارز� 
قافلة م�شاعد�ت �إن�شانية كانت حتاول �لو�شول �إىل 

�ملدينة.
وكان فتح ممر�ت �آمنة لو�شول �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
مل���اري���وب���ول و�ل�����ش��م��اح ل��ل��م��دن��ي��ني ب���اخل���روج منها 
من  ج���ولت  ع��دة  يف  لكييف  �لرئي�شي  �ملطلب  ه��و 
�إطالق  لوقف  �شابقة  حماولة  وف�شلت  �ملحادثات. 

�لنار يف �ملنطقة.
وقالت فريي�شوك �إن قافلة تنقل م�شاعد�ت �إن�شانية 

�شتتوجه �إىل ماريوبول �أم�س �لثالثاء.
و�أ�شافت “�شتنقل ن�شاء و�أطفال يف طريق عودتها«.

وتقول �ل�شلطات �لأوكر�نية �إن �ملدنيني حما�شرون 

�لق�شف  ب�شبب  �مل��دي��ن��ة  م��ن  �جل��ن��وب��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لرو�شي �مل�شتمر منذ �أ�شبوعني ومل تتو�فر لديهم 
�أغلب هذ�  �مل��اء �جل��اري يف  �أو  �لكهرباء  �أو  �لتدفئة 

�لوقت.
 160 ت�شم  قافلة  �إن  حمليون  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
مركبة على �لأقل غادرت �ملدينة �أم�س �لأول �لثنني 

لكن ما ز�ل �لكثري من �ل�شكان �ملدنيني هناك.
2500 من  �أك��رث م��ن  �إن  �أوك���ر�ين  وق��ال م�شوؤول 
�ل�شكان قتلو� يف ماريوبول منذ بدء �لغزو �لرو�شي 

يوم 24 فرب�ير �شباط.
ت�شعة  فتح  يف  تاأمل  �أوكر�نيا  �إن  فريي�شوك  وقالت 

ممر�ت �إن�شانية .

 فرن�ضا ت�ضتجوب م�ضاركني يف تظاهرة اأمام منزل ل�ضهر بوتني 
•• باري�س-اأ ف ب

��شتجوبت �ل�شرطة �لفرن�شية ثالثة �أ�شخا�س بعد �قتحامهم منزل فاخر� ميلكه �شهر �لرئي�س 
�لرو�شي فالدميري بوتني �ل�شابق �حتجاجا على غزو �أوكر�نيا، وفق ما �أفاد �لدعاء �لعام.

و�شلمت �ل�شرطة �ملحتجني �لثالثة �لذين مت ��شتجو�بهم بتهمة “�قتحام منزل” �إنذ�ر�ت قبل �أن 
يفرج عنهم م�شاًء. وكان مكتب �ملدعي �لعام قد �أعلن يف وقت �شابق �لثنني عن �عتقال رجلني. 
وقال م�شدر مقرب من �مللف لوكالة فر�ن�س بر�س �إن �لرجلني خ�شعا للتحقيق يف و�قعة �قتحام 
“فيال �ألتا مري�” يف منتجع بياريتز �ل�شاحلي يف جنوب غرب فرن�شا و�لعائدة لكرييل �شامالوف. 
وعّرفت و�شائل �إعالم دولية رجل �لأعمال �شامالوف باأنه �شهر بوتني �ل�شابق �لذي كان متزوجا 
من كاترينا تيخونوفا �لبنة �ل�شغرى للزعيم �لرو�شي. و�أظهر مقطع فيديو على يوتيوب ن�شره 
بيري هافرن �لذي �شارك يف �لحتجاج �أحد �لنا�شطني �شد بوتني وهو يتجول يف �ملنزل �ل�شا�شع 

�لذي يعود �إىل �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر و�ملطل على �ملحيط �لأطل�شي.

ندوة عن ُبعد ل� »مركز تريندز« بال�ضراكة مع »حرف اآند فا�ضلة ميديا« بعنوان: »تداعيات ال�ضراع الرو�ض�ي – الأوكران�ي على حرك�ات التطرف والإرهاب«

 •• ابوظبي-الفجر:

وباحثون  و�إعالميون  حمللون  �أك��د 
�ل���رو����ش���ي-�لأوك���ر�ين  �ل�����ش��ر�ع  �أن 
لنت�شار حركات  بيئة خ�شبة  ُي�شكل 
�ل����ت����ط����رف و�لإره��������������اب ومن����وه����ا، 
�ملنطقة �حلدودية  مرجحني حتول 
ب���ني رو���ش��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا – يف ظل 
�ل�شر�ع �حلايل – �إىل بوؤرة تطرف 
جديدة تهدد ��شتقر�ر �لعامل �أجمع 
يف حال ��شتمر�ر هذ� �لنز�ع �مل�شلح؛ 
حمذرين �أي�شاً من �أن يفتح �ل�شر�ع 
�ليمني  �مل���ج���ال جل��م��اع��ات  �ل��ق��ائ��م 
�أك����رث يف دول  �مل��ت��ط��رف ل��الن��ت�����ش��ار 

�أوروبا.
وبني �مل�شاركون يف �لندوة �أن �ل�شر�ع 
�لرو�شي-�لأوكر�ين �شيكون له تاأثري 
�ل�شيا�شية،  �لأو�����ش����اع  ع��ل��ى  ع��م��ي��ق 
و�لقت�شادية، و�لع�شكرية، و�لأمنية 
�لتعقيد�ت  �أن  كما  وعاملياً.  �إقليمياً 
�ل�شيا�شية  ل��ل��ج��غ��ر�ف��ي��ا  �جل���دي���دة 
مهمة  �أدو�ر�ً  تلعب  بالنز�ع  �ملتعلقة 
للتناف�س  ج��دي��دة  �أط����ر  ت�شكيل  يف 
�حليوية  و�مل�����ش��ال��ح  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�إىل  م�شريين  �ملختلفة،  ل��الأط��ر�ف 
�أن هذ� �ل�شر�ع يهدد �لأمن �لغذ�ئي 
�لعاملي يف ظل تر�جع و�رد�ت �حلبوب 

من رو�شيا و�أوكر�نيا.

بوؤرة تطرف جديدة
ُبعد  �لندوة عن  جاء كل هذ� خالل 
�لتي نظمها مركز تريندز للبحوث 
“حرف  بال�شر�كة مع  و�ل�شت�شار�ت 
عنو�ن:  حت��ت  ميديا”  فا�شلة  �آن���د 
�ل���رو����ش���ي- �ل���������ش����ر�ع  “تد�عيات 

�لتطرف  ع��ل��ى ح��رك��ات  �لأوك������ر�ين 
فيها  �لنقا�س  �أد�ر  وقد  و�لإرهاب”. 
من�شة  يف  �مل���ح���رر  �أورت��������ون،  ك���اي���ل 
�لتطرف”؛   ع��ل��ى  �أوروب����ي����ة  “عني 
�جلنيبي  ع��ل��ي��اء  ����ش��ت��ه��لَّ��ت��ه��ا  ف��ي��م��ا 
�لت�شال  ق�����ش��م  ورئ��ي�����ش��ة  �ل��ب��اح��ث��ة 
“تريندز”،  يف  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي 
�أن  �لرتحيبية،  �لكلمة  مو�شحة، يف 

ت��وؤث��ر ب���دوره���ا ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ر�ر هذه 
بيئة منا�شبة  �ل��دول وم��ن ثم توفر 

لتحرك جماعات �لتطرف.
�لعاملي  �ل���غ���ذ�ئ���ي  �لأم�����ن  �أن  وب����ني 
م�����دع�����اة ق���ل���ق ك�����ب�����رية، يف �ل���وق���ت 
�ل��غ��ذ�ئ��ي يهدد  �ل�����ش��ح  �حل����ايل، لأن 
�لكثري من �ل��دول �لتي تعتمد على 
يعزز  م��ا  �لغذ�ئية،  �ل�شلع  ��شتري�د 
ج���ه���ود �حل���رك���ات �لإره���اب���ي���ة �لتي 
تن�شط وت�شتغل �لأزمات �لذي تعاين 
�شوريا  يف  خ�����ش��و���ش��اً  �ل�����دول،  منها 
وت��ون�����س و�جلز�ئر  وم�����ش��ر  ول��ب��ن��ان 
على  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  تعتمد  و�ل��ت��ي 
��شتري�د �لقمح وبكميات كبرية ل�شد 

حاجتها.
باأن  رو����س  دي  ديفيد  �لعقيد  ون���وه 
ع��ل��ى رو�شيا  �لق��ت�����ش��ادي  �حل�����ش��ار 
�ل��ت��ي فر�شت  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل��ع��ق��وب��ات 
�لرو�شي  �ل��ق��م��ح  ���ش��ي��ج��ع��ل  ع��ل��ي��ه��ا 
�لفرتة  يف  ���ش��ح��ي��ح��ا  و�لأوك����������ر�ين 
�شال�شل  يف  ب��اأزم��ة  ينذر  م��ا  �ملقبلة، 

�لتوريد و�لإمد�د.
�لقمح  �أ������ش�����ع�����ار  ����ش���رتت���ف���ع  ك����م����ا   
و�شي�شعب  ق��ي��ا���ش��ي��ة،  مب�����ش��ت��وي��ات 
حتملها  �لعربية  �ل��دول  بع�س  على 
�لرو�شي  �ل�������ش���ر�ع  �أم������د  ط�����ال  ل����و 

�لأوكر�ين.
ك��م��ا ت��ط��رق دي��ف��ي��د دي رو�����س �إىل 
�لنز�عات  ت��ع��زي��ز  يف  رئي�شي  لع���ب 
�لطائر�ت  �شالح  وهو  و�ل�شر�عات، 
من دون طيار �لتي تلعب دور�ً كبري�ً 
يف �ل�����ش��ر�ع �ل���رو����ش���ي-�لأوك���ر�ين، 
يف  ن���اج���ع���ة  �أد�ة  �إي������اه������ا  م���ع���ت���رب� 
لي�شت  و�ل��ن��ز�ع��ات، ولكنها  �حل��روب 
تن�شيق  يجب  حيث  ف��ع��اًل،  ���ش��الح��اً 
�لأر�شية  �ل����ق����و�ت  م���ع  ه��ج��م��ات��ه��ا 
وحتركات �لأرتال �لع�شكرية، موؤكد�ً 
�لأوك������ر�ين  ����ش��ت��غ��الل �جل���ان���ب  �أن 
لتنفيذ  ط��ي��ار  دون  م��ن  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
ياأتي  هجمات على �لقو�ت �لرو�شية 
يف وقت ل متتلك فيه رو�شيا طائر�ت 
من دون طيار، ول تويل فيه �هتماما 

بتكنولوجيا هذ� �ل�شالح.

يف  “فولك�شفاغن”  ملجموعة  تابعة 
�إىل  ج��ي��ل��ني  يف  ت�شانغت�شون  م��دي��ن��ة 
�إغ�����الق ث��الث��ة م���و�ق���ع �لث���ن���ني ملدة 
ثالثة �أيام على �لأقل، وفق متحدث.

ولفت كبري خرب�ء �ل�شحة يف �ل�شني 
�ح��ت��م��ال تخفيف  �إىل  وي��ه��ون��غ  ج��ان��غ 
��شرت�تيجية “�شفر �إ�شابات كوفيد” 
يف مو�جهة �ملتحورة �أوميكرون. لكنه 
حّذر من �أن تخفيف �لفحو�س و��شعة 
�شيكون  �لإغ�����الق  وت���د�ب���ري  �ل��ن��ط��اق 

م�شتحيال على �لأمد �لق�شري.

�ل�شر�ع  م�شتقبل  ت�شت�شرف  �لندوة 
�ل�����رو������ش�����ي-�لأوك�����ر�ين، و�ل���وق���وف 
�ملنطقة �حل��دودي��ة بني  على حت��ول 
رو���ش��ي��ا و�أوك��ر�ن��ي��ا، يف ظ��ل �ل�شر�ع 
ت��ط��رف جديدة  ب����وؤرة  �إىل  �حل����ايل، 
و�لعامل  �مل��ن��ط��ق��ة  ����ش��ت��ق��ر�ر  ت���ه���دد 
�ملتنازعة  �لأط����ر�ف  دع���و�ت  يف ظ��ل 
ل���ش��ت��ق��د�م م��وؤي��دي��ه��ا، مب��ا يف ذلك 
ناقو�س  �ملتطرفة، ما يدق  �لعنا�شر 
خطر كبري لحتمالية �أن تكون هذه 

�ملنطقة موطنا جديد� للتطرف.

منو حركات الإرهاب
�خلزرجي،  ره����ف  ذك����رت  ب����دوره����ا، 
�لن�شر  �إد�رة  مدير  ونائبة  �لباحثة 
مناطق  �أن  “تريندز”،  يف  �لعلمي 
�ل�����ش��ر�ع��ات و�ل���ت���وت���ر ت�����ش��ك��ل بيئة 
�لتطرف  حركات  لنت�شار  م�شاعدة 
و�لإره���������اب ومن����وه����ا، م�����ش��ي��ف��ة �أن 
ت�شريح �لعقل �ل�شيا�شي للمتطرفني 
ي�شري �إىل �أن �ل�شمة �ملميزة لهم هي 
وبالنظر  �ملا�شي”،  “��شتح�شار 
ع����دة جند  ت��اري��خ��ي��ة  ����ش���و�ه���د  �إىل 
كانت  م��ا  د�ئ��م��اً  �ل�شر�ع  مناطق  �أن 
ل��ل��م��ت��ط��رف��ني م���ن خمتلف  ج���اذب���ة 
�أن�����ه مع  �إىل  م�����ش��رية  �ل���ت���وج���ه���ات، 
�ملتطرفني  ��شتقطاب  �أ�شباب  حتليل 
�إىل منطقة �ل�شر�ع، جند �أن هناك 
دو�ف���ع ع���دة، �أب��رزه��ا م��ع��ان��اة هوؤلء 
حالة  م��ن  ��شتقطابهم  يتم  �ل��ذي��ن 

ميكن تو�شيفها بالفر�غ �لنف�شي.
�أن هناك �شبباً  و�أو�شحت �خلزرجي 
توفر  �ل�شر�عات  بيئة  �أن  هو  �آخ���ر�ً 
�جلماعات  لهذه  �مل��ايل  �لدعم  ع��ادة 
�أدو�ت  جمرد  ت�شبح  �لتي  �ملتطرفة 
ت�شتخدمها حل�شم  �ل��دول  �أي��دي  يف 
�ل�شر�عات، وهو ما يتيح لها �ملجال 
�ل�شبب  �أن  مبينة  وت��و���ش��ع،  للنمو 
�لثالث هو �أن �لفو�شى و�ل�شر�عات 
ت���رت�ف���ق م���ع غ���ي���اب �ل���دول���ة ع����ادة، 
ما  �لقانون  �إنفاذ  موؤ�ش�شات  وغياب 
�لفر�شة  �جل���م���اع���ات  ه����ذه  ي��ع��ط��ي 
ل��ل��ت��ح��رك و�لن��ت�����ش��ار، حم����ذرة من 

انت�شار اليمني املتطرف
مديرة  غو�شاروفا،  �آنا  ر�أت  بدورها، 
للدر��شات  �ل��و���ش��ط��ى  �آ���ش��ي��ا  م��ع��ه��د 
�ل�شر�ع  تبعات  �أن  �ل�شرت�تيجية، 
وتد�عياته  �لأوك���������ر�ين  �ل���رو����ش���ي 
�لذي  �ملاأ�شاوي  �لو�شع  يف  تتلخ�س 
ت��ع��ي�����ش��ه �أوك���ر�ن���ي���ا يف ظ���ل �حل���رب 
�إذ�  و�لتي  �ملُ�َشْرَعنة رو�شياً  �لطاحنة 
و�نت�شار  خطورة  من  �شتعزز  طالت 
�أوروب��ا، م�شرية  �ملتطرف يف  �ليمني 
متويل  توؤكد  معلومات  ثمة  �أن  �إىل 
وجماعات  وج��ه��ات  لأف�����ر�د  رو���ش��ي��ا 
م�شلحة يف و�شط �آ�شيا، خ�شو�شاً يف 
طاجاك�شتان، وما يوؤكد هذ� �ن�شمام 
�ل��ك��ث��ريي��ن م���ن ط��اج��اك�����ش��ت��ان �إىل 
�إليها  �شمت   عندما  رو�شيا  ج��ان��ب 
�أن  �إىل  هة  منوَّ �لقرم،   جزيرة  �شبه 
يجب  مهمة  قانونية  تبعات  ه��ن��اك 
و�جلماعات  �لأف���ر�د  على  تطبيقها 
�لنز�عات  للم�شاركة يف  �لتي تتطوع 
�مل�������ش���ل���ح���ة، خ�������ش���و����ش���اً �ل���������ش����ر�ع 

�لرو�شي-�لأوكر�ين.
�لرو�شية  �حل����رب  �أن  م��ن  وح����ذرت 
للجهاديني  �ملجال  تفتح  �لأوكر�نية 
و�ليمني �ملتطرف، وتفتح �لباب على 
م�شر�عيه لنت�شار وتف�شي �لإرهاب 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�ل���ت���ط���رف 
و�أن��ه لفهم ما ور�ء ذهاب �لكثريين 
�لرو�شي  �ل�������ش���ر�ع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لأوك������ر�ين، ن��ح��ت��اج �إىل �مل��زي��د من 
�ل��ت��ف��ك��ري و�ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ل��ب��ح��ث عن 
�لأجند�ت و�ملخططات �لتي تدعمها 

قوى عاملية معينة.

اأزمة غذاء عاملية
دي���ف���ي���د دي رو�������س،  �ل���ع���ق���ي���د  �أم�������ا 
�ل�������ش���رق  م�����رك�����ز  ب����روف����ي���������ش����ور يف 
للدر��شات  �آ���ش��ي��ا  وج���ن���وب  �لأدن������ى 
جلامعة  �ل���ت���اب���ع  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
فحذر  بو��شنطن،  �لوطني  �ل��دف��اع 
من  �حلبوب  و�رد�ت  تر�جع  �أن  من 
رو�شيا و�أوكر�نيا قد يت�شبب يف �أزمة 
غذ�ء يف بع�س دول �ل�شرق �لأو�شط، 

�ل�شابق �ملرتبطة بقطاع �لتكنولوجيا. 
 ANZ م�شرف  ل��دى  �ملحلل  وق���ال 
�إن  بحثية  م��ذك��رة  ي��ون��غ يف  رمي��ون��د 
يف  ثرية  ملقاطعات  �جلزئي  “�لتقييد 
�أنها  �إذ  مقلق  �ل�شني  و���ش��رق  ج��ن��وب 
�لإجمايل  �ل��ن��اجت  ن�����ش��ف  يف  ت�����ش��اه��م 

�لد�خلي للبالد و�شكانها«.
�لد�خلية  �ل��رح��الت  ع�شر�ت  و�ألغيت 
ب��ك��ني و���ش��ن��غ��ه��اي �شباح  يف م���ط���ار�ت 
�لثالثاء، وفق بيانات تعّقب �لرحالت. 
�لفريو�س يف م�شانع  تف�شي  �أدى  كما 

��شتفادة  وم������دى  �لإره����������اب،  ع���ل���ى 
من  و�لإرهابية  �ملتطرفة  �حلركات 
نفوذ�ً  �لأك��رث  �لقوتني  بني  �ل�شد�م 
يف �ل�شرق �لأو�شط - �لغرب ورو�شيا، 
�حل���رك���ات  �����ش���ت���خ���د�م  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
�لإره���اب���ي���ة يف �ل�����ش��ر�ع ���ش��ت��ك��ون له 
دول  على  �لنطاق  و��شعة  ت��د�ع��ي��ات 
وجمتمعاته،  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق 
ما  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �أن  �إىل  م�شري�ً 
يز�ل ركيزة �أ�شا�شية يف �ملو�جهة بني 
رو�شيا و�لغرب، حيث يعتمد �لأخري 
على �إعادة �شبط �لعالقات مع دول 
�مل��ن��ط��ق��ة ل��ت��وف��ري ب���د�ئ���ل ل�����و�رد�ت 
�لرو�شية،  �لطبيعي  و�ل��غ��از  �لنفط 
�إىل  �شتوؤدي  �نتقالية  ���ش��رورة  وه��ي 
ت��ف��اه��م��ات ج���دي���دة ب���ني �ل���ولي���ات 
�ل�شرت�تيجيني  و�شركائها  �ملتحدة 

يف �ملنطقة.
�إب��ر�ه��ي��م �أن ثمة ثالثة  وذك��ر ع��زت 
��شتفادة  لإم��ك��ان��ي��ة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات 
�جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة م��ن �ل�شر�ع 
�لرو�شي-�لأوكر�ين وهي: �لفو�شى 
نق�س  وت��د�ع��ي��ات  �لعاملية،  �لأم��ن��ي��ة 
�لتي  �مل��ن��اط��ق  و�ل����غ����ذ�ء يف  �ل��ن��ف��ط 
ب��احل��روب �لأهلية  ت��ت��اأث��ر  م��ا ز�ل���ت 
و�أخطرها  و�آخ����ره����ا  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
لإع���ادة �جلماعات  بيئة  ت��وف��ري  ه��ي 
و�شتتطلب  �ل��و�ج��ه��ة،  �إىل  �لعنيفة 
�إج�����ر�ء�ت �حرت�زية  ه���ذه �خل��ط��وة 
من جانب �حلكومات �لعربية لدرء 
تد�عيات  ت���ك���ر�ر  وجت���ن���ب  �خل���ط���ر 

�أفغان�شتان مرة �أخرى.

عالقات تاريخية
�أما جيكوب زين، �ملحرر يف موؤ�ش�شة 
ج��ي��م�����س ت����اون ل��ر���ش��د �لإره������اب يف 
�ل�شر�ع  ت��اأث��ري  ف��ت��ن��اول  و����ش��ن��ط��ن، 
�آ�شيا  دول  على  �لرو�شي-�لأوكر�ين 
م�شري�ً  �أف��ري��ق��ي��ا،  وغ���رب  �لو�شطى 
�إىل �أن �ملنطقتني تربطهما عالقات 
تاريخية برو�شيا و�لحتاد �ل�شوفيتي 
�شابقا، وتظل دول هاتني �ملنطقتني 
حت��ت ت��اأث��ري ه��ذ� �ل�����ش��ر�ع بدرجات 

لها  �شتجد  �ملتطرفة  �جلماعات  �أن 
م��وط��ئ ق��دم يف �ل�����ش��ر�ع �ل��رو���ش��ي-

�لأوكر�ين، لتتحول منطقة �ل�شر�ع 
�لرو�شية �لأوكر�نية �إىل بيئة جاذبة 
لهذ�  و�شتكون  و�لإره���اب،  للتطرف 
�لقريب  �ملديني  على  كارثية  تبعات 

و�ملتو�شط.
�لأي���ام  يف  �شهدنا  “لقد  و�أ���ش��اف��ت: 
�ملا�شية ما ي�شري �إىل حماولت نقل 
للقتال  �شوريا  م��ن  مقاتلة  عنا�شر 
�أفادت �لتقدير�ت  مع �لرو�س، حيث 
�إىل  ق��د ي�شل رمب��ا  �أن ع��دده��م  �إىل 
23 �ألف مقاتل، يف وقت تنطلق فيه 
دعو�ت من عنا�شر �شلفية متطرفة 
�شورية ب�شرورة �لبقاء على �حلياد، 
و�ملعلومات  �ل��ت��ق��اري��ر  ه��ذه  وت��ط��رح 
جمموعة من �لأ�شئلة �لفرعية �لتي 
وهو  �لرئي�شي  �شوؤ�لنا  على  جت��اوب 
�ل�شر�ع  منطقة  ت��وف��ري  �حتمالية 
جاذبة  بيئة  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل��رو���ش��ي��ة 

للتطرف و�لإرهاب«.

ا�شتغالل احلركات املتطرفة
من جانبه، قال عزت �إبر�هيم، رئي�س 
�لأ�شبوعي  �لأه��ر�م  حترير �شحيفة 
وبو�بة �لأهر�م �لإجنليزية يف م�شر، 
�ل���رو����ش���ي-�لأوك���ر�ين  �ل�����ش��ر�ع  �إن 
����ش���ي���ك���ون ل�����ه ت�����اأث�����ري ع���م���ي���ق على 
و�لقت�شادية،  �ل�شيا�شية،  �لأو���ش��اع 
و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة، و�لأم���ن���ي���ة ����ش���و�ء يف 
�أوروبا �أو �آ�شيا �أو يف �ل�شرق �لأو�شط، 
�جلديدة  �لتعقيد�ت  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�ملتعلقة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل��ل��ج��غ��ر�ف��ي��ا 
بالنز�ع تلعب �أدو�ر�ً مهمة يف ت�شكيل 
�أطر جديدة للتناف�س �ل�شرت�تيجي 
و�مل�������ش���ال���ح �حل����ي����وي����ة ل����الأط����ر�ف 
ق��وى كربى  �أك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ملختلفة، 
�شتنعك�س  و�ل��ت��ي  �إقليمية،  ق��وى  �أم 
�لعديد  يف  �لأمنية  �لرتتيبات  على 
�ل�شرق  ذل���ك  �مل��ن��اط��ق، مب���ا يف  م���ن 

�لأو�شط.
تاأثري  �إىل م��دى  �إب��ر�ه��ي��م  وت��ط��رق 
�أوك��ر�ن��ي��ا ع��ل��ى �حلرب  �ل�����ش��ر�ع يف 

حركاتهم، خ�شو�شاً يف �لوقت �لذي 
و�لأوكر�نيون  �ل��رو���س  ف��ي��ه  ي��وج��ه 
دعو�ت كثرية وجدية جلذب �أطر�ف 
�إىل  �لقتال  �إىل  خارجية لالن�شمام 
�ملحتدم،  �ل�����ش��ر�ع  ه���ذ�  يف  جانبهم 
جاهدة  حت���اول  رو���ش��ي��ا  �أن  م�شيفاً 
بهذه  م��ن��ددة  �أ����ش���و�ت  �أي  تكمم  �أن 
�حل��رب يف �لد�خل �لرو�شي، يف ظل 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  ق��ي��ادة 
�أن��ه كلما طالت  بوتني، حم��ذر�ً من 
�أكرث  �لأم����ور  �لأزم����ة، تعقدت  ه��ذه 
�ل�������ش���ر�ع �شعباً  ه����ذ�  و�أ����ش���ب���ح ح���ل 

ومكلفاً على جمع �لأطر�ف.

زعزعة الأمن وال�شتقرار 
لوبيل،  �أوف����ي����د  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�ل�شوؤون  جمل�س  يف  �شيا�شات  حملل 
�لأ�شرت�يل،  و�ليهودية  �لإ�شر�ئيلية 
�لأوك������ر�ين  �ل���رو����ش���ي  �ل�������ش���ر�ع  �إن 
جلماعات  و�����ش���ع���اً  �مل���ج���ال  ���ش��ي��ف��ت��ح 
�ل��ت��ط��رف و�لإره��������اب م���ن خمتلف 
مما  �أك���رب،  دور�ً  لتلعب  �ل��ت��وج��ه��ات 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  زعزعة  يعني 
تقوم  قد  رو�شيا  �أن  م�شيفاً  �لعامل، 
�لدول  �ملتطرفني من بع�س  بجذب 
�أوك��ر�ن��ي��ا م��ا يوفر  �إىل  �لأف��ري��ق��ي��ة 
دع��م��اً جل��م��اع��ات �ل��ت��ط��رف يف قارة 

�أفريقيا.
وذكر لوبيل �أن هذه �حلرب �لد�ئرة 
مكافحة  �لرو�شي  �جلانب  يعتربها 
�أن  �أمر غريب، خا�شة  وهو  للنازية 
�لأ�شل  يهودي  �لأوك���ر�ين  �لرئي�س 
وم���ن �أ����ش���رة ك��ان��ت م�����ش��ط��ه��دة من 
�ل���ن���ازي���ة، م��ع��رب��اً ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه من 
�ملتطرفني  ب��ج��ذب  رو���ش��ي��ا  ت��ق��وم  �أن 
يدعم  ما  �أوكر�نيا  �إىل  و�لإرهابيني 
�مل�شتوى  على  �لإرهابية  �جلماعات 
�ل��ع��امل��ي، م��ت��ه��م��اً رو���ش��ي��ا ب��دع��م من 
�أوروبا  يف  �جل��دد  �لنازيني  �أ�شماهم 
وغريها من �ل��دول يف �لوقت �لذي 
نف�شها  ت��ن�����ش��ي��ب  �إىل  ف��ي��ه  ت�����ش��ع��ى 
قويا  وحليفا  ��شرت�تيجيا  �شريكا 

لأفريقيا.

“�أك�شفورد �إيكونوميك�س” �إن “جتدد 
�لقيود، خ�شو�شا �لإغالق يف �شنجن، 
�إىل  وي��وؤدي  �ل�شتهالك  على  �شيوؤثر 
�لأمد  �لإم�����د�د�ت على  ����ش��ط��ر�ب يف 
�شي�شّكل  �لأم��ر  �أن  و�أ�شاف  �لقريب«. 
يف  ه��دف��ه��ا  ل��ب��ل��وغ  لل�شني  “حتدًيا” 
للعام  �لد�خلي  ناجتها  �إج��م��ايل  من��و 
و�ل����ذي مت حت��دي��ده ر���ش��م��ًي��ا بحو�يل 
5،5 يف �مل��ئ��ة. وت��ر�ج��ع��ت �لأ���ش��ه��م يف 
بور�شة هونغ كونغ باأكرث من �شتة يف 
�ليوم  خ�شائر  لتتفاقم  �لثالثاء،  �ملئة 

م��ت��ف��اوت��ة مم���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى طريقة 
�لإدر�ك يف هذه �لدول لهذ� �ل�شر�ع 

و�لطرق �لتي �شيوؤثر بها عليها.
وقال �إن هناك حالة �نق�شام وتباين 
بني دول غرب �أفريقيا جتاه �ل�شر�ع 
فبع�شها  �لأوك������������ر�ين،  �ل����رو�����ش����ي 
يتعاطف  فيما  رو�شيا  م��ع  يتعاطف 
�أوك��ر�ن��ي��ا، مبيناً  �لآخ��ر مع  �لبع�س 
�أفريقيا تخ�شى  �أن بع�س دول غرب 
من �لتد�عيات �ل�شلبية لن�شمام �أي 
من مو�طنيها �إىل �ل�شر�ع �لرو�شي 
ملي�شيات  ت��دع��م  فيما  �لأوك������ر�ين، 
�إرهابية يف هذه  وتنظيمات  م�شلحة 
�ل����دول رو���ش��ي��ا، لكنه �أو���ش��ح �أن���ه ل 
�ن�شمام  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر�ت  �أي  ت��وج��د 
�إىل  �آ�شيا  و�شط  دول  من  مو�طنني 
�أي م��ن �ل��ف��ري��ق��ني يف �ل�����ش��ر�ع بني 

�أوكر�نيا ورو�شيا حتى �لآن.
�ل�شر�ع  �أن  زي�����ن  ج���ي���ك���وب  وذك������ر 
�ل����رو�����ش����ي �لأوك��������������ر�ين ق���ل���ل من 
�آ�شيا  �إم��ك��ان��ي��ات حت��ال��ف دول و���ش��ط 
م��ع رو���ش��ي��ا، ول��ك��ن على �ل��رغ��م من 
تقارب  �أي  م���ن  ق��ل��ق��ون  ف��ه��م  ذل����ك 
عليهم،  ذلك  وخماطر  �أوكر�نيا  مع 
�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �أن  م�شيفاً 
و�لأوكر�نيني،  �لرو�س  ي�شجع حرب 
بع�شاً،  بع�شه  �ل��غ��رب  ي��دم��ر  ح��ت��ى 
رغ���ب���ت���ه، خمتتماً  ي��ح��ق��ق  م���ا  وه����و 
مد�خلته بالقول �إن دول و�شط �آ�شيا 
ت��ق��ف م��وق��ف �مل��ت��ف��رج �حل���ذر �لذي 
يخ�شى �نحد�ر �ل�شر�ع، مثلما حدث 

يف �أفغان�شتان و�شوريا.

جذب اأطراف خارجية
ثيودور  �ل��دك��ت��ور  ت�����ش��اءل  ه���ذ�  �إىل 
مركز  يف  �أول  م�شت�شار  ك��ار����ش��ي��ك، 
�خلليج-و��شنطن،  دول  حت��ل��ي��الت 

قائال:
�ل���رو����ش���ي���ة- �حل������رب  ُت����غ����رّي  “هل   

�لأمنية؟،”  �لأول��وي��ات  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
م����وؤك����د�ً �أن����ه ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم����ر 
ب���الع���ب���ني غ����ري ح���ك���وم���ي���ني، يجب 
وتتبع  خطابهم  تطور  �إىل  �لنتباه 

حيث  ت�شرر�  �لأك���رث  ���ش��رق(  )�شمال 
و�شلت �لإ�شابات �ىل �أكرث من ثالثة 

�آلف، وفق جلنة �ل�شحة �لوطنية.
فيها  مب��ا  م��دن  ع��دة  �شكان  ويخ�شع 
و�لتي  ت�شانغت�شون  �ملقاطعة  عا�شمة 
�أو�مر  �إىل  ن�شمة  ماليني  ت�شعة  تعد 
عزل منزيل. و�أما مدينة �شنجن �لتي 
جنوب  يف  للتكنولوجيا  م��رك��ز�  ت��ع��د 
ن�شمة،  م��ل��ي��ون   17،5 وت��ع��د  �ل��ب��الد 
فتخ�شع لقيود منذ ثالثة �أيام �أغلقت 
فيما  �مل�شانع  م��ن  �لعديد  مبوجبها 
باتت رفوف �ملتاجر خالية تقريبا. يف 
�ل�شلطات قيود� على  �لأثناء، فر�شت 
لكن  �ل�شينية،  �ملدن  �شنغهاي، كربى 

من دون �إغالق �ملدينة كاملة.
وتعيد م�شاهد �لأحياء �ملغلقة وتهافت 
�مل�شتلزمات  �����ش����ر�ء  ع���ل���ى  �ل�������ش���ك���ان 
�إىل  �ل�شرطة مناطق معّينة  وتطويق 
�لوباء،  م��ن  �لأوىل  �مل��ر�ح��ل  �ل��ذ�ك��رة 
�ل���ذي ظ��ه��ر يف �ل�����ش��ني �أو�خ����ر �لعام 
ح��ّدت��ه يف  ت��رت�ج��ع  �أن  ق��ب��ل   2019

معظم �أنحاء �لعامل.
ويف وق���ت �ق��رتب��ت ت��د�ب��ري �لإغ����الق 
���ش��ددت �لأم���اك���ن �لعامة  ب��ك��ني،  م��ن 
�إج�����ر�ء�ت�����ه�����ا ل��ل��ت��دق��ي��ق ع���ل���ى رم����وز 
 QR( �ل���������ش����ري����ع����ة  �ل�����ش����ت����ج����اب����ة 
�ل�شحية و��شعة �لنت�شار.  )codes

•• بكني-اأ ف ب

�إغالًقا  �ل�شينية  �ل�شلطات  فر�شت 
30 مليون �شخ�س يف  ي�شمل ح��و�يل 
�أنحاء �لبالد �لثالثاء، وعادت عمليات 
�لفح�س �لو��شعة وم�شاهد �مل�شوؤولني 
�ل�شحيني بالبّز�ت �لو�قية �إىل �شو�رع 
�مل����دن ع��ل��ى ن��ط��اق مل ت�����ش��ه��ده �لقوة 
يف  كوفيد  ب��د�ي��ات  منذ  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

ظل �رتفاع كبري يف عدد �لإ�شابات.
 5280 ت�����ش��ج��ي��ل  �ل�����ش��ني  و�أع���ل���ن���ت 
�إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �أم�س 
عدد  م��ن �شعف  �أك���رث  �أي  �ل��ث��الث��اء، 
�ل�شابق،  �ليوم  يف  �مل�شّجلة  �لإ�شابات 
يف وقت تتف�شى �ملتحورة �أوميكرون يف 
�أنحاء �لبلد �لذي �ّتبع نهًجا مت�شدد� 

قائًما على “�شفر �إ�شابات كوفيد«.
�ل��ق��ائ��م على  �ل��ن��ه��ج  �أن ه���ذ�  وي���ب���دو 
�نقطعت  حم������ددة  �إغ�������الق  ت����د�ب����ري 
�ل�������ش���ني ع���ل���ى �إث�����ره�����ا ع����ن �ل���ع���امل 
�خلارجي ملدة عامني، بات على �ملحك 
طريقها  �أوميكرون  �ملتحورة  جتد  �إذ 

للتغلغل يف �أو�شاط �ل�شكان.
وباتت 13 مدينة على �لأقل خا�شعة 
لإغالق �شامل �لثالثاء بينما فر�شت 
�إغ���الق جزئية على ع��دد من  ت��د�ب��ري 
�ملدن �لأخرى. وكانت مقاطعة جيلني 

وب��ع��دم��ا خ�����ش��ع��ت حل��ج��ر ���ش��ح��ي يف 
21 ي��وًم��ا م��ع و�لدتها  �مل��ن��زل م��ّدت��ه 
قالت  ���ش��ن��و�ت،  ث��الث  �لبالغ  وطفلها 
م����دي����رة �مل�������ش���اري���ع م������اري ي����و )34 
نف�شها  ع��زل  على  �أج��ربت  �إنها  عاما( 
جمدًد� بعدما مت �لك�شف عن �إ�شابات 
�ألعاب  ب�شاحة  مرتبطة  ب��ال��ف��ريو���س 
ز�رتها. و�أفادت فر�ن�س بر�س “�نتابني 
�مل�شوؤولون  �ت�����ش��ل  ع��ن��دم��ا  �ل���ذع���ر 
يقومو�  �أن  م��ن  خ�شيت  �ل�شحيون.. 

بنقلنا �إىل فندق للحجر �ل�شحي«.
يرتكون  �مل��رة  ه��ذه  “لكنهم  و�أ�شافت 
منازلهم.  يف  �أنف�شهم  ليعزلو�  �لنا�س 

هذ� �أمر مريح جًد�«.
�ملدينة عن  �آخ���رون يف  �شكان  و�أع���رب 
�شخطهم من تف�شي �لوباء يف �ل�شني، 
�لعامل  دول  م��ع��ظ��م  حت����اول  وق���ت  يف 

�لعودة �إىل حياتها �لطبيعية.
وقال �أحد �شكان بكني �لذي عّرف عن 
نف�شه با�شم يان لفر�ن�س بر�س “كانت 
�لقيود مفيدة يف �ل�شابق.. و�لآن بد�أت 

جمدًد�، متى �شينتهي ذلك؟«.
وكان �لثالثاء �شاد�س يوم على �لتو�يل 
�إ�شابة  �أل����ف  �أك����رث م���ن  ت�����ش��ّج��ل ف��ي��ه 
�أك��رب ق��وة �قت�شادية  جديدة يف ث��اين 
يف �لعامل. ويتوّقع �خلرب�ء باأن يوؤثر 
�لأمر على �لنمو. وقال تومي وو من 

حمللون واإعالميون: 
• ال�شرق الأو�شط ركيزة اأ�شا�شية يف املواجهة بني رو�شيا والغرب

• اإطالة اأمد احلرب يعّزز من خطورة اليمني املتطرف وانت�شاره يف اأوروبا
• دعوات جدية من طريف ال�شراع جلذب اأطراف خارجية لالن�شمام اإىل القتال

• ال�شراع الرو�شي-الأوكراين ُي�شكل بيئة خ�شبة لنت�شار ومنو حركات التطرف والإرهاب
• على احلكومات العربية اتخاذ اإجراءات احرازية لتجنب تكرار تداعيات اأفغان�شتان 

• اأزمة الغذاء الناجمة عن ال�شراع توؤثر على ا�شتقرار دول ال�شرق الأو�شط وحتّرك جماعات التطرف

اإغالق على 30 مليون �ضيني جّراء تف�ضي كوفيد 
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جون�ضون يدعو دول الغرب لوقف »اإدمانها« على موارد الطاقة الرو�ضية 
•• لندن-اأ ف ب

�لغرب  �ل��وزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون دول  دعا رئي�س 
�إىل وقف “�إدمانها” على مو�رد �لطاقة �لرو�شية معترب� �أن 
ب�”�بتز�ز”  بوتني  ف��الدمي��ري  �لرو�شي  للرئي�س  ي�شمح  ذل��ك 
�إن  �لعامل. وكتب جون�شون يف مقالة ب�شحيفة ديلي تلغر�ف 
لبوتني  �شمحو�  عندما  فادحا”  “خطاأ  �رتكبو�  �لغرب  ق��ادة 
“�لإفالت” من �شم مو�شكو للقرم يف 2014 و�أ�شبحو� �أكرث 

�عتماد� على مو�رد �لطاقة �لرو�شية.
حربه  ل�شن  �أخ���ري�  )ب��وت��ني(  ��شتعد  “عندما  ل��ذل��ك  نتيجة 
�ل�شريرة يف �أوكر�نيا، �أدرك �أن �لعامل �شيجد �شعوبة بالغة يف 

معاقبته«.
�أ�شاف “ل ميكن للعامل �أن يخ�شع لهذ� �لبتز�ز �مل�شتمر«.

لجر�ء  �ل�شعودية  �إىل  زي���ارة  قبيل  جون�شون  تعليقات  ت��اأت��ي 
حمادثات مع ويل �لعهد �لأم��ري حممد بن �شلمان على وقع 
�رت��ف��اع ك��ب��ري لأ���ش��ع��ار �مل��ح��روق��ات تلقى ب��ال��الئ��م��ة ف��ي��ه على 
�لغرب يعتمد  �أن  “طاملا  �ملقالة  �أوكر�نيا. وذك��ر يف  �حل��رب يف 
هذ�  ل�شتغالل  بو�شعه  ما  كل  �شيفعل  بوتني،  على  �قت�شاديا 
�ع��ت��م��اده على  وق��ف  �ل��ع��امل  ��شتطاع  “�إذ�  وت��اب��ع  �لع��ت��م��اد«. 
عنه  �لنقدية  �لأم���و�ل  قطع  ميكننا  �لرو�شي،  و�ل��غ��از  �لنفط 

وتدمري ��شرت�تيجيته وتقلي�س حجمه«.
�أعلنت �لوليات �ملتحدة، وهي من كبار منتجي �لطاقة، حظر� 
على و�رد�ت �لنفط �لرو�شي، و�شتحذو �ململكة �ملتحدة حذوها 
“يف  �لقيام بال�شيء نف�شه  فيما و�ف��ق �لحت��اد �لأوروب���ي على 
ب��اأن وقف �عتماد  على ما كتب جون�شون. و�أق��ر  �أق��رب وقت” 

�لغرب على �لطاقة �لرو�شية “�شيكون موؤملا«.
وقال �ملتحدث با�شم جون�شون قبيل �لزيارة �إىل �ل�شعودية �إن 
�حلكومة “تريد خف�س �لتقلبات و�لأ�شعار من �أجل �لأعمال 

�لتجارية �لربيطانية«.
تقرير  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  ت��ن�����ش��ر  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
يف وقت لحق هذ�  “��شرت�تيجية �أمن �لطاقة �لربيطانية” 
�إن هناك حاجة لال�شتثمار يف مو�رد  �ل�شهر، وقال جون�شون 
�لطاقة �ملتجددة مبا ي�شمل مز�رع توليد �لطاقة من �لرياح 

و�ل�شم�س يف �لبحر.
)�لطاقة(  على  جديدة  كبرية  “لرهانات  �حلاجة  على  و�أك��د 
“مفاعالت �شغرية �حلجم �إ�شافة �إىل  ومن بينها  �لنووية” 

حمطات �لطاقة �لأكرب حجما«.

 قتيالن و18 م�ضابا يف 
انفجار ببلدة مك�ضيكية 

•• مك�صيكو �صيتي-رويرتز

�أدى  �إن �نفجار� نتج عن ت�شرب غاز  �ل�شلطات �ملحلية  قالت 
�آخرين يوم �لثنني د�خل   18 و�إ�شابة  �إىل مقتل �شخ�شني 
كوينتانا  �لبحر يف ولية  �شاطئ  على  �شياحية  ببلدة  مطعم 
�لعام يف كوينتانا رو  و�أف��اد بيان ن�شره �ملدعي  �ملك�شيكية.  رو 
على تويرت باأن �لقتيلني كانا من �لعاملني يف �ملطعم �لكائن 
مبنطقة باليا ديل كارمن، وهي مق�شد للر�غبني يف ق�شاء 
�إىل  نقلو�  �مل�شابني  من  ثمانية  �إن  �لبيان  وق��ال  �لعطالت. 
م�شت�شفيات بعد �لنفجار خرجو� بالفعل. وقالت �ل�شلطات 

�ملحلية �إن 15 من �مل�شابني كانو� من �لعاملني يف �ملطعم.
 

مو�جهة  يف  �أنف�شهم  �لع�شكريون 
كارثة  ت��ف��ادي  �أم���ام  تغلق  “نافذة 
ذلك  وي��ف��ع��ل��ون  مقبلة”  ي��رون��ه��ا 
بالعنف  �لأح�����ي�����ان  م����ن  ك���ث���ري  يف 

�لت�شعيدي.

اأقل اخليارات �شوءًا
وفقاً لليفيتز، من �ملحتمل �أن تكون 
�أق���ل خيار�ت  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 
ملعتٍد  ف��ال�����ش��م��اح  �����ش����وء�ً.  �ل���غ���رب 
دميوقر�طية  باإخ�شاع  �إم��ربي��ايل 
باهظ،  ثمن  دف��ع  دون  ليبري�لية 
ينطوي على جمموعة خا�شة من 

�ملخاطر.
ومع ذلك، فاإن متتع �لغرب بالقليل 
من �لو�شوح حول كيفية م�شاهمة 
�حل���رب �لق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال�����ش��الم يف 

�أوكر�نيا �أمر مزعج.
مبجاعة،  م���رت���ف���ع���اً  خ����ط����ر�ً  �إن 
نووية  وك���ارث���ة  دويل،  و�ن��ك��م��ا���س 
���ش��روري��ة لإحباط  ه��و كلفة  رمب��ا 
�عتد�ء رو�شيا. “لكن من �جليد �أن 
�شمولية  �أك��رث  هناك ح�شاب  يكون 
�أن  قبل  �ل��غ��رب،  ��شرت�تيجية  ع��ن 
ندفع نحن و�لعامل �لثمن” يختم 

�لكاتب.

•• عوا�صم-وكاالت

مقال  يف  ل��ي��ف��ي��ت��ز  �إري�������ك  ي��ع��ت��ق��د 
�أن غالبية  ب�”نيويورك ماغزين” 
�ل�شيناريوهات �لتي ميكن �أن تن�شاأ 
ع���ن غ����زو �أوك���ر�ن���ي���ا ق���امت���ة، ففي 
�جتياح  حت��ول  �أ�شبوعني،  من  �أق��ل 
رو�شيا لأوكر�نيا من حريق �إقليمي 
�لتعنت  �أدى  دول����ي����ة.  �أزم������ة  �إىل 
�لرو�شي  ل��ل��رئ��ي�����س  �لإم�����ربي�����ايل 
ف������الدمي������ري ب�����وت�����ني و�مل����ق����اوم����ة 
�ل��ب��ط��ول��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب �لأوك��������ر�ين 
للجمهور  �لأخ��الق��ي��ة  و�حل��م��ا���ش��ة 
نحو  �لب�شرية  دف���ع  �إىل  �ل��غ��رب��ي، 
مل  �إن  �لقت�شادية،  �لكارثة  حافة 
تكن حافة �حلرب �لعاملية �لثالثة.

م����ن خ�����الل ت��ع��ب��ئ��ة دف���اع���ه���م عن 
�أحبط  �ل��ول��ي��دة،  دميوقر�طيتهم 
�لأوك����ر�ن����ي����ون �آم������ال م��و���ش��ك��و يف 
غربية  وخ���ط���ة  ����ش���ري���ع  �ن���ت�������ش���ار 
ف����ات����ر �شد  ���ش��م��ن��ي��ة لح����ت����ج����اج 

�لعتد�ء �لرو�شي.
بايدن  ج����و  ح������اول  �لأ�����ش����ا�����س،  يف 
ونظر�وؤه �لأوروبيون حتقيق تو�زن 
�لكرملني  ج���ر�ئ���م  م��ع��اق��ب��ة  ب���ني 
�أ������ش�����و�ق �ل�������ش���ل���ع. لكن  وح���م���اي���ة 
�شالمته  و���ش��ع  زيلين�شكي  رف�����س 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة ف����وق �ل��ت�����ش��ام��ن مع 
دول��ت��ه �مل��ح��ا���ش��رة وح��م��ل ماليني 
�ل�شالح،  �ل��ع��ادي��ني  �لأوك���ر�ن���ي���ني 
وق��ن��اب��ل �مل���ول���وت���وف ل��ل��دف��اع عن 
�مل���ث���ل �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��غ��رب ���ش��رع��ان ما 
ج��ع��ال ت���و�زن���اً مم��اث��اًل غ��ري قابل 

لال�شتد�مة.

الوفيات ب�شبب اجلوع
ي����وم �ل���ث���الث���اء، م��ن��ع��ت �ل���ولي���ات 
�لرو�شي  �ل��ن��ف��ط  و�رد�ت  �مل��ت��ح��دة 
ثغر�ت  ب�����ش��ع  م��ن  و�ح����دة  مغلقة 

دم���وي ل ينتهي.  م��ك��اف��ح��ة مت���رد 
باختيار  ح��ك��ي��م��اً  ب���وت���ني  ���ش��ي��ك��ون 
عو�س  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �ن�������ش���ح���اب 
“�نت�شار”  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل�����ش��ع��ي 
باهظ �لثمن. لكن �لكاتب يت�شاءل 
ع���ن �ل�����ذي ���ش��ري�ه��ن �ل���ي���وم على 

تب�شر �لرئي�س �لرو�شي.

�شيا�شة الغرب الغام�شة 
�لغرب  ت�����ش��ور  �أن  ل��ي��ف��ي��ت��ز  ي����رى 
لنهاية �حلرب على �مل�شتوى نف�شه 
�لرو�شي.  �ل��ت�����ش��ور  غ��م��و���س  م���ن 
�شعدت  �ملا�شيني،  �لأ�شبوعني  ويف 
�شريعاً  و�أوروب����ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
رو�شيا  على  �لقت�شادية  حربهما 
جمتازتني حدود�ً مل يكن و�رد�ً �أن 

جتتاز�ها يف بد�ية �حلرب.
خلف  �ل�شرت�تيجي  �ملنطق  يبقى 
تلك �خلطو�ت، �أي كيفية م�شاهمة 
�إف���ق���ار رو���ش��ي��ا يف �مل��ح��اف��ظ��ة على 
و��شحة  غ��ري  م�شتقلة،  �أوك��ر�ن��ي��ا 

ب�شكل كبري.
وث����م����ة ����ش���ب���ب ل����ل����خ����وف م�����ن �أن 
�شغوطاً  �لغربي  �لت�شعيد  يعك�س 
�شيا�شية د�خلية �أكرث من ح�شابات 

ديبلوما�شية باردة.
ف��ال��ب��ي��ت �لأب���ي�������س ح��ري�����س على 
�إظ���ه���ار �ل��ق��ي��ادة �لأم��ري��ك��ي��ة على 
توريط  رف�����س  م��ع  �لعاملي  �مل�شرح 
�آخر  ���ش��ر�ع  يف  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت 
ل����ذل����ك، ق����د تكون  �مل�������دى،  ب��ع��ي��د 
�لطريق  �مل����ت����ز�ي����دة  �ل���ع���ق���وب���ات 
�ملكان  عن  �لنظر  ب�شرف  �لأ�شهل 

�لذي يبدو �أنها تو�شل �إليه.

ملاذا الت�شكيك يف فاعلية 
العقوبات؟

ل��ي�����س �مل��ق�����ش��ود م��ن ذل���ك �أن نهج 
�أ�شا�س معقول.  لأي  يفتقر  �لغرب 

ح�������ش���اره���ا  م���ت���ب���ق���ي���ة يف  ق���ل���ي���ل���ة 
ت�شدر  دول������ة  ع���ل���ى  �لق���ت�������ش���ادي 
و�لقمح،  �ملعادن،  كبرية من  ح�شة 

و�لطاقة، �لتي يحتاجها �لعامل.
�لوليات  �أ����ش���ارت  �جل��م��ع��ة،  وي����وم 
�إىل  ���ش��ت��ن�����ش��م  �أن���ه���ا  �إىل  �مل��ت��ح��دة 
وجمموعة  �لأوروب�����������ي  �لحت��������اد 
�ل�شبع يف تعليق �لعالقات �لتجارية 
م��ع رو���ش��ي��ا، و���ش��ي��ك��ون ت��اأث��ري هذه 
�لعقوبات غري �مل�شبوقة حم�شو�شاً 

ور�ء �حلدود �لرو�شية.
من  ���ش��خ��م��ة  ك���م���ي���ات  �إز�ل���������ة  �إن 
�لزر�عية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل��ح��روق��ات، 
�لعاملية  �لأ�����ش����و�ق  م���ن  �ل��رو���ش��ي��ة 
ت�����ش��غ��ط ب��ال��ف��ع��ل ت�����ش��اع��دي��اً على 
�لتي  �لعاملية  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�شعار 
�ل�شهر  يف  قيا�شياً  �رتفاعاً  �شجلت 

�ملا�شي.
وح��ت��ى قبل �لأزم����ة �حل��ال��ي��ة، كان 
خلطر  معر�شني  �لأفغان  ماليني 
�أع������د�د  ت��ت��ه��ي��اأ  و�لآن،  �مل���ج���اع���ة. 
لالرتفاع  �جل���وع  ب�شبب  �ل��وف��ي��ات 
�مل�شاعب  من  �ملزيد  ينت�شر  بينما 

�ملادية يف �شمال �لكرة �لأر�شية.
�لتوقعات  ت��زد�د  �أن  �ملحتمل  وم��ن 
�لق����ت���������ش����ادي����ة �������ش������وء�ً ب����اإع����الن 
قريباً  ���ش��ي��ف��ر���س  �أن����ه  �ل��ك��رم��ل��ني 

عقوبات �نتقامية.

خيط رفيع 
�ن��ت�����ش��رت دع����و�ت ل��ف��ر���س منطقة 
حظر جوي، �أي �إ�شقاط �أي طائرة 
رو����ش���ي���ة ت����دخ����ل �مل����ج����ال �جل����وي 
�لأوك�����ر�ين، ب��ني �ل��ق��ادة يف كييف، 
�لغربيني،  ب��ال��ن��ا���ش��ط��ني  م�������رور�ً 
�ل�شيا�شة  ن���خ���ب  �إىل  و������ش�����وًل 

�خلارجية �لأمريكية.
�لأبي�س  �ل��ب��ي��ت  ب��ق��ي  �لآن  وح��ت��ى 
لل�شر�ع  م���ع���ار����ش���ت���ه  يف  ع���ن���ي���د�ً 

�لع�شكري �ملبا�شر بني ناتو ورو�شيا، 
تكون  �أن  �شاأنها  �لتي من  �ملو�جهة 

حرباً عاملية بني قوى نووية.
ل����ك����ن ه�����ن�����اك خ����ي����ط رف�����ي�����ع بني 
جهودها  يف  �أوك���ر�ن���ي���ا  م�����ش��اع��دة 
�لع�شكرية و�لن�شمام �إىل �حلرب، 

ح�شب ليفيتز.
وب����ال����ت����ايل، ي���ق���ود م�������ش���ار �ل���ن���ز�ع 
�حلايل �لعامل �إىل �شيناريو يخ�شر 
ف��ي��ه �جل��م��ي��ع م���ع �ن��ك��م��ا���س دويل 
وزي��ادة خطر �ن��دلع حرب نووية. 
لي�س و��شحاً كيف ينوي كل طرف 

تفادي �لكارثة، �أو تاأمني �نت�شار.

خياران 
�إىل حد  رو���ش��ي��ا �حل�����رب  خ�����ش��رت 
غري �شئيل، بني �لغزو على ت�شور 
زيلين�شكي  �أث���ب���ت  �أوك���ر�ن���ي���ا  ع���ن 
ون��اخ��ب��وه �أن���ه غ��ري ���ش��ح��ي��ح. ر�أى 
�ل�شتخباريون  وم�شوؤولوه  بوتني 
�لأوك�������ر�ن�������ي�������ة  �ل�����وط�����ن�����ي�����ة  �أن 
�لليبري�يل  وم��ت��غ��ريه��ا  ع���م���وم���اً 
�لدميوقر�طي خ�شو�شاً، �شادر�ت 
غ��رب��ي��ة ف��ر���ش��ت ع��ل��ى ����ش���وق غري 

مبالية.
ب�شكل  يعتمد  �لغرب  �أن  و�ع��ت��ربو� 
كبري على �لطاقة �لرو�شية ويقدر 
�مل�شتثمرين �ملحليني ولهذ� �ل�شبب 
ل��ن ي��ق��ات��ل ك���ث���ري�ً، ول��ك��ن��ه��م كانو� 

خمطئني يف جميع �لنو�حي.
ب��وت��ني مع  ه��ذه �حل�شابات  ت��رتك 
ميكنه  م�شت�شاغني.  غري  خيارين 
�حلربية  �أه�����د�ف�����ه  ع����ن  �ل��ت��خ��ل��ي 
ت�����ش��وي��ة ت�شمل  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة وع��ق��د 
تعوي�س  م��ن  ت��ق��رتب  ت���ن���ازلت ل 
حتويل  �أو  م���غ���ام���ر�ت���ه،  ت��ك��ال��ي��ف 
�أوكر�نيا �إىل ركام، وتاأ�شي�س حكومة 
وتبديد  �أن��ق��ا���ش��ه��ا،  على  م��ك��روه��ة 
م�������و�رد رو����ش���ي���ا �مل����رت�ج����ع����ة على 

�لأولوية  كانت  عاماً   30 وعلى مدى 
رو�شيا،  ت�شغل  �ل��ت��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ه��ي ت��ر�ج��ع ح��دوده��ا غ��رب��اً. لكن مع 
ف�شله يف �حل�شول على على ما يريد 
�شتبدو �حل��رب مقلقة جد�ً،  ويف وقت 
�لأوىل  �ل�13  �لأع���و�م  بوتني  �أم�شى 
يف  �ل�شالم”  “لفر�س  ه��ج��وم��ه  ب��ع��د 
حروب  ���ش��ن  يف   ،2008 يف  ج��ورج��ي��ا 

على جري�نه لكن دون غزوهم.
“�أوكر�نيا لي�شت  �أن   2008 و�أك��د يف 
حتى دولة” لأن �لرو�س و�لأوكر�نيني 
هذ�  ����ش���ي���اق  ويف  و�حد”.  “�شعب 
�ملنطق، فاإن قر�ر�ته يف 2014 ب�شم 
�لنف�شاليني يف منطقة  ودع��م  �لقرم 
دونبا�س ب�شرق �أوكر�نيا، ل ترقى �إىل 

م�شتوى �حلرب �أو �لغزو.
وح��ت��ى �لأي������ام �لأخ������رية م���ن فرب�ير 
ي����ز�ل  ل  ك������ان   ،2022 )�����ش����ب����اط( 
نف�شه  �ل�شيناريو  ه��ذ�  مبوجب  يعمل 
دونيت�شك  منطقتي  �أن  �أع��ل��ن  عندما 
دولتني  �لأوك���ر�ن���ي���ت���ني،  ول��وغ��ان�����ش��ك 
�ل�شو�ريخ  وب����اإط����الق  م�����ش��ت��ق��ل��ت��ني. 
ع����ل����ى ك���ي���ي���ف وق���������ش����ف خ����ارك����ي����ف، 
�آلف �جل��ن��ود عرب  و�إر����ش���ال ع�����ش��ر�ت 
�حل�����دود �لأوك���ر�ن���ي���ة، ف���اإن���ه ل يعدو 
ي�شاعد هاتني  ج��ي��د�ً،  ج���ار�ً  ي��ك��ون  �أن 
�ل�شالم  ح��ف��ظ  ع��ل��ى  “�لدويلتني” 

•• وا�صنطن-وكاالت

�ل���غ���زو  ور�ء  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ع�����ن 
�لرو�شي لأوكر�نيا، كتب �أ�شتاذ �لتاريخ 
�إيان  �لأمريكية  �شتانفورد  جامعة  يف 
موري�س يف جملة “تامي” �لأمريكية، 
ذهبي،  ع�����ش��ر  يف  ي��ع��ي�����س  �ل���ع���امل  �أن 
�لعالقات  ع��ل��م��اء  ي�����ش��ف��ه  م���ا  ظ���ل  يف 

�لدولية ب�”�ل�شالم �لطويل«.
حروباً  دول  خ��ا���ش��ت   1945 وم��ن��ذ 
�شاملة،  ح��رب  تن�شب  مل  لكن  بينها، 
و��شتخد�م  �لنف�س  خرجت عن �شبط 
كل �شالح متاح. ويف ر�أيه فاإن ذلك �أمر 
�إذ بقدر ما ميكن للموؤرخني  مفاجئ، 
�مل���ا����ش���ي، ف���اإن���ه ع��ن��د كل  �ل���ع���ودة �إىل 
�لرثوة  ت���و�زن  يتناول  رئي�شي  حت��ول 
و�ل�����ش��ل��ط��ة، ك���ان ي��ن��دل��ع ع��ن��ف �شامل، 
�لأكرب  �لتحول  �ليوم  نعي�س  و”نحن 

و�لأ�شرع على �لإطالق«.
�أغنى  م���ن  ث���الث  ك��ان��ت   ،1950 يف 
مقابل  �لعامل غربية يف  يف  دول  �أرب��ع 
�أما  و�ح��دة فقط،  �آ�شيوية غنية  دول��ة 
�لأربع  �ل���دول  ب��ني  فمن   ،2022 يف 
�آ�شيوية  �لعامل، ثالث دول  �لأغنى يف 
وو�ح����دة غ��رب��ي��ة ف��ق��ط. وه���ذ� يف حد 

ذ�ته ي�شكل �أّم �لتحولت.
ف����اإن �ل�شالم  �أخ�����رى،  ب��ط��ري��ق��ة  ل��ك��ن 

و�شبق  �أب�����د�ً.  م��ف��اج��ئ��اً  لي�س  �ل��ط��وي��ل 
هي  “�حلرب  �إن  ق���ال  �أن  ل��ك��ل��وف��ي��ت��ز 
بطريقة  لل�شيا�شة  ����ش��ت��م��ر�ر  جم���رد 
�أخ��رى«. �إن �لدول تذهب �إىل �حلرب 
�شتحقق  �ل����ق����وة  �أن  ت��ع��ت��ق��د  ع���ن���دم���ا 
�إىل  ت��ذه��ب  ول  �ل�شيا�شية،  �أه��د�ف��ه��ا 
�شتجلب  �أن��ه��ا  تعتقد  ع��ن��دم��ا  �حل���رب 
ت�شكله  �ل���ذي  �لتهديد  �إن  �ل���ك���و�رث. 
 ،1945 م���ن���ذ  �ل���ن���ووي���ة  �لأ����ش���ل���ح���ة 
ويف  �لقت�شادية  �لأمريكية  و�لهيمنة 
 ،1989 �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ن��ذ  �لأ���ش��ل��ح��ة 
جد�ً،  باهظة  �حل���رب  تكاليف  جعلت 
ُتريد  �حل��ك��وم��ات  م��ن  ق��ل��ة  �أن  بحيث 
�لنز�عات بني  ف��اإن  ذل��ك،  دفعها. ومع 
�ل���دول م��وج��ودة، ووج���دت �حلكومات 
ط���رق���اً ج���دي���دة ل��ك�����ش��ب��ه��ا، وم����ن هنا 
�لأعو�م  �لأوك��ر�ن��ي��ة. يف  �لأزم���ة  كانت 
مو�شكو  تعر�شت  �ملا�شية،  �لأربعمئة 
لل�شيطرة �أو �لتهديد من �لبولنديني، 
ومرتني  و�لفرن�شيني،  و�ل�شويدييني، 
�لرو�شي  �لرئي�س  وك���ان  �لأمل����ان.  م��ن 
عندما  متاماً  جدياً  بوتني  فالدميري 
�لحت����اد  �ن��ه��ي��ار  �إن   2005 يف  ق����ال 
دف����ع �خلطوط  �ل�����ذي  �ل�����ش��وف��ي��ي��ي��ي، 
 800 م�شافة  �إىل  لرو�شيا  �لأم��ام��ي��ة 
�أك�����رب كارثة  م��ي��ل م���ن �لأل�������ب، ك����ان 
�لع�شرين.  �ل���ق���رن  يف  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ر�دع  �حلالية  �لعقوبات  �أن  �شك  ل 
�إذ�  لكن  �مل�شتقبل.  يف  �ل��غ��زو  �شد 
ك����ان ذل����ك ه��دف��ه��ا �ل��وح��ي��د فمن 
�ملرجح �أن بالإمكان حتقيقه بكلفة 

�أقل على �لزدهار �لعاملي.
�لتقليدية  �لأه����������د�ف  وت���ت���م���ث���ل 
�لأخ����رى ل��ل��ح��رب �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ت�شوية  ق��ب��ول  على  �ملعتدي  �إك���ر�ه 
�إمكاناته  ت��ق��وي�����س  يف  �أو  �شلمية 
ثمة  لكن  ح���رب.  ل�شن  �لع�شكرية 
هذه  ف��اع��ل��ي��ة  يف  للت�شكيك  ���ش��ب��ب 

�لعقوبات على �جلبهتني.
�لنو�ب  جم��ل�����س  �أم�����ام  ���ش��ه��ادة  يف 
ق��ال��ت مديرة  �مل���ا����ش���ي،  �ل���ث���الث���اء 
�ل�شتخبار�ت �لقومية �أفريل هاينز 
�إن �شرعة وحّدة �لعقوبات �لغربية 
“حمللينا  ل��ك��ن  م��و���ش��ك��و  ف���اج���اأت 
�أن  �أن م��ن غ��ري �مل��رج��ح  ي���ق���درون 
�لنتكا�شات،  ب��ه��ذه  ب��وت��ني  ي��رت��دع 

وعو�س ذلك، قد ي�شّعد«.
�مل�شرعني.  �لأم�����ر  ه���ذ�  ُي���ف���رح  مل 
للمخرج  روؤي��ت��ه  عن  �شئل  وعندما 
من هذه �لأزم��ة، قال رئي�س جلنة 
�ل�شتخبار�ت يف جمل�س �لنو�ب �آدم 
�شيف: “�أعتقد �أن ما ميكننا فعله 
�لثمن  زيادة  بب�شاطة مو��شلة  هو 

�لذي على بوتني ورو�شيا دفعه«.
�لنظام  روؤي���ة  �أن��ه ي�شعب  و�أ���ش��اف 
�لرو�شي يبحث عن خمرج طاملا مل 

ي�شعر باأنه يف خطر.

حتليل غري مر�ٍص
غري  �شيف  حتليل  �أن  �لكاتب  ر�أى 
مر�س على م�شتويات عدة، �أوًل �إذ� 
كانت �لعقوبات �لأمريكية لن تثمر 
حتى تزعزع ��شتقر�ر نظام بوتني، 
�أب��د�ً. وتاريخياً،  فاإنها قد ل تفعل 
غالباً ما �أدت �حلروب �لقت�شادية 
�مل�شتهدفة،  �ملجتمعات  حتويل  �إىل 

�حلكومة  ع��ن  �لنازية”  و”�جتثاث 
�لكاتب  و�أ�شاف  �أوكر�نيا.  يف  �ملنتخبة 
ك��ان��ت غري  ب��وت��ني  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن 
و��شحة وغام�شة وعبارة عن حتركات 
رمادية يكتنفها �ل�شباب، و�أن �أياً منها 

مل يرتق �إىل م�شتوى �حلرب.
�لأمريكيني  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني  �إن 
“مبد�أ  ذل����������ك  ع�����ل�����ى  ي�����ط�����ل�����ق�����ون 
ن�شره  مبقال  تيمناً  غري��شيموف”، 
رئ��ي�����س �لأرك��������ان �ل���رو����ش���ي �جل����رن�ل 
 2013 يف  غ��ري����ش��ي��م��وف  ف���ال���ريي 
ت�شمل  �ل�شر�ع  “�أ�شاليب  �إن  فيه  قال 
�ل�شيا�شية  للو�شائل  و��شعاً  ��شتخد�ماً 
و�لقت�شادية و�ملعلوماتية و�لإن�شانية 
وغ������ري �ل���ع�������ش���ك���ري���ة، و�ل�����ش����ت����خ����د�م 
�لعمل  �أن  وي��وؤك��د  ل��ل��ق��وة«.  �ل�����ش��ري��ح 
و�إد�رة  �ل�����ش��الم  ح��ف��ظ  غ��ط��اء  “حتت 
مرحلة  يف  ف��ق��ط  ي���ح���دث  �لأزم���������ات، 
م���ع���ي���ن���ة، وذل��������ك ب����ه����دف �أ����ش���ا����ش���ي، 
�ل�شر�ع«.  يف  م��وؤك��د  جن���اح  لتحقيق 
 24 ب��د�أت يف  �ملعينة”  “�ملرحلة  تلك 
فرب�ير )�شباط(. وعندما وجد بوتني 
مقاومة �شر�شة من �جلي�س �لأوكر�ين 
�نتقل �إىل ��شرت�تيجية رو�شية �أخرى 
�لت�شعيد”  خلف�س  “�لت�شعيد  ه��ي 
�لنووية  �لتعبئة  �إعالنه  مغزى  وه��ذ� 

يف 27 فرب�ير )�شباط(.

غ�شبها بعيد�ً عن �لقادة �ملحليني، 
�إىل �لذين فر�شو� �لعقوبات.

�ل����رو�����س عن  م���ن   58% �أع������رب 
وفق  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  للحرب  دعمهم 
لباحثني  ح��دي��ث  ر�أي  ����ش��ت��ط��الع 
ب�شبب  ج��زئ��ي��اً،  وذل���ك،  م�شتقلني. 
�إح����ك����ام �ل��ك��رم��ل��ني ق��ب�����ش��ت��ه على 

�ملعلومات.
�حل����رب  م��ن��ت��ق��دو  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ول 
�ل��ت��ع��ب��ري ع����ن م��ع��ار���ش��ت��ه��م دون 
�ملخاطرة بالتعر�س لل�شجن، بينما 
د�خل  �مل�شتقلة  �ل�شحافة  ُحظرت 

�لبالد.
�أكرث  �ل���رو����س  و�لأول��ي��غ��ار���ش��ي��ون 
�لعك�س.  م��ن  ب��وت��ني  على  �ع��ت��م��اد�ً 
ت�شييل  يعد  �إىل كثريين،  بالن�شبة 
بوتني  م��ع  �ل�شخ�شية  عالقاتهم 
م�������ش���در دخ������ل ح�����ي�����وي. ول���ه���ذه 
تف�شل  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  �لأ����ش���ب���اب، 
��شرت�تيجية �شيف. ومع ذلك، قد 
يكون ه��ذ� �لأم��ر �أق��ل �إث��ارة للقلق 

من �لحتمال �لثاين.

هل ي�شتخدم ال�شالح النووي؟
�ل�شابط  لتقرير حديث عن  وفقاً 
�لوطنية  �مل���خ���اب���ر�ت  يف  �ل�����ش��اب��ق 

كري�س  �أوروب����������ا  يف  �لأم����ري����ك����ي����ة 
ت�������ش���ي���ف���ي�������س، ق���������ادت �حل���ك���وم���ة 
�لأم����ري����ك����ي����ة ع���������ش����ر�ت �لأل�����ع�����اب 
�لقرم  �جتياح بوتني  بعد  �حلربية 
�لتد�عيات  لتو�شيح   2014 يف 
�ملختلفة  ل���الأ����ش���ك���ال  �مل����رج����ح����ة 
�أف�شل  ب��ن��اء ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ع��ي��د  م���ن 
�مل����ت����وف����رة. ومن  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
�أك����رث �ل���ش��ت��ن��ت��اج��ات �شالبة  ب��ني 
�لأرجح  على  ب��وت��ني  “�شي�شتخدم 
�أن  �إىل  خل�س  �إذ�  ن���ووي���اً  ���ش��الح��اً 

نظامه مهدد” وفقاً لت�شيفي�س.
�لغربية  للعقوبات  �أق��وى مربر  �إن 
�ملتاحة  �مل��و�رد  �شتحد من  �أنها  هو 
�لرو�شية.  �حل����رب  ���ش��ن��اع��ة  �أم�����ام 
لكن ذلك �أي�شاً ينطوي على خطر 

عو�قب غري مق�شودة.
�لكلية  يف  �لأ�������ش������ت������اذ  ولح���������ظ 
�شاند  �إري�����ك  �ل��ب��ح��ري��ة  �حل��رب��ي��ة 
فرميان،  ���ش��وز�ن  �ل�شيا�شة  وع��امل��ة 
ن����ادر�ً  �لق��ت�����ش��ادي��ة  “�لعزلة  �أن 
�أهد�فها  ��شت�شالم  يف  تت�شبب  م��ا 
“تبني  �إىل  غالباً  متاماً” وت���وؤدي 
�مل����ن����خ����رط����ة يف �حل�����رب  �ل����������دول 

��شرت�تيجيات �أكرث خطورة«.
�ل���ق���ادة  ي���ج���د  ويف ه�����ذ� �لإط���������ار، 

ثمة �شبب للت�شكيك يف فاعلية هذه العقوبات على اجلبهتني

نيويورك ماغزين: احلرب الأوكرانية نحو اأفق م�ضدود وخطري

�ضل�ضلة جديدة من العقوبات 
الأوروبية على رو�ضيا 

•• بروك�صل -رويرتز

و�فق �لحتاد �لأوروبي ر�شميا على فر�س عقوبات جديدة على رو�شيا ب�شبب 
غزوها لأوكر�نيا ت�شمل حظر� على �ل�شتثمار�ت يف قطاع �لطاقة �لرو�شي 

و�شادر�ت �ل�شلع �لكمالية وو�رد�ت منتجات �ل�شلب.
ومن �ملقرر �أن تدخل �لعقوبات �جلديدة حيز �لتنفيذ بعد ن�شرها يف �جلريدة 
�أي�شا  �لعقوبات  �ليوم. وت�شمل  �لر�شمية لالحتاد �لأوروب��ي يف وقت لحق 
�لرو�شية  �لدولة  �لذين يدعمون  �أرب��اب �لأعمال  �ملزيد من  �أ�شول  جتميد 

ومنهم مالك نادي ت�شيل�شي �لإجنليزي لكرة �لقدم رومان �أبر�موفيت�س.
وقالت �ملفو�شية �لأوروبية يف بيان �ليوم �إن �لعقوبات ت�شمل “حظر� بعيد 

�ملدى على �ل�شتثمار�ت �جلديدة يف قطاع �لطاقة �لرو�شي«.
�إن �لإج���ر�ء �شي�شر ب�شركات  وق��ال م�شدر يف �لحت��اد �لأوروب���ي ل��روي��رتز 
بالحتاد  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  بو�شع  �شيظل  لكن  �ل��ك��ربى  �ل��رو���ش��ي��ة  �لنفط 

�لأوروبي �شر�ء �لنفط و�لغاز منها.
وقالت �ملفو�شية �لأوروبية �إنه �شيتم �أي�شا فر�س حظر كامل على �ملعامالت 
مع بع�س �ل�شركات �لرو�شية �ململوكة للدولة و�ملرتبطة باملجمع �ل�شناعي 
ب�شاأن  مبدئي  �تفاق  �إىل  �لأوروب���ي  �لحت��اد  وتو�شل  للكرملني.  �لع�شكري 
�ملوعد  قبل  �ع��رت����ش��ات  �أي  ي�شهد  ومل  �لث��ن��ني  ي��وم  �جل��دي��دة  �لعقوبات 
�إىل  ت�شري  �لتقدير�ت  �إن  �لأوروبية  �ملفو�شية  �ملتفق عليه. وقالت  �لنهائي 
�أن �حلظر على و�رد�ت �ل�شلب �لرو�شية �شيوؤثر على منتجات بقيمة 3.6 
مليار دولر. ولن ي�شمح ل�شركات تابعة لالحتاد �لأوروبي بت�شدير �أي �شلع 
كمالية تزيد قيمتها عن 300 يورو ومنها �ملجوهر�ت. وقالت م�شادر يف 
�لحتاد �لأوروبي �إنه �شيتم حظر �شادر�ت �ل�شيار�ت �لتي تزيد تكلفتها عن 

50 �ألف يورو.

حظر جتّول يف كييف ملدة 36 �ضاعة
•• كييف-اأ ف ب

�عتباًر�  �شاعة   36 ملدة  جتّول  حظر  كييف  �لأوكر�نية  �لعا�شمة  �شتفر�س 
من م�شاء �أم�س �لثالثاء و�شط “حلظة �شعبة وخطرية” بعد عدة �شربات 

رو�شية، ح�شبما �أعلن رئي�س �لبلدية فيتايل كليت�شكو.
د�عًيا “كّل �شكان كييف �إىل  “�إنها حلظة �شعبة وخطرية”،  وقال يف بيان 
�إذ� �نطلقت �شفار�ت  �أو يف �ملالجئ  �لتح�شري للبقاء يف منازلهم ليومني، 
وبد�أ حظر �لتجول عند �لثامنة من م�شاء �لثالثاء )18،00 ت  �لإنذ�ر”. 
غ( وي�شتمّر حتى �ل�شابعة من �شباح �خلمي�س )05،00 ت غ(، وهو “قر�ر 

بح�شب قوله. من �لقيادة �لع�شكرية”، 
و�شلوفينيا  وت�شيكيا  بولند�  حكومات  روؤ�شاء  يّتجه  وقت  يف  �لقر�ر  وياأتي 
ب�شفتهم ممثلني  كييف،  �لأوكر�نية  �لعا�شمة  �إىل  �لقطار،  �لثالثاء، عرب 

عن �ملجل�س �لأوروبي، ح�شبما �أعلنت �حلكومة �لبولندية يف بيان.
ُي�شمح باخلروج  �إذن خا�س.  �لتجول حول كييف دون حيازة  “مُينع  وتابع 
 26 يف  مماثل  جت��ول  حظر  كييف  وفر�شت  �مل��الج��ئ«.  �إىل  للتوجه  فقط 

�شباط-فرب�ير بعد بدء مو�شكو لغزوها.

ال�ضني ترف�س التاأثر بالعقوبات على مو�ضكو 
•• بكني,-اأ ف ب

تتاأثر  �أن  ب���الده ترف�س  �أن  م��ن  ي��ي  و�ن���غ  �ل�شيني  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ح���ّذر 
�إعالم  و�شائل  �أف��ادت  ح�شبما  رو�شيا  على  ُتفَر�س  �لتي  �لغربية  بالعقوبات 
�شينية ر�شمية  �أم�س �لثالثاء، يف وقت يزد�د �ل�شغط على بكني لتكّف عن 
�ل�شباين خو�شيه  �ت�شال مع نظريه  و�نغ يي خالل  وقال  ملو�شكو.  دعمها 
ترغب  ت��ز�ل  ول  �لأزم����ة،  يف  ط��رًف��ا  لي�شت  �ل�شني  “�إن  �ألباري�س  مانويل 
��شتخد�م  على  )�ل�شني(  �عرت�شت  “لطاملا  وتابع  بالعقوبات«.  تتاأثر  ب��اأّل 
�لعقوبات حلّل �مل�شاكل، ناهيك عن �لعقوبات �أحادية �جلانب �لتي ل �أ�شا�س 

لها يف �لقانون �لدويل، و�لتي �شت�شر بحياة �لنا�س يف جميع �لبلد�ن«.
م�شوؤولني  ب��ني  ���ش��اع��ات  �شبع  ��شتمّر  ل��ق��اء  بعد  و�ن���غ  ت�شريحات  وُن�����ش��رت 
�أمريكيني كبار وم�شوؤولني �شينيني يف روما و�لتي قالت خالله و��شنطن �إن 

�لوليات �ملتحدة �أعربت عن قلقها ب�شاأن “�لتو�فق” بني رو�شيا و�ل�شني.
و�أف������ادت وك��ال��ة �أن���ب���اء �ل�����ش��ني �جل���دي���دة �ل��ر���ش��م��ي��ة  �أم�����س �ل��ث��الث��اء باأن 
مع  �لثنني  روم��ا  �جتماع  خ��الل  �أك��د  جيت�شي  يانغ  �ل�شيني  �لدبلوما�شي 
م�شت�شار �لأمن �لقومي �لأمريكي جايك �شاليفان موقف �ل�شني باأن بكني 

“ملتزمة بتعزيز حمادثات �ل�شالم«.

جماعة حقوقية: جي�س مايل 
قتل ع�ضرات املدنيني

•• دكار-رويرتز

مايل  يف  �جل��ن��ود  �إن  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  تقرير  يف  ب���ارزة  حقوقية  جماعة  ق��ال��ت 
كانون  دي�شمرب  �أو�ئ���ل  منذ  71 مدنيا  ع��ن  يقل  ل  م��ا  ع��ن مقتل  م�����ش��وؤول��ون 
�لأول. ورف�شت �حلكومة �لع�شكرية يف مايل �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها منظمة 

هيومن ر�يت�س ووت�س �لتي تتخذ من نيويورك مقر�.
�إعد�مات  وت�شاعدت �نتهاكات �جلي�س يف و�شط وجنوب غرب مايل، مبا �شمل 
لكبار �ل�شن و�لأطفال، فيما يحاول �جلنود مو�جهة مترد �جلماعات �مل�شلحة 
منطقة  مديرة  دوفكا،  كورين  وقالت   .2012 ع��ام  منذ  �لبالد  يجتاح  �ل��ذي 
�ملدنيني، مبن  �رتفاع كبري يف عدد  “حدث  ووت�س  ر�يت�س  �ل�شاحل يف هيومن 
فيهم �مل�شتبه بهم، �لذين قتلو� على �أيدي �جلي�س �ملايل و�جلماعات �مل�شلحة”. 
�لأرج���ح. وذكرت  �إىل ح��د ج��ر�ئ��م �حل��رب على  �لنتهاكات ت�شل  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
36 مدنيا. ومل  �أنه خالل نف�س �لفرتة قتل م�شلحون  هيومن ر�يت�س ووت�س 
ر�يت�س  لهيومن  قالت  لكنها  للتعليق.  روي��رتز  طلبات  على  مايل  حكومة  ترد 
�أنكرت  لكنها  �لتقرير  يف  �ل����و�ردة  �لنتهاكات  م��ن  ع��دد  يف  حتقق  �إن��ه��ا  ووت�����س 
�إع��د�م جماعي هذ� �ل�شهر مت فيه �لعثور على  �شلوعها يف �أخطر ح��ادث، وهو 
35 مدنيا متفحمة يف منطقة �شيجو، بع�شهم توجد ثقوب يف موؤخرة  جثث 
�أ�شخا�س �عتقلهم �جلي�س  �إن من بني �لقتلى  روؤو�شهم. وقال �شهود للمنظمة 
يف �لآونة �لأخرية. وحتقق �لأمم �ملتحدة يف �لأمر. وتتو��شل �لهجمات يف مايل 
ب��ال ه���و�دة على �ل��رغ��م م��ن وج��ود �لآلف م��ن �ل��ق��و�ت �لدولية وق���و�ت حفظ 
�ل�شالم. وتخ�شع مناطق عديدة لل�شيطرة �ملبا�شرة للم�شلحني. و�أدى �لو�شع 
�إىل �نهيار للدميقر�طية. فقد �نتزع �ملجل�س �لع�شكري �ل�شلطة يف عام 2020 

لأ�شباب منها �لإحباط من عجز �حلكومة عن �إحكام �ل�شيطرة على �لو�شع.

تامي: هذه ا�ضرتاتيجية بوتني لغزو اأوكرانيا
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العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة 

�ر�شد �شريف 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1108148 

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/خياط  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لهتون لل�شيد�ت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1125477 

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�شروي�ش�س  �ل�ش�����ادة/هوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3965458 

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

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل حممد �بر�هيم مامدي

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�لبريق  �ل�ش�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�للكرتوين لل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1127698 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حلمي حم�شن م�شعد حممد �لدبا�شى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حم�شن م�شعد حممد �لدبا�س

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:ذ� دوم �نرتنت كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�ملنطقة �ل�شناعية - �لنقلة 7 - �ل�شابع مبنى �ل�شيد فهد مطر 

�شامل بن م�شيعد و�خرين
CN 1997416 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/تر��شت لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/3/10 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205010561
تاريخ �لتعديل:2022/3/15

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�يت �إيجل للنقليات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1050029 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عدنان بيرت بيرت برويز %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني على عثمان خمي�س �لزعابى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية �إىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ و�يت �إيجل للنقليات

WHITE EAGLE TRANSPORT
�إىل/ و�يت �يجل للنقليات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

WHITE EAGLE TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جوهر �لزر�عية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2206803 
تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جوهر �لزر�عية
JAWHARE AL ZERAIA

�إىل/ ور�شة جولدن ت�شان�س للحد�دة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
GOLDEN CHANCE STEEL WORKSHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة ور�شة حد�دة وحلام  2592011.1
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لبذور و�لتقاوى – بالتجزئة  4773306

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب �شتيب لتخلي�س �ملعامالت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4124878 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عمرو �حمد عطيه حممد �لوكيل %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حمد�ن ح�شن عبد�هلل على �ملن�شورى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عمرو �حمد عطيه حممد �لوكيل

تعديل وكيل خدمات / حذف ثابت حمد �شويلم �شعيد �جلنيبى

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيرتوزون لتجارة معد�ت حقول �لنفط 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لغاز  رخ�شة رقم:1086974 

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 40000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بيرتوزون لتجارة معد�ت حقول �لنفط و�لغاز

PETROZON OIL AND GAS PRODUCT TRADING

�إىل/ بيرتوزون لتجارة معد�ت حقول �لنفط و�لغاز - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

PETROZON OIL AND GAS PRODUCT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رمال �لغربية لتنظيف �ملباين

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1251310 
تعديل �إ�شم جتاري من/ رمال �لغربية لتنظيف �ملباين
WESTERN SANDS BUILDING CLEANING

�إىل/ رمال �لغربية لإد�رة �ملن�شاآت
REMAL AL GHARBIA  FACILITIES MANAGEMENT

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها  6820001
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات  8130002

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�ملو�د  لتجارة  جنريجن  �ل�ش�����ادة/�ميا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لزر�عية  رخ�شة رقم:1720613 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 40000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ميا جنريجن لتجارة �ملو�د �لزر�عية

IMA GINEERING AGRICULTURAL MATERIALS TRADING

�إىل/ �ميا جنريجن لتجارة �ملو�د �لزر�عية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
IMA GINEERING AGRICULTURAL MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
ذ.م.م   �ل�شيار�ت  لتاأجري  �لعني  �ل�ش�����ادة/رمال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1494576 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد ح�شن �حمد من�شور %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد ح�شن �حمد من�شور
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد خالد خمتار �حمد �لبلو�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ رمال �لعني لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م

RIMAL AL AIN RENT A CAR L.L.C

�إىل/ رمال �لعني لتاأجري �ل�شيار�ت �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
RIMAL AL AIN RENT A CAR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جموهر�ت �شعاد - ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1018103 
تعديل جن�شية �ل�شركاء / �شعاد حمزه نا�شر حمزه من لبنان �إىل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شعاد حمزه نا�شر حمزه من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شعاد حمزه نا�شر حمزه من 49 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف منال حمزه نا�شر
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جموهر�ت �شعاد - ذ م م
SOUAD JEWELLERY - LLC

�إىل/ جموهر�ت �شعاد - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SOUAD JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة دون ر�يت لد�رة �مل�شاريع   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1018571 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة دون ر�يت لد�رة �مل�شاريع

DONRITE PROJECTS MANAGEMENT ESTABLISHMENT

�إىل/ دون ر�يت لد�رة �مل�شاريع - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

DONRITE PROJECTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز بيوتك �لت�شخي�شي 

) خمترب طبي( ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1010464 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد حممد عدنان �لنحا�س %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زينب نادر �ل�شيخ خزعل
تعديل �شكل قانوين 

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبار لتقدمي �خلدمات �ملنزلية   

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3850024 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شبار لتقدمي �خلدمات �ملنزلية
MASBAR TO PROVIDE HOME SERVICES

�إىل/ م�شبار لتقدمي �خلدمات �ملنزلية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MASBAR TO PROVIDE    HOME SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/خياط  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�جلو�زي فا�شن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2969165 

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ديربي  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

لتوزيع �لغاز 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1162970 

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ل�س فيغا�س 

لالنرتنت و�للعاب �لرتفيهية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1126754 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ح�شن �شامل �شالح عبد�هلل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شيف حممد حمد �لظاهري

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

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

العدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
�لفتاة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حل�شناء لل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4118538 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد �شامى حممد �بر�هيم %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة نايف �شيف خمي�س �شيف �لظاهرى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �شيف �شعيد �لهاملى

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

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

•• دبي-الفجر:

ماجد  �لإم�������ار�ت�������ي  �ل����الع����ب  ت�����وج 
�لثامنة  �لن�شخة  بلقب  �مل��ط��رو���ش��ي 
م����ن ب���ط���ول���ة م���رك���ز دب�����ي �ل�����دويل 
�أقيمت  �ل���ت���ي  ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ  �مل��ف��ت��وح��ة 
�لريا�شي  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
خالل  للبولينغ  �لإم������ار�ت  و�حت����اد 
م���ار����س   13 �إىل   3 م����ن  �ل����ف����رتة 
�ل�����دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف   2022
و�شهدت  �مل��م��زر،  مبنطقة  للبولينغ 
من  لعبا   250 من  �أك��رث  م�شاركة 
14 دولة خمتلفة تناف�شو� يف ثالث 

�مل�شتوى  وفئة  �ملحرتفني  هي  فئات 
 .B �مل�شتوى  وفئة   A

وفاز ماجد �ملطرو�شي باملركز �لأول 
بعد ت�شدره �لرتتيب �لعام لالعبني 
ر�شيد  ب���اأك���رب  �ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  يف 
�ل��ن��ق��اط وح�����ش��ل ع��ل��ى جائزة  م���ن 
ق���دره���ا 25 �أل����ف دره�����م، وت����اله يف 
لعب  دروي�����س  حممد  �لثاين  �ملركز 
منتخب �لم��ار�ت �ل��ذي ح�شل على 
�أل��ف دره��م، فيما   12 جائزة قدرها 
ل��الع��ب حممد  �لثالث  �مل��رك��ز  ذه��ب 
زرع����وين �ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى جائزة 

قدرها 8000 درهم.

�لفئات  ج��م��ي��ع  �ل��ف��ائ��زي��ن يف  وك����رم 
كل من: فرج بن نا�شر �ملري �ملدير 
�لتنفيذي ملركز دبي �لدويل للبولينج، 
�لتنفيذي لحتاد  �ملدير  �أحمد مر�د 
�لإم�������ار�ت ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج، وف����از يف فئة 
�لباك�شتاين  �ل��الع��ب   A �مل�����ش��ت��وى 
على  ح�شل  �ل��ذي  خ�شيف  �هلل  �أ���ش��د 
ماجد  �لإم��ار�ت��ي  ت��اله  �لأول  �ملركز 
علي يف �ملركز �لثاين، وحل �لإمار�تي 
�لثالث،  �مل��رك��ز  يف  ع��ني  حمر  �شعيد 
�لالعب  ف���از   B �مل�����ش��ت��وى  ف��ئ��ة  ويف 
باملركز  ����ش���ال���ز�ر  دود������س  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
�لأول، تاله �ل�شنغافوري ر�ميوند يف 

�لفلبيني لوي�س  �لثاين، وحل  �ملركز 
�شنديان يف �ملركز �لثالث.

وتناف�س �مل�شاركون يف �لبطولة على 
م�����د�ر 10 �أي������ام، ن��ف��ذ خ��الل��ه��ا كل 
لعب 8 حماولت كل يوم، و�شهدت 
�لبطولة عودة مميزة وقوية لبع�س 
�ل���الع���ب���ني و�لأ�����ش����م����اء �ل���ك���ب���رية يف 
من  ع��دد  حقق  حيث  �لبولينج  لعبة 
�ل��الع��ب��ني �ل�����ش��وط �ل��ك��ام��ل 300 
نقطة 8 مر�ت، كما �شارك عدد من 
لل�شباب  �لم��ار�ت��ي  �ملنتخب  لع��ب��ي 
و�لنا�شئني بهدف �لحتكاك و�كت�شاب 
�خل���ربة، وع��دد كبري م��ن �لالعبني 

من خمتلف دول �لعامل حيث �شارك 
لعبني من 14 دولة هي: �لإمار�ت، 
�لبحرين،  �ل���ك���وي���ت،  �ل�������ش���ع���ودي���ة، 
ب���اك�������ش���ت���ان، �ل���ف���ل���ب���ني، �إجن�����ل�����رت�، 
�شنغافورة،  �ل���ه���ن���د،  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان، 
لبنان،  �شريلنكا،  �جلنوبية،  كوريا 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  �إي��ر�ن، 
�لأردن،  ع��م��ان،  �أمل��ان��ي��ا،  بنغالدي�س، 

رومانيا، و�إندوني�شيا. 
وك����ان م���ن ب���ني �أب�����رز �مل�����ش��ارك��ني يف 
�ل�شعودية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة 
ويا�شر  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  �لأم����ري 
وبندر  �لري�س  �أبو  �أحمد  �لري�س  �أبو 

�ل���ي���اب���ه و����ش���ع���ود �خل���ل���ي���وي وزي�����اد 
�خل��ل��ي��وي و���ش��ل��ط��ان �مل�����ش��ري، ومن 

ب��ط��ل��ة �لعرب  ����ش���ارة ج���م���ال  م�����ش��ر 
�لبحرين  وم��ن  �لع�شيلي،  وحم��م��د 

�مل��ا���س، ومن  ع��ب��د�هلل خالد وح�شني 
�لكويت �إياد �لعمريي.

•• دبي -وام:

�لريا�شية للدفعة  �لعقود  �لريا�شي حما�شرة  �لإم��ار�ت للتحكيم  عقد مركز 
�لأوىل م��ن �مل��وف��ق��ني و�مل��ح��ك��م��ني، و�ل��ت��ي �أل��ق��اه��ا �مل��ح��ا���ش��ر �ل��دك��ت��ور جمال 

�ل�شميطي.
وحقوق  �لريا�شية،  �لعقود  ماهية  يف  متثلت  متنوعة  حم���اور   5 وت�شمنت 
�لريا�شية،  �لعقود  و�إن��ه��اء  �لعقود،  وتعديل  و�لأن��دي��ة،  �لالعبني  و�ل��ت��ز�م��ات 

و�ملنازعات يف �لعقود �لريا�شية.
و�أكد �شعادة �شر�ر بالهول نائب رئي�س مركز �لإمار�ت للتحكيم �لريا�شي على 
�أو  �لتدريبية للمحكمني و�ملوفقني �شو�ًء �جلدد  �ل��دور�ت  ��شتمر�رية عقد  �أن 
�حلاليني، تعد من �أهم �جلو�نب �لتي يحر�س �ملركز على حتقيقها، من �أجل 
�جلانب  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  و�ل��وق��وف  �مل�شتمر،  �لتعلم  مفهوم  تطبيق 
�لتحكيمي باملجال �لريا�شي، ون�شر مبادئ �ل�شفافية و�لعد�لة و�إجناز �أعمال 
�ملنازعات �ملختلفة، مبا يعود بالفائدة �ملرجوة على �أطر�ف �ملنازعات و�لقطاع 
�ملركز يف قانون  �مل��ادة رقم /5/ من �شالحيات  ب�شكل عام. وتن�س  �لريا�شي 
�لتاأ�شي�س على �أنه يخت�س دون غريه بالتحكيم يف جميع �ملنازعات �لريا�شية، 
�إما  �لريا�شية  �لنز�عات  �لأمر �لذي تثبت معه �لولية �حل�شرية للف�شل يف 
�جلهات  د�خ��ل  �لتقا�شي  �إج���ر�ء�ت  كافة  ��شتنفاد  بعد  �أو  �ملبا�شرة  بالطريقة 

�لريا�شية، و�أنه يجوز للمركز �لنظر يف كافة �لق�شايا و�ملنازعات.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق �ل��ي��وم �لأرب��ع��اء �أع��م��ال قمة 
�لتي  �لعاملية،  �لريا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ينظمها 
ب��ح��ل��ب��ة مر�شى  �مل����وؤمت����ر�ت  مب��رك��ز 
ي����وم����ني، وتقام  م������د�ر  ع���ل���ى  ب���ا����س 
خاللها 12 جل�شة بو�قع 6 جل�شات 
�لقمة  �أع��م��ال  ي��وم. وتناق�س  ك��ل  يف 
ت�شهد  و�ل���ت���ي  �ل���ر�ب���ع���ة  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
�لريا�شة  ق��ادة  م��ن   400 م�شاركة 
�شناعة  م�شتجد�ت  �أب��رز  �لعامليني، 
�أربعة  خ��الل  من  �لعاملية  �لريا�شة 
�لقيادة،  وه�����ي:  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم�����اور 

و�لتكنولوجيا، و�لإبد�ع و�خلربة.
�ل���ق���م���ة �إىل  ����ش��ت�����ش��اف��ة  وت����ه����دف 
ولقاء  و�لفر�س،  �لتحديات  معرفة 
�لقادة �لريا�شيني ببع�شهم �لبع�س 
يف م���ك���ان و�ح������د، ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
و�لآر�ء  �لأف��ك��ار  �خل���رب�ت، وحتويل 
�إىل  ملمو�س،  و�ق���ع  �إىل  و�مل���ب���ادر�ت 
جانب تبادل وجهات �لنظر و�لروؤى 
و�أين  �لريا�شة  ت��ط��ور  �آل��ي��ات  ح��ول 

تكمن �لفر�س.
جمل�س  خطط  �شمن  �لقمة  وتاأتي 
وم�شاعيه  �ل���ري���ا����ش���ي  �أب����وظ����ب����ي 
�أبوظبي  مكانة  لرت�شيخ  �ل���دوؤوب���ة 
�لريا�شية  للفعاليات  ر�ئدة  كوجهة 
كل  ملناق�شة  ت��ه��دف  ح��ي��ث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لريا�شة،  ق��ط��اع  ج��دي��د يف  ه��و  م��ا 
ت��ع��ت��رب ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة لتبادل  ك��م��ا 

�خلرب�ت و�لتجارب �لعاملية.
ويبد�أ برنامج �ليوم �لأول من �أعمال 
وت�شليم  �لت�شجيل  باب  بفتح  �لقمة 
ومن  و�حل�شور،  �مل�شاركة  ت�شاريح 
باجلل�شة  �لقمة  �أع��م��ال  تنطلق  ث��م 
على  "نظرة  ب��ع��ن��و�ن  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
 2021 �أو�خ��ر ع��ام  ع��امل �لريا�شة 
�زدهرت  كيف   ،2022 عام  وبد�ية 
ومنطقة  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ري���ا����ش���ة 
�ل�شرق �لأو�شط؟" ويتحدث خاللها 

ع��ارف حمد �ل��ع��و�ين �لأم���ني �لعام 
وجيمي  �لريا�شي،  �أبوظبي  ملجل�س 
 ، "ليدرز"  ورئ��ي�����س  م��وؤ���ش�����س  ورل 
وتليها �جلل�شة �لثانية عن "ت�شويق 
�جلديد"  �ل��ع�����ش��ر  يف  �ل���ق���دم  ك����رة 
وي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن : �أدري�����ان 
لنادي  �ل���ت���ج���اري  �مل����دي����ر  ف��ي��ل��ب��ي، 
�شينغ  ونافني  �لأ�شكتلندي،  �شلتيك 
�لقدم  ك��رة  لحت��اد  �لتجاري  �ملدير 
�لرئي�س  ب��در  ، وخ��ال��د  �لإجن��ل��ي��زي 
�لتنفيذي للعمليات لنادي بري�ميدز 
�مل�����ش��ري، وت��ت��ن��اول حم���اور �جلل�شة 
ف��ت��ح م�����ش��ادر ج��دي��دة ل���الإي���ر�د�ت، 
وب��ن��اء من����وذج ع��م��ل م�����ش��ت��د�م لكرة 
�ملر�د  و�ل�شر�كات  لل�شيد�ت،  �لقدم 

توقيعها.
�لثالثة  �جل��ل�����ش��ة  �أع����م����ال  وت����ب����د�أ 
�لر�بطة  ت��ت��ع��ام��ل  "كيف  ب��ع��ن��و�ن 
�لأمريكية  �ل�����ش��ل��ة  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة؟ ويتحدث  �لأ����ش���و�ق  م��ع 
خ��الل��ه��ا م��ي��ل��ي�����ش��ا ب���روك���ت���ور مدير 
�لت�شويق لنادي �أتالنتا هوك�س لكرة 
�لوليات  ف��رق   : حم��اور  يف  �ل�شلة، 
تتخطى  �لأم�����ري�����ك�����ي�����ة  �مل����ت����ح����دة 
�لتقليدية  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �حل�������دود 

- وت���وف���ري �مل������و�رد و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
و�لعمل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرئي�شيني  �مل�شلحة  �أ���ش��ح��اب  م��ع 
تقام  ف��ي��م��ا  م�������ش���رتك���ة،  ب���ط���ري���ق���ة 
ب��ع��ن��و�ن /كيفية  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ل�����ش��ة 
و�قعياً  �لأح������د�ث  ����ش��ت�����ش��اف��ة  م���زج 
ورقمياً/ ، ويتحدث خاللها �أليك�س 
روب��ريت�����ش��ون، رئ��ي�����س �ل��ت�����ش��وي��ق يف 
ليكري�س،  وج��ون  للطري�ن  �لحت��اد 
�لرئي�س �لتنفيذي لفال�س للرتفيه 
�ملن�شاآت  جت��ه��ي��ز  من����اذج  حم����اور  يف 
و�لفعاليات بعد �جلائحة ، وجتارب 
للم�شاركة  �لإنرتنت  عرب  �شخ�شية 
�لريا�شة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  و  و�لإل�����ه�����ام، 

و�ل�شيافة �لرتفيهية.
لليوم  �خلام�شة  �جلل�شة  وتت�شمن 
عنو�ن  حت��ت  نقا�شية  حلقة  �لأول 
�لعامل"،  حول  �لقدم  كرة  "تطوير 
ويتحدث خاللها جيم�س جون�شون، 
�ملدير �لتنفيذي لالحتاد �لأ�شرت�يل 
لكرة �لقدم، و لور� جورج�س �لأمني 
لكرة  �ل��ف��رن�����ش��ي  ل����الحت����اد  �ل����ع����ام 
�لقدم، وروب��ي فاولر جنم كرة قدم 
�شابق يف �ملنتخب �لإجنليزي ونادي 
ل���ي���ف���رب���ول �لإجن����ل����ي����زي مب���ح���اور: 

خمتلفة،  مناطق  يف  �للعبة  تنظيم 
 ، �إىل �لح�������رت�ف  �مل�������ش���ارك���ة  وم����ن 
و�ملحافظة على �لتقاليد مع �لبقاء 

يف �ملقدمة.
وتختتم �أعمال �ليوم �لأول باجلل�شة 
"�إطالق  ع���ن���و�ن  حت���ت  �ل�����ش��اد���ش��ة 
وتتحدث  �ملر�أة"،  لريا�شة  �ل��ع��ن��ان 
�إب���ر�ه���ي���م مديرة  ك���ن���دة  خ���الل���ه���ا: 
�ملحتوى �لعاملي لل�شركاء يف �ل�شرق 
وبيني  "تويرت"،  وت��رك��ي��ا  �لأو���ش��ط 
�ليومي  �مل��ح��ت��وى  م���دي���رة  ب��ون�����ش��و 
"�لقناة �لأوملبية" وذلك يف حماور: 
��شرت�تيجيات لبناء قنو�ت �إعالمية 
لريا�شة �ملر�أة – تثقيف �جلماهري 
حول ريا�شة �ملر�أة – بناء �ل�شر�كات 

وزيادة �لتفاعل.
�لثاين  �ل���ي���وم  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����ش��م��ن 
�لريا�شية  �ل��ق��ي��اد�ت  ق��م��ة  لأع��م��ال 
وحلقات  ج��ل�����ش��ات  ع�����دة  �ل���ع���امل���ي���ة 
باجلل�شة  ت��ن��ط��ل��ق  ح��ي��ث  ن��ق��ا���ش��ي��ة، 
"در��شة  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت  �لأوىل 
�لأ�شكال �ملختلفة للعبة �لكريكيت"، 
ويتحدث خاللها : �ل�شري �لي�شتري 
�لإجنليزي  �لكريكيت  لع��ب  ك��وك 
للكريكيت،  �إ�شيك�س  ونادي مقاطعة 

�لكريكيت  لع�����ب  ب���ان���ت���ون  وت������وم 
�شمري�شت  وف����ري����ق  �لإجن����ل����ي����زي 
للكريكيت ، وت�شمل حماور �جلل�شة 
عامل  يف  �لكريكيت  لعبة  حماية   :
و�ل�شلبيات  �لإي��ج��اب��ي��ات   – متغري 
و�ملتغري�ت - كيف يتكيف �لالعبون 
و�مل����درب����ون و�مل�����ش��ج��ع��ون، وم����ن ثم 
عنو�ن  حتت  �لثانية  �جلل�شة  تليها 
لعبة  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار  "م�شتقبل 
�جلولف" وتت�شمن حماور �جلل�شة 
ج��ول��ة �جل��ول��ف ومت��وي��ل��ه �ل�شخم 
بطولت  �أج����ن����دة  م���ع  �ل��ت��ع��اي�����س   -
للجماهري  �ملنتج  �شقل   - مزدحمة 
ويتحدث  و�ل�����ش��رك��اء.  و�ل��الع��ب��ني 
�ملدير  �أرم��ا���س،  �لك�شاندر�  خاللها 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ج���ول���ة �لأوروب�����ي�����ة 
لل�شيد�ت، فيل كوتون، �شركة �ليفيت 
للريا�شة ، خالد مبارك �ل�شام�شي، 
�لإمار�تي  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
ل���ل���ج���ول���ف ، ف���ي���م���ا ت�����ب�����د�أ �أع����م����ال 
�جلل�شة �لثالثة حتت عنو�ن /ق�شة 
�لوطنية  �ل��ر�ب��ط��ة  ب���ني  �ل�����ش��ر�ك��ة 
ل���ك���رة �ل�����ش��ل��ة �لأم���ري���ك���ي���ة ود�ئ�����رة 
�أبوظبي"   – و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
وي��ت��ح��دث خ��الل��ه��ا: ر�ل����ف ريفري� 

�ملدير �لعام للر�بطة �لوطنية لكرة 
�ل�شلة �لأمريكية يف �أوروبا و�ل�شرق 
�لأو�شط، وفاطمة �لبلو�شي، مديرة 
د�ئرة  يف  ب��الإن��اب��ة  �لفعاليات  �إد�رة 
�أبوظبي،   – و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
بناء  وت��ت�����ش��م��ن حم�����اور �جل��ل�����ش��ة 
مناذج جتارية فريدة من نوعها يف 
�لأ�شو�ق �لعاملية - �ل�شر�كات �ملحلية 
و�أهميتها - �إيجاد وتنمية �مل�شجعني 
وتتو��شل  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  يف جميع 
�لر�بعة  ب��اجل��ل�����ش��ة  �ل��ق��م��ة  �أع���م���ال 
�لدولية  �لحت��اد�ت  "�أهمية  بعنو�ن 
خاللها:  وي��ت��ح��دث   ، �لريا�شية" 
من  تنفيذية  رئي�شة  كوت�س،  جو�نا 
جمال  يف  ون��ا���ش��ط��ة  �خل����ربة،  ذو�ت 
وج��وردي بريتوميو،  �مل��ر�أة،  ريا�شة 
�لأوروب����ي،  �ل���دوري  تنفيذي  مدير 
�لحتاد  رئي�شة  كا�شادو،  وماري�شول 
وتت�شمن  ل���ل���رت�ي���ث���ل���ون،  �ل������دويل 
�لتو�زن  حتقيق  �جل��ل�����ش��ة:  حم���اور 
بني �لنخبة وخمتلف فئات �ملجتمع 
�مل�شجعني  رغ��ب��ات  �ىل  �ل���ش��ت��م��اع   -
�أه��م��ي��ة �لأل���ع���اب �لأومل���ب���ي���ة، �لآن   -
�جلل�شة  وت���ت���ن���اول  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.  ويف 
�خل���ام�������ش���ة ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة حول 

نظر  وجهات  و�لتمكني:  "�مل�شاركة 
ع��امل��ي��ة ح���ول ت��ك��وي��ن رو�ب�����ط قوية 
خاللها  ويتحدث  �مل�شجعني"،  م��ع 
�لر�بطة  �ي��ف��ازوج��ل��و، م��ن  : ج���ورج 
�لأمريكية،  �ل�شلة  ل��ك��رة  �لوطنية 
�لرئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����ش���د  و���ش��ي��ف 
لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة  �لتنفيذي 
وب��ي��ن��ي بون�شو  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ري��ا���ش��ة 
�لقناة  �ل��ي��وم��ي يف  �مل��ح��ت��وى  م��دي��ر 
: كيف  تتناول حم��اور  و  �لأومل��ب��ي��ة، 
حت�����ول �مل�����ش��ج��ع��ني �ل���ع���ادي���ني �إىل 
�ل�شركاء  م��ع  �ل��ع��م��ل   - م��ت��ف��ان��ني؟ 
ل���ت���ع���زي���ز ع�����الق�����ات �مل�������ش���ج���ع���ني - 
�ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ج���ذب �له��ت��م��ام يف 
�لعاملية. وت�شل  �لأ�شو�ق  ت�شبع  ظل 
�ل�شاد�شة  للجل�شة  �ل��ق��م��ة  �أع���م���ال 
�لتي  �خلمي�س  غد  بعد  و�خلتامية 
�لفجوة  "�شد  ع��ن��و�ن  حت��ت  �شتعقد 
وممار�شات  �ل��ن��خ��ب��ة  لع���ب���ات  ب���ني 
وتتحدث  �ملجتمع"،  م��ن  �لريا�شة 
خاللها: �لدكتورة �أمنيات �لهاجري 
ع�شو جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة 
�لن�شائية،  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�ملنتخب  لع���ب���ة  ج���ورج�������س  ول������ور� 
كوت�س،  وج��و�ن��ا  ���ش��اب��ق��اً،  �لفرن�شي 

�خلربة،  ذو�ت  من  تنفيذية  رئي�شة 
ون��ا���ش��ط��ة يف جم���ال ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة 
وتتناول �جلل�شة حماور: بناء �إطار 
للم�شاركة - دور �جلهات �لريا�شية 
�لكربى يف بناء منط حياة �شحي - 

�لتحفيز و�لعمل �لفعلي.
ك��م��ا ���ش��ت�����ش��ه��د �أع���م���ال �ل��ق��م��ة عقد 
�لتفاعلية  �ل����ور�����س  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�جلل�شات  وخم���رج���ات  حم����اور  م���ع 
�لرئي�شية، و�إىل جانب ذلك يت�شمن 
ب����رن����ام����ج �مل�����وؤمت�����ر �لإع����������الن عن 
�لريا�شية  �لفعاليات  من  جمموعة 

�لتي تقام خالل �لعام �جلاري.
ع����������ارف حمد  ق��������ال  م������ن ج����ه����ت����ه 
�أبوظبي  جمل�س  عام  �أمني  �لعو�ين 
�لريا�شي: "نرحب باجلميع هنا يف 
�لعاملية  �لريا�شية  �لوجهة  �أبوظبي 
�لأب������رز، وحت���دي���د�ً يف �إح����دى �أب���رز 
ح��ل��ب��ات ���ش��ب��اق��ات �ل�����ش��ي��ار�ت حول 
�ل����ع����امل، م��ت��م��ن��ني ط��ي��ب �لإق���ام���ة 
للجميع يف �لعا�شمة �حلبيبة، �لتي 
تو��شل ح�شورها �ملتقدم يف تنظيم 
�لفعاليات �لكربى و�شناعة �حلقبة 
�جلديدة يف عامل �لريا�شة، ول �شك 
�أن �أعمال �لقمة �شت�شاهم يف تقدمي 
جتارب وخمرجات مهمة يف م�شرية 
مبا  �لعاملية،  �لريا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت 
ويعزز  �لإم���������ار�ت  ري���ا����ش���ة  ي���خ���دم 
�لدولية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ���ش��ر�ك��ت��ه��ا 
"جمل�س  و�أ������ش�����اف:  �ملرموقة". 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ب��رئ��ا���ش��ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
�لبحث  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ي��ح��ر���س 
ع����ن ���ش��ب��ل �ل���ت���ط���وي���ر، وم�����ن هذ� 
�لقياد�ت  قمة  تنظيم  ج��اء  �ملنطلق 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ت���ي متثل 
على  ل��الط��الع  للم�شاركني  فر�شة 
�مل���ت���ح���دث���ني، مب���ا يف ذلك  جت�����ارب 
�ل�������ش���ر�ك���ات �ل��ع��امل��ي��ة �مل���ربم���ة بني 
م�شتجد�ت  و�أب��رز  �جلهات،  خمتلف 

�مل�شهد �لريا�شي �لعاملي".

املطرو�ضي يتوج بلقب بطولة مركز دبي 
الدويل للبولينغ

»الإمارات للتحكيم الريا�ضي« ي�ضتعر�س »ماهية العقود الريا�ضية«  

اليوم... انطالق اأعمال قمة القيادات الريا�ضية العاملية يف اأبوظبي مب�ضاركة 400 من رواد و�ضناع القرار



األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي –الفجر:

�أعلنت ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية، 
�لأف�شل  جل��و�ئ��ز  �ملر�شحني  �أ�شماء 
�ل�����ش��ه��ري��ة، ع���ن ���ش��ه��ر ف����رب�ي����ر، يف 
برعاية  للمحرتفني،  �أدن���وك  دوري 
وذلك عن فئات �أف�شل  "�ت�شالت"، 

لعب، وحار�س مرمى، ومدرب.
�مل��ر���ش��ح��ني جلائزة  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�أف�����������ش�����ل لع����������ب، ث����ن����ائ����ي �ل���ع���ني 
خو�نكا  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
���ش��ف��ي��ان رح���ي���م���ي، وهما  و�مل���غ���رب���ي 
�للذ�ن قاد� �لعني لت�شدر �لرتتيب، 
�أهد�ف   6 �لأرجنتيني  �شجل  بعدما 
وق���دم  �لآن،  حل���د  ه���دف���ني  و���ش��ن��ع 
�ملغربي 7 �أهد�ف و�شنع نف�س �لعدد 
من �لأه��د�ف، وت�شم �لقائمة �أي�شا 
ث��ن��ائ��ي �ل���وح���دة �ل��ربت��غ��ايل �أدري����ان 
خربني،  ع���م���ر  و�ل���������ش����وري  ���ش��ي��ل��ف��ا 
نتائج  حل�شد  �ل��وح��دة  ق��اد�  �للذين 
�إيجابية خالل �شهر فرب�ير، ويحتل 
على  �لثاين  �ملركز  خربني  �ل�شوري 
بت�شجيل  �ل�������دوري  ه�����د�يف  لئ���ح���ة 

�أه��د�ف، فيما   5 و�شنع  هدفاً   12
���ش��ي��ل��ف��ا بجهد  �ل���ربت���غ���ايل  ����ش���اه���م 
مميز يف و�شط �مليد�ن، كما يتو�جد 
كارتابيا  ف��ي��دي��ري��ك��و  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
لع���ب ���ش��ب��اب �لأه���ل���ي �ل����ذي �شجل 

هدفني و�شنع هدًفا �آخر.
جلائزة  �مل��ر���ش��ح��ني  ق��ائ��م��ة  يف  �أم�����ا 
�أف�شل حار�س مرمى، فيتو�جد عادل 
�ل�شارقة،  مرمى  ح��ار���س  �حلو�شني 
�لعني،  وخالد عي�شى حار�س مرمى 
مرمى  ح��ار���س  �ل�شام�شي  وحم��م��د 

�لوحدة.

مدرب  �أف�شل  جائزة  على  ويتناف�س 
�شريجي  وه�������م:  �أ�����ش����م����اء،  ث����الث����ة 
�ل��ع��ني، وكوزمني  م����درب  ري����ربوف 
�أولريو مدرب �ل�شارقة، وجريجوري 
ب���اب  ف���ت���ح  �ل������وح������دة. ومت  م�������درب 
�ملوقع  ع���رب  ل��ل��ج��م��ه��ور  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�لإلكرتوين و�لتطبيق عرب �لهو�تف 
من   1 �ل�شاعة  م��ن  �ب��ت��د�ًء  �لذكية، 
�لت�شويت  ،وي�شتمر  �أم�س  بعد ظهر 
�أ�شماء  بعدها  ُتعلن  �شاعة،   48 ملدة 
�لر�شمية  �حل�شابات  عرب  �لفائزين 

لر�بطة �ملحرتفني.

•• اأبوظبي -وام:

ي�شتعد در�ج فريق �لإمار�ت ومنتخب 
لل�شفر  م�����ريز�  ي��و���ش��ف  �لإم���������ار�ت 
يف  للم�شاركة  �ملقبل،  �خلمي�س  ي��وم 
ل���ل���در�ج���ات، و�لتي  �إي��ط��ال��ي��ا  ج��ول��ة 
ت��ن��ط��ل��ق ي���وم 22 م���ار����س �جل����اري، 
�إىل  مبا�شرة  بعدها  ي��غ��ادر  �أن  على 
�لبطولة  للم�شاركة يف  طاجيك�شتان 
تنطلق  و�لتي  للدر�جات  �لآ�شيوية 

يوم 25 �جلاري .
تلقى  ق�����د  م�����ي�����زر�  ي���و����ش���ف  وك�������ان 
دف��ع��ة معنوية ك��ب��رية خ��الل �لأي���ام 
�مل��ا���ش��ي��ة ب��ع��د مت��ك��ن��ه م���ن حتقيق 
�لوطنية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لبطولة  لقب 
ل�����ش��ب��اق��ات �ل���ط���رق ل��ل��م��رة �ل����� 12 
�لأوىل  للمرة  وذل���ك  �ل��ت��و�يل،  على 
بالدولة  �لدر�جات  ريا�شة  تاريخ  يف 

و�ل�شرق �لأو�شط.
وقال ميزر� يف ت�شريح لوكالة �أنباء 

�لإم���ار�ت / و�م/ :" �شعادتي كبرية 
�ل�12  للمرة  حتقق  �ل��ذي  بالإجناز 
على �لتو�يل، هذ� �لأمر ميثل دفعة 
للفرتة  ��شتعد�د�  معنوية كبرية يل 
�مل��ق��ب��ل��ة و�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د �ل��ع��دي��د من 
�لبطولة  م��ن��ه��ا  �مل��ه��م��ة  �ل��ب��ط��ولت 

�لآ�شيوية، و�أمتنى �أن تكون �مل�شاركة 
يف طو�ف �إيطاليا مع فريق �لإمار�ت 

خري �إعد�د لها".
ل���ه بعد  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أن �لأه�����م  و�أك�����د 
�ملحافظة  ه��و  �لقمة  �إىل  �ل��و���ش��ول 
ع���ل���ي���ه���ا، ول���ي�������س �ل���ب���ق���اء ف���ق���ط �أو 

يتطلب  �لأم��ر  �أن  معترب�  �مل�شاركة، 
�ملزيد من �جلهد و�لعمل، خا�شة يف 
ظل �ل�شتحقاقات �ملهمة �ملقبلة مثل 
"�لآ�شياد"  �لآ�شيوية  �لأل��ع��اب  دورة 
�لتي �شتقام يف �ل�شني �شهر �شبتمرب 
�ملا�شية  �ل���ف���رتة  و���ش��ه��دت  �مل��ق��ب��ل. 

يو�شف  �لإم���ار�ت���ي  �ل����در�ج  م�شاركة 
�لطو�فات  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  م����ريز� 
�أب���رزه���ا ط����و�ف �لإم�������ار�ت وط���و�ف 

�ل�شعودية، وطو�ف عمان.
وعن �ل�شتعد�د�ت للم�شاركة يف دورة 
�شبتمرب  بال�شني  �لآ�شيوية  �لألعاب 
�لعمل  "�أو��شل   : م��ريز�  قال  �ملقبل 
�أجل  من  �ل���دورة  لهذه  جيد،  ب�شكل 
حتقيق �لأف�شل ولتعوي�س �مل�شاركة 
يكن  مل  حيث  �ملا�شية،  �لن�شخة  يف 
�شيتو��شل  ك��م��ا  م��ن��ا���ش��ب��ا،  �ل��ط��ري��ق 
�لإع��د�د من خالل مع�شكر خارجي 
�ن��ط��الق��ة �حلدث  ق��ب��ل  �أوروب�������ا  يف 
ب���ث���الث���ة �أ����ش���ه���ر م����ن �أج�������ل �إمت������ام 

�جلاهزية �لكاملة للم�شاركة".
يو�شف  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل������در�ج  ول���ف���ت 
دورة  �أن  �إىل  عاما"   33" م����ريز� 
�لأل���ع���اب �لآ���ش��ي��وي��ة ب��ال�����ش��ني رمبا 
ل��ه خا�شة،  �أل��ع��اب  �آخ���ر دورة  ت��ك��ون 
وبالتايل  �شنو�ت،   4 كل  تقام  و�أن��ه��ا 

�لدر�جات  يف  م�شو�ره  يتوقف  رمب��ا 
قبل �نطالق ن�شخة 2026.

�أجل  وب�شوؤ�له عن �ل�شتعد�د�ت من 
 2024 باري�س  �أوملبياد  �إىل  �لتاأهل 
قال : " �أهم �أولوياتي حاليا حتقيق 
ميد�لية يف �لبطولة �لآ�شيوية لتكون 
خطوة مبا�شرة �إىل �لأوملبياد، وهناك 
�آخ��ر ه��و جتميع �لنقاط من  �جت��اه 
�أجل �لتاأهل، كما �أن هناك برناجما 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن  خ��ا���ش��ا 
حل�شم  للدر�جات  �لإم���ار�ت  و�حت��اد 
حتى  عليه  �لعمل  �شاأو��شل  �لتاأهل، 

حتقيق �لهدف �ملطلوب".
و�أو�شح �أنه د�ئما يبحث عن �ملو�هب 
�جلديدة يف ريا�شة �لدر�جات ويقدم 
�أج���ل تطويرها  �ل��دع��م م��ن  لها ك��ل 
�ل�شحيح،  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى  وو���ش��ع��ه��ا 
ل��ت��ك��ون ن����و�ه مل��ن��ت��خ��ب �لإم�������ار�ت يف 
له،  حقيقيا  ود�عما  �ملقبلة،  �لفرتة 
معترب� �أن �لحرت�ف �حلقيقي يجب 

وممار�شة  ب��اإت��ق��ان  ع��م��ال  ي��ك��ون  �أن 
على  �حل�����ش��ول  �أج���ل  م��ن  م�شتمرة 
للم�شاركة يف كربى  �ملوؤهلة  �خلربة 
�لنجوم  كوكبة من  و�شط  �ل�شباقات 

و�خلروج من �لعباءة �ملحلية.
و�أ�����ش����اف ت��ط��ب��ي��ق �لح�������رت�ف بني 
�ل�������در�ج�������ني ����ش���ي�������ش���ه���م ك�����ث�����ري� يف 

�لإمار�ت  ملنتخب  �لأف�شلية  حتقيق 
�أكرث  مب�شاركاته �خلارجية ويجعله 
ق����دره ع��ل��ى �مل��ن��اف�����ش��ة و���ش��ط كربى 
�لعامل،  ح��ول  �ل��در�ج��ات  منتخبات 
ملمار�شة  �ل�شغار  �لريا�شيني  د�عيا 
ريا�شة �لدر�جات، بجانب �لريا�شات 

�لأخرى.

•• اأبوظبي- وام:

ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت للمو�ي  جن��ح��ت 
تاي للنا�شئني و�ل�شباب �لتي �أقيمت 
�أبوظبي،  يف  �حل��دي��ري��ات  ب��ج��زي��رة 
و�ختتمت مناف�شاتها �أم�س �لأول يف 
�ملكا�شب للعبة،  �لعديد من  حتقيق 
�ملو�هب  ع��ن  �لك�شف  مقدمتها  يف 
و�لوجوه �ل�شابة �لتي لفتت �لنتباه 
لدخول د�ئرة �هتمام �جلهاز �لفني 
لال�شتعانة  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
يف  �لإم���ار�ت  لتمثيل  و�شقلهم  بهم 

�ملنا�شبات �لدولية �ملقبلة.
�ل��ب��ط��ول��ة يف توفري  ���ش��اه��م��ت  ك��م��ا 
لرفع  ق����وي����ة  ت���ن���اف�������ش���ي���ة  �أج����������و�ء 
وتعزيز  �ل����الع����ب����ني  م�������ش���ت���وي���ات 
م��ه��ار�ت��ه��م وت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���م يف 
 200 ي��ق��رب م��ن  ظ��ل م�شاركة م��ا 
لعب ولعبة من 30 ناديا ريا�شيا 
بالدولة، من خالل حدث ��شتثنائي 
للمو�ي  �لإم���������ار�ت  �حت�����اد  ن��ظ��م��ه 
ب��دع��م من  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك  ت��اي 
�أبوظبي �لريا�شي، وح�شر  جمل�س 
من  ك��ل  �لفائزين  وت��وج  �ملناف�شات 

رئي�س  نائب  �ل�شاعدي  �شامل  يا�شر 
�ملدير  �مل���ه���ريي  وط�����ارق  �لحت������اد، 
�ملنظمة،  �للجنة  رئي�س  �لتنفيذي 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل����ع����ب����دويل  وف����ه����د 

�لأن�شطة.
و�أ����ش���ف���رت ن��ت��ائ��ج �مل��ن��اف�����ش��ات عن 

 45 وزن  ح��م��ي��د يف  ح���م���د�ن  ف����وز 
وكذلك  بالذهبية،  وتتويجه  كجم 
 ، كجم   48 وزن  يف  �لنوباين  �شارة 
 48 وزن  يف  مو�شى  وعبد�لرحمن 
ك��ج��م، و���ش��الم��ة �جل��ن��ي��ب��ي يف وزن 
75 كجم ، وم�شطفى عبد�ملنعم يف 

�لرحمن  وع��ب��د   ، ك��ج��م   91 وزن 
وتيم  ك��ج��م،   91 وزن  يف  �ل�����ش��ل��ي��م 
وح�شة  ك��ج��م،   71 وزن  يف  ���ش��الم 
وم���رو�ن   ، كجم   60 وزن  يف  نبيل 
وعبد  ك��ج��م،   81 وزن  يف  �ل��ع��دوي 
75 كجم،  �أبو ظهر يف وزن  �ل�شتار 

67 كجم  وزن  م���ريز� يف  وج��اج��ار 
، ولع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي ر�يف 
 81 وزن  بذهبية  وتتويجه  رم��زي 
���ش��ع��ف��ار يف وزن  ، وح�����ش��ن��ني  ك��ج��م 
وزن  يف  �مل�شرف  ونبيل  كجم،   75
يف  �شخر  وم�شطفى  ك��ج��م،   60

منتخبنا  ولع���ب   ، ك��ج��م   75 وزن 
وتتويجه  ج��ف��ل��ه  حم��م��د  �ل��وط��ن��ي 
زيد  وعلي  كجم،   75 وزن  بذهبية 
يف وزن 63.5 كجم ، و بالل ر��شد 
يف وزن 54 كجم ، وري�شاب ر�في�س 
يف وزن 60 كجم ، وريان ن�شو�ن يف 

و�أح��م��د قرق�س يف  ك��ج��م،   71 وزن 
يف  على  وحبيب  كجم،   63.5 وزن 
وزن 67 كجم، وعلياء �أحمد وبتول 
وخديجة  كجم،   48 وزن  يف  �شالم 
، وميان  36 كجم  وزن  ج��ان��دز� يف 
ك��ج��م، ولعب   36 وزن  رب��اب��ع��ة يف 

�ل�شعري  حممد  �لوطني  منتخبنا 
يف وزن 46 كجم ، ولعب منتخبنا 
وزن  يف  يو�شف  �ب��و  ر�ك���ان  �لوطني 
وزن  يف  معمر  ومرو�ن   ، كجم   45
63.5 كجم ، ووليد �إبر�هيم بوزن 
يف  كركوطي  ويو�شف   ، كجم   54
�لرحمن  وع��ب��د   ، ك��ج��م   71 وزن 
و�شليمان  ك���ج���م،   71 وزن  ع���م���ار 
ولز�ر   ، كجم   43 وزن  يف  �أ���ش��ام��ة 
كجم،   48 وزن  يف  �ورم��ان��وف��ي�����س 
كجم،   54 وزن  يف  �رق����م  وحم��م��د 
كجم،   44 وزن  يف  خليل  وع�����ش��ام 
58 ك��ج��م ،  �ل��دي��ك يف وزن  وع��م��ر 
كجم   54 وزن  يف  �ل�شعري  و�أمينة 
عزيز  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ولع���ب   ،
�حلمادي يف وزن 38 كجم، ويو�شف 
30 كجم ، وحممد  متويل يف وزن 
ولعب   ، ك��ج��م   34 وزن  يف  ع���الء 
�ل�شو�حلة  ب�شار  �لوطني  منتخبنا 
كيالين  وزه���ا   ، ك��ج��م   50 وزن  يف 
يف وزن 50 كجم ، وعلي عماوي يف 
، وز�ي���د ه��ربوك يف  42 كجم  وزن 
46 كجم، حميد �لعبيديل يف  وزن 

وزن حتت 63.5 كجم .

•• ال�صارقة-الفجر:

���ش��امل �ملدفع،  ���ش��ع��ادة ع��ل��ي  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لتايكو�ندو  فريق  �أع�شاء  �لريا�شي، 
ميد�ليتني  ع��ل��ى  �حل���ائ���ز  ب���ال���ن���ادي، 
�لدولية  بلغاريا  بطولة  يف  ذهبيتني، 
بح�شور  وذل��������ك   ،G2 �مل�������ش���ن���ف���ة 
ع�شو  �ل��ه��اج��ري،  �شليمان  �مل��ه��ن��د���س 
�لأل����ع����اب  رئ���ي�������س  �لإد�رة  جم���ل�������س 
�لق�شري  ع���ل���ي  وحم���م���د  �ل����ف����ردي����ة، 
و�جلهاز  ل��ل��ن��ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
حامت  عبد�هلل  �لكابنت  بقيادة  �لفني 

و�لإد�ري ر��شد رم�شان و�لالعبني.
وك�����ان ت���اي���ك���و�ن���دو �مل���ل���ك، ����ش���ارك يف 
 ،G2 بطولة بلغاريا �لدولية �مل�شنفة
�لبلغارية  �لعا�شمة  �حت�شنها  و�لتي 
�لفريق  ف��ي��ه��ا  و�����ش���ت���ط���اع  ���ش��وف��ي��ا، 
تقدمي �شورة م�شرفة بو�شول لعبيه 
�لبطولة،  م���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ر�ح��ل 
وت��ت��وي��ج �ل��ث��ن��ائ��ي، ع��ل��ي حم��م��د علي، 
يف  �لذهبية  بامليد�ليات  يا�شر  وعمر 

فئة �ل�شباب.
وقال �ملدفع: نهنئكم بالنتيجة �ملميزة 
�لدولة  علم  ورفع  �لنادي  وت�شريفكم 
�ل���ق���وي���ة، جمل�س  �ل��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  يف 

وعلى  �لأل��ع��اب  جميع  يتابع  �لإد�رة 
�ل�شارقة  م��ع جم��ل�����س  د�ئ����م  ت��و����ش��ل 
�ل��ري��ا���ش��ي م���ن �أج�����ل دع����م �لأل���ع���اب 
ير�هن  �ل��ن��ادي  �أن  م�شيفاً  �ل��ف��ردي��ة، 
�لأول  �مل��رك��ز  حتقيق  يف  �أبطاله  على 
وهو هدف �لنادي يف جميع �مل�شاركات 
جميع  ويف  و�خل�����ارج�����ي�����ة  �مل���ح���ل���ي���ة 

�لألعاب، 

وم�شى: جمل�س �لإد�رة يعمل مع كافة 
و�شقلهم  لعبينا  لتطوير  �لإد�ر�ت 
بالتجارب عرب �مل�شاركة يف �لبطولت 
�خلارجية لكت�شاب �خلربة و�لتمر�س 
ناأمل  �لقوية،  �ملناف�شات  خو�س  على 
�أن تكونو� ��شتفدمت من هذه �لتجربة 
و�مل�شاركة يف بطولة قوية، ونتمنى �أن 
�ل��دول��ي��ة �لكبرية  �مل��ح��اف��ل  ن��ر�ك��م يف 

�لقريب  �مل�شتقبل  يف  ن�شاهدكم  و�أن 
ترفعون علم �لإمار�ت وحتقيق مزيد 

من �لإجناز�ت. 
�مل��ه��ن��د���س �شليمان  �أ����ش���اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
بالنتيجة  �ل��ه��اج��ري،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�لتايكو�ندو،  �أب���ط���ال  ح��ق��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
مبيناً �أن �لنادي �أ�شبح رقماً ل ميكن 
�شو�ء  �لتايكو�ندو  ريا�شة  يف  جت��اوزه 

د�خلياً �أو خارجياً، م�شيفاً �أن �لفريق 
وهو  �ملحلية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ي�شيطر 
5 �شنو�ت  �مل��ت��وج ع��ل��ى م���د�ر  �ل��ب��ط��ل 
وخارجياً  �ل���دوري،  ببطولة  متتالية 
م�شاركاته  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ف��ري��ق  ح��ق��ق 
ن��ت��ائ��ج مم���ي���زة وت�����رك ب�����ش��م��ة وع���اد 

بالبطولت و�مليد�ليات.
�ل�شارقة  جمل�س  �أن  �لهاجري  و�أك���د 
�لريا�شي �شريك ��شرت�تيجي يف هذه 
�لإجناز�ت، م�شيد�ً بالدعم و�لهتمام 
�لفردية  �ألأل����ع����اب  ب���ه  �ل����ذي حت��ظ��ى 
ومتابعة جمل�س �لإد�رة م�شري�ً �إىل �أن 
هذ� �لأمر يجعلهم ي�شاعفون �جلهود 
�ل���ن���ادي وحتقيق  �أه������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�مل��رك��ز �لأول �ل��ذي ه��و ه��دف �لنادي 
من جميع م�شاركاته، مبيناً �أن �لإد�رة 
لتطويرها  �ل��ف��رق  جميع  م��ع  تعمل 
وتاأهيلها بال�شورة �لتي جتعلها قادرة 
روؤية  حتقيق  �أج��ل  من  �ملناف�شة  على 
برفع  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 

علم �لدولة يف �مل�شاركات �خلارجية.
ويف �خل����ت����ام ه���ن���اأ رئ���ي�������س �لأل����ع����اب 
�لنتيجة  ع���ل���ى  �ل���ف���ري���ق  �ل����ف����ردي����ة 
كافة  من  �لعمل  يتو��شل  �أن  متمنياً 
�ملنظومة لتحقيق مزيد من  �أط��ر�ف 

�لإجناز�ت با�شم �لنادي.

يو�ضف مريزا بطل الإمارات للدراجات: اآ�ضياد ال�ضني 
اأهم اأولوياتي وطموحي التاأهل لأوملبياد باري�س

املواهب والوجوه ال�ضابة اأبرز مكت�ضبات بطولة الإمارات للمواي تاي باحلديريات

•• دبي -وام:

ت�شهد دبي تنظيم 22 فعالية ريا�شية متنوعة تقام بالتعاون مع جمل�س 
دبي �لريا�شي وتتوزع يف خمتلف �ملناطق بدبي ويف مقدمتها �شبعة �شباقات 
م��الك��م��ة وبطولتني  ب��ط��ولت  وث���الث  �شباحة  ب��ط��ولت  وث���الث  ل��ل��ج��ري 
�لفعاليات  جانب  �إىل  �جلليد  على  للتزلج  وبطولتني  �لهو�ئية  للدر�جات 

�لأخرى �ملتنوعة بني �لريا�شات �لبحرية و�لبولو و�ل�شطرجن و�ليوغا.
وتتو��شل فعاليات بطولة حتدي �لإمار�ت للفرق �لتكتيكية �لتي تنظمها 
�شرطة دبي يف من�شاآت �شرطة دبي للقو�ت �خلا�شة مبيد�ن �لروية، وينظم 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية بطولة �لإمار�ت �لدولية للدر�جات 

�ملائية على �شاطئ �ل�شروق، كما ينظم نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة بطولة 
مار�س لل�شطرجن �خلاطف يف مقر �لنادي مبنطقة �ملمزر، وت�شت�شيف قاعة 
على  و�لتزلج  �حل��ر  �لتزلج  بطولة  �لإم����ار�ت  م��ول  يف  �لثلجية  دب��ي  �شكي 
"�ل�شبت" �ملقبل، و�شباق �جلائزة �لكربى للتزحلق  �لأل��و�ح �لتي تقام يوم 

على �لثلج �لذي يقام يوم �لأحد �ملقبل.
�ل�شبت  �ملناطق حيث ينطلق يوم  �شباقات للجري يف خمتلف  �شبعة  وتقام 
�ملقبل �شباق حتدي �لورقاء للجري يف حديقة �لورقاء 3، ويقام �شباق �شوبر 
�شبورت للجري يف م�شمار ميد�ن، و�شباق حتدي �لنخلة للجري يف نخلة 
جمري�، و�شباق �شبين�س للجري �لعائلي يف مركز �لفرجان بافيليون للت�شوق 
مبنطقة ميد�ن بولو، و�شباق �أوربان �إك�س للجري يف نادي �إل�س مبدينة دبي 

للعلوم يف  دبي  تيكوم يف حديقة  �شركة  مًعا من�شي من  فعالية  �لريا�شية، 
منطقة �لرب�شاء �جلنوب، و�شباق جاينت دو�ثلون يف �لقرية �لعاملية.

ويتناف�س نخبة من �ملالكمني �لعامليني من يف بطولة بروبليوم للمالكمة 
�لتي تقام يف ��شتاد �شوق دبي �حلرة مبنطقة �لقرهود، وي�شارك فيها �لبطل 
�لأوملبي باخ�شري جالولوف �حلا�شل على �مليد�لية �لذهبية يف �لوزن �لثقيل 
باأوملبياد طوكيو 2020 وبطل �لعامل لأكرث من عام، كما يتو�جه �لبطالن 
�لعامليان وحاملي لقب "�ألتيميت �شرتونغ مان" �شابًقا �إيدي هول، وهافثور 
نايت  فايت  بطولة  يف  �لعرو�س،  �شر�ع  م�شل�شل  جنم  بيورن�شون  يوليو�س 
للمالكمة �لتي تقام يف ��شتاد �شوق دبي �حلرة يف منطقة �لقرهود، كما تقام 

بطولة رينج �شايد للمالكمة �ملختلطة يف منتجع �حلبتور جر�ند.

منطقة  يف  �لهو�ئية  للدر�جات  كر�يترييوم  �لتجاري  �خلليج  �شباق  ويقام 
�خلليج �لتجاري، كما تقام بطولة �أودوك�س للدر�جات �لهو�ئية يف م�شمار 
لل�شباحة  �شباق لمري  �ملرموم، ويقام  �لهو�ئية مبحمية  للدرجات  �لقدرة 
يف �ملياه �ملفتوحة على �شاطئ ل مري �جلنوبي، و�شباق هاميلتون لل�شباحة 
دبي  ك��اأ���س  مناف�شات  ت�شتمر  كما  �لأم��ري��ك��ي��ة،  دب��ي  جيم�س  �أك��ادمي��ي��ة  يف 
و�لفرو�شية  للبولو  �حلبتور  ومنتج  ن��ادي  يف  تقام  �لتي  للبولو  للتحدي 
�لهمم بطولة فز�ع  �ملقبل وينظم نادي دبي لأ�شحاب  وتختتم يوم �لأحد 
�لدولية لأ�شحاب �لهمم لألعاب �لقوى دبي 2022 يف مقر �لنادي، ويقام 
مهرجان يوغا في�شت دبي يف م�شرح �أمفي مبدينة دبي لالنرتنت مبنطقة 

�ل�شفوح.

بدبي الأ�ضبوع  نهاية  يف  وتناف�ضية  دولية  ريا�ضية  فعالية   22

تايكواندو امللك يتوج بالذهب يف بطولة بلغاريا الدولية

املدفع ي�ضتقبل فريق التايكواندو 
رابطة املحرتفني تعلن املر�ضحني 

جلوائز الأف�ضل يف »فرباير«



األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494

19191919

الفجر الريا�ضي

�لذي  �لإي��ط��ايل  يوفنتو�س  لفريقه  �جلميل  ب��رّد  �لنف�س  م��ور�ت��ا  �أل��ف��ارو  ميني 
حافظ على ثقته باملهاجم �لدويل �لإ�شباين رغم تر�جع �أد�ئه، وذلك من خالل 
قيادته �ىل ربع نهائي م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا على ح�شاب مو�طنه فياريال 

�لذي يحل �لأربعاء �شيفاً على عمالق تورينو يف �إياب ثمن �لنهائي.
�ل�شتوية يف طريقه  �لنتقالت  �لثاين-يناير خالل فرتة  كانون  بد� مور�تا يف 
للرحيل جمدد�ً عن يوفنتو�س، لكن هذه �ملرة لي�س ب�شبب م�شتو�ه �لر�ئع �لذي 
دفع ريال مدريد �ىل ��شتعادته من "�ل�شيدة �لعجوز" يف �شيف 2016، بل لأنه 
�أتلتيكو مدريد يف  بد� ظاًل لالعب �لذي عاد و�شجع يوفنتو�س ل�شتعارته من 

�أيلول-�شبتمرب 2020.
يف  بر�شلونة  �لآخ��ر  �ىل مو�طنه  مور�تا  �نتقال  تتم �شفقة  �أن  �جلميع  و�نتظر 
�أليغري مت�ّشك بالالعب و�أبقاه  كانون �لثاين-يناير، لكن �ملدرب ما�شيميليانو 
�شاربة  هجومية  قوة  ت�شكيل  على  بقدرته  منه  �إمياناً  �شتاديوم"،  "�أليانز  يف 
مع �لو�فد �جلديد �ل�شربي دو�شان فالهوفيت�س، ل�شيما يف ظل غياب �ملهاجم 
�لآخر فيديريكو كييز� حتى نهاية �ملو�شم ب�شبب �لإ�شابة وكرث �إ�شابات �لنجم 
ق��ر�ره، لأن مور�تا لعب دور�ً  �أليغري حمقاً يف  باولو ديبال. وكان  �لأرجنتيني 
موؤثر�ً يف عودة يوفنتو�س من بعيد يف �لدوري �ملحلي ودخوله بقوة على �شر�ع 
�مل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا وحتى �أنه ��شتعاد �لأمل مبز�حمة ميالن ونابويل 
و�إنرت على �للقب بعدما بات على بعد ت�شع نقاط من �ل�شد�رة بتحقيقه �ل�شبت 

فوزه �لثالث تو�لياً على ح�شاب �شمبدوريا 1-3.
�ل�35  ويف ظل جلو�س فالهوفيت�س على مقاعد �لبدلء حتى �لدقائق 

"�ل�شيدة �لعجوز" يف �ملقدمة -2�شفر خالل  �لأخ��رية، و�شع مور�تا 
�لنقاط  ح�شم  ث��م  ج���ز�ء،  ركلة  م��ن  ه��دف��اً  بت�شجيله  �لأول  �ل�شوط 
�لثالث مع وجود زميله �ل�شربي �جلديد يف �أر�شية �مللعب بت�شجيله 

هدفه �ل�شخ�شي �لثاين و�لثالث لفريقه قبل دقيقتني على �لنهاية.
مبلغ  ل��دف��ع  م�شتعدة  غ��ري  ي��وف��ن��ت��و���س  �إد�رة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�ل�35 مليون يورو �لذي حدده �أتلتيكو من �أجل جعل عملية �نتقال 

يف  ر�غبة  فاإنها  �ملقبل،  �ل�شيف  نهائياً  تورينو  عمالق  �ىل  �لإ�شباين 
�لبقاء عليه وهي حتاول مفاو�شة بطل "ل ليغا" للقبول ب�25 مليوناً 

بح�شب �لتقارير، ما يظهر حجم ثقتها باملهاجم �لإ�شباين �لذي ك�شف 
بعد ثنائيته �ل�شبت �أمام �شمبدوريا �أنه "حتدثت يف كانون 

باأين  �أ���ش��ع��ر  �أل��ي��غ��ري. قبلها، مل  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر م��ع 
عن�شر مهم" بالن�شبة للفريق و�ملدرب.

وتابع "لكن عندما يبوح �ملدرب بر�أيه جتاهك 
ُرك كثري�ً،  ُي���ق���ِدّ �إن���ه  ل��ك  وي��ق��ول  وي�شجعك 

فهذ� �لأمر مينحك �لثقة".
�لذي  ف��ي��اري��ال  لقاء  يوفنتو�س  وي��دخ��ل 
�أنهى �لذهاب على �أر�شه متعادًل 1-1 

�لثو�ين  م��ن��ذ  �شباكه  �ه��ت��زت  ب��ع��دم��ا 
فالهوفيت�س  م���ن  ب��ه��دف  �لأوىل 

يف  ل��ل�����ش��رب��ي  م�����ش��ارك��ة  �أول  يف 
خلفية  على  �لأب��ط��ال،  دوري 

ه���زمي���ة و�ح������دة يف �آخ���ر 

�مل�شابقات، وكانت �شد �إنرت يف 12 كانون �لثاين-يناير يف  21 مبار�ة يف جميع 
مبار�ة �لكاأ�س �ل�شوبر �ملحلية )1-2 بعد �لتمديد(.

وميني مور�تا �لنف�س باأن ي�شاعد يوفنتو�س على مو��شلة هذه �ل�شل�شلة و�لأهم 
م�شو�ر  �نتهى  �لأب��ط��ال حيث  ل��دوري  �لنهائي  ثمن  �ل��دور  �لتخل�س من عقدة 
ليون  هما  ���ش��اأن��اً،  �أق��ل  فريقني  ي��د  على  �ملا�شيني  �ملو�شمني  يف  تورينو  عمالق 

�لفرن�شي وبورتو �لربتغايل تو�لياً.
م�شاركة  �ل����دوري  ه���د�يف  ت��رت��ي��ب  يت�شدر  ك���ان  �ل���ذي  فالهوفيت�س  ���ش��م  وم���ع 
�حلادي  هدفه  �لأخ���ري  ي�شجل  �أن  قبل  �إميوبيلي  ت�شريو  لت�شيو  مهاجم  م��ع 
يوفنتو�س  م�شجعو  يحلم  و�لع�شرين �لإثنني يف �لفوز على فينيت�شيا -1�شفر، 
ورغم �شعوبة �ملهمة يف �لتخل�س من لعنة دوري �لأبطال �لتي لزمت �لفريق 

منذ تتويجه �لثاين و�لأخري باللقب عام 1996.
مهند�س  ك��ان  �أن��ه  ل�شيما  يوفنتو�س،  طموح  تعّزز  �لفريق  �ىل  �أليغري  وع��ودة 
�أمام  2015 و2017 حني خ�شر  "�ل�شيدة �لعجوز" �ىل نهائي عامي  و�شول 

عمالقي �إ�شبانيا بر�شلونة وريال مدريد تو�لياً.
لكن على يوفنتو�س عدم �ملبالغة يف طموحاته و�لتعامل مع كل مبار�ة على حدة، 
بدء� من لقاء �لأربعاء �لذي قد ي�شتعيد فيه �أليغري خدمات �لثالثي جورجو 

كييليني وديبال وفيديريكو برناردي�شكي، لكن مع ��شتبعاد �إمكانية �لبدء بهم.
وما يزيد من �أهمية فورة يوفنتو�س، �أنه م�شطر للعب من دون 
يح�شم  �ل��ذي مل  ودي��ب��ال  كييز�  مثل  ج��د�ً  موؤثرين  لعبني 
�ملقبل،  �ل�شيف  �لفريق  ��شتمر�ره مع  �لآن م�شاألة  حتى 
ماكيني  وي�شتون  و�لأم��ريك��ي  بونون�شي  ليوناردو  �أو 
�ل�شتوية  �لنتقالت  �لو�فد �جلديد يف فرتة  وحتى 

�ل�شوي�شري دني�س زكريا.
ولن يكون فياريال �لأربعاء �أف�شل حاًل من يوفنتو�س 
�لذي فاز بثماين من مبارياته �لع�شر �لأخرية على 
 27 يف  �أت��الن��ت��ا  �شد  �لأخ����رية  منذ خ�شارته  �أر���ش��ه 
ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب �شمن م��ن��اف�����ش��ات �ل���دوري 
�ملحلي، �إذ يفتقد هد�فه جري�ر مورينو �لذي غاب �لأحد 
)-1�شفر(  ف��ي��غ��و  �شلتا  ���ش��د  �ل�����دوري  م���ب���ار�ة  ع��ن 
ب�شبب �إ�شابة يف ربلة �ل�شاق، ولعب �لو�شط 
ب�شبب  ك���اب���وي  �إت���ي���ان  �ل��ف��رن�����ش��ي 
يحوم  فيما  ع�شلية،  �إ���ش��اب��ة 
م�شاركة  ح�����ول  �ل�������ش���ك 
�لأرجنتيني  �ملد�فع 

خو�ن فويث.

يقف �أر�شنال �ملتاألق يف �لآونة �لأخرية بني ليفربول وفر�شة ت�شديد �خلناق 
على مان�ش�شرت �شيتي �ملت�شدر وحامل �للقب، وذلك حني ي�شت�شيفه �لأربعاء 
يف مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة �ل�شابعة و�لع�شرين للدوري �لإنكليزي يف كرة 

�لقدم.
�لتقى ليفربول و�أر�شنال ثالث مر�ت هذ� �ملو�شم وخرج "�حلمر" منت�شرين 
مرتني -4�شفر يف �ملرحلة 12 من �لدوري �ملمتاز و-2�شفر يف �إياب �لدور 
ن�شف �لنهائي مل�شابقة كاأ�س �لر�بطة، فيما �نتهت �ملبار�ة �لأخرى بالتعادل 
توج مناف�شه  �لتي  �لر�بطة  كاأ�س  ذه��اب  "�ملدفعجية" يف  �أر���س  �ل�شلبي على 
بلقبها. لكن و�شع �أر�شنال تغرّي كثري�ً، �إذ خرج منت�شر�ً من مبارياته �خلم�س 
�لأخرية يف �لدوري �ملمتاز ما �شمح له يف �أن ي�شعد �ىل �ملركز �لر�بع �لأخري 
�ملوؤهل �ىل دوري �أبطال �أوروبا مع ثالث مباريات �أقل من مالحقه �لرئي�شي 
مان�ش�شرت يونايتد �لذي يتخلف عن �لفريق �للندين بفارق نقطة يف �ملركز 

�خلام�س.
�لفريق  ل��ه  �أتاحها  �لتي  �ملثالية  بالفر�شة  يفرط  �أل  ليفربول  و�شيحاول 
�للندين �لآخر كري�شتال بال�س �لإثنني باجباره �شيتي على �لكتفاء بالتعادل 

فريق  ف��وز  لأن  و�لع�شرين،  �لتا�شعة  �ملرحلة  ختام  يف  �ل�شلبي 
�أر�شنال يف معقله �شي�شعه  �ملدرب �لأملاين يورغن كلوب على 

�شيتو�جه  �ل���ذي  �للقب  ح��ام��ل  م��ن  فقط  نقطة  بعد  على 
معه يف مبار�ة م�شريية يف �لعا�شر من �ل�شهر �ملقبل على 

.31 �ملرحلة  �لحتاد" يف  "��شتاد 
وبعد �لفوز يف عطلة نهاية �لأ�شبوع �ملن�شرم على بر�يتون 
-2�شفر خارج �لديار، تطّرق كلوب �ىل �شر�ع �للقب مع 
"كما  قائاًل  غ��و�ردي��ول،  جوزيب  �لإ�شباين  �مل��درب  فريق 

�شيتي يلعب  ن�شاهد مان�ش�شرت  �ل��دو�م، عندما  �حلال على 
نتوقع باأن يفوز بكل مبار�ة. كل ما باإمكاننا فعله هو �لفوز 

باأكرب عدد ممكن من �ملباريات".
"�أننا جاهزون، لكن ل نريد ت�شمية ذلك باأنه �شر�ع  و�شّدد على 

حماولة  يف  على �للقب، كل ما نريده هو �لفوز باملباريات"، 
�ل�شغط على لعبيه �حلاملني  منه لتخفيف 

بقيادة �لنادي �ىل رباعية تاريخية.
بر�يتون  مبار�ة  ليفربول  وخا�س 

منت�شف  يف  ����ش���ق���وط���ه  ب���ع���د 
�لأ�شبوع على �أر�شه �أمام �إنرت 
�إياب  يف  �شفر1-  �لإي��ط��ايل 

ثمن نهائي دوري �لأبطال، 
من  مينعه  مل  ذل��ك  لكن 

م���و�����ش���ل���ة �مل���������ش����و�ر يف 
�مل�شابقة لفوزه ذهاباً يف 

ميالنو -2�شفر.
�أمام  �خل�����ش��ارة  وك��ان��ت 
فقط  �ل���ث���ال���ث���ة  �إن�������رت 
�مل��و���ش��م يف جميع  ه���ذ� 
بالن�شبة  �مل�������ش���اب���ق���ات 
لبلوغ  �ملر�شح  لليفربول 

م�شابقة  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
�ل����ك����اأ�����س �مل���ح���ل���ي���ة حني 

ي���ح���ل �لأح�������د ����ش���ي���ف���اً على 
�مل�شتوى  نوتنغهام فور�شت من 

يف  "ت�شامبيون�شيب"  �ل����ث����اين 
مبار�ة ت�شببت بتاأجيل موقعته �لتي 

�ل����دوري �شد غرميه  ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
مان�ش�شرت يونايتد يف �ملرحلة 30.

وقبل �لتفكري مبحاولة �لو�شول �ىل ن�شف نهائي �لكاأ�س، على رجال كلوب 
�أوروب��ا لأول  �أبطال  ل��دوري  �أر�شنال �لطامح �ىل �لعودة  �أم��ام  �لرتكيز جيد�ً 

مرة منذ منذ مو�شم 2017-2016.
�لإ�شباين  �مل���درب  ل  ف�شّ -2�شفر،  �شيتي  لي�شرت  على  �لأح���د  �ل��ف��وز  وب��ع��د 
لأر�شنال ميكيل �أرتيتا عدم �لتفكري بلعبة �ملر�كز و�لتاأهل �ىل دوري �لأبطال، 
�أين موقعنا،  و�أع��رف  لنا  �ملتبقية  �ملباريات  و�ىل  �لرتتيب  �ىل  "�أنظر  قائاًل 

لكن علينا �لتطلع �ىل �لأمام".
و�شّدد "علينا �أن نرّكز على ما نفعله، �أن نركز على �أد�ئنا و�ل�شتعد�د للمبار�ة 
�لتالية، هذ� كل ما يف �لأمر. �أما �أي �شيء �آخ��ر... فهو جمرد تخمينات. �أنا 
ل�شت بارعاً يف �ملر�هنة، مل �أكن �أبد�ً جيد�ً يف ذلك ول �أريد �أن �أبد�أ باملر�هنة 

�لآن".
وبعد �خل�شارة �أمام مان�ش�شرت يونايتد 2-3 يف عطلة نهاية �لأ�شبوع ب�شبب 
ومدّربه  ت��وت��ن��ه��ام  ي��اأم��ل  رون���ال���دو،  كري�شتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��ن��ج��م  ث��الث��ي��ة 
�لإيطايل �أنتونيو كونتي ��شتعادة �لتو�زن و�لعودة بالنقاط �لثالث من ملعب 
مو�جهة  قبل   ،16 �ملرحلة  من  موؤجلة  م��ب��ار�ة  يف  �لأرب��ع��اء  بر�يتون 
�جل��ار و�شت هام �لأح��د يف مبار�ة هامة ج��د�ً ل�شر�ع دوري 

�لأبطال و�مل�شاركة �لقارية �ملو�شم �ملقبل.
وبخ�شارته �أمام يونايتد، حافظ توتنهام على تقليده 
وف�شل يف حتقيق فوزين على �لتو�يل على �شعيد 
�لثاين/ كانون  من  �لتا�شع  منذ  �مل�شابقات  كافة 

هزميتني  يتلقى  ب��األ  �لنف�س  ميني  وه��و  يناير، 
�أم����ام  ت���و�ل���ي���اً لأول م����رة م��ن��ذ م��ن��ذ �ل�����ش��ق��وط 
�شباط/ و13   9 وولفرهامبتون يف  �شاوثمبتون 
�مل�شاركة  على  �ل�شر�ع  �لبقاء يف  �أج��ل  فرب�ير من 

يف دوري �لأبطال.
ويحتل توتنهام حالياً �ملركز �لثامن وفوزه �لأربعاء 
�شي�شعه على �مل�شافة ذ�تها من و�شت هام �ل�شاد�س 
بعد نقطتني من يونايتد �خلام�س، مع  وعلى 

مبار�ة �أخرى موؤجلة يف جعبته.

•• ال�صارقة-الفجر

�ملوؤ�ش�شات  "بطولة  �ل�شارقة فرع مدينة خورفكان فعاليات  �ختتمت جامعة 
�لطالبية  �لأن�شطة  ق�شم  نظمها  و�ل��ت��ي  لل�شالت"  �ل��ق��دم  لكرة  �ل�شاد�شة 
ب��ال��ف��رع مب�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة يف 
يف  �لقدم  ك��رة  مللعب  �لد�خلية  �ل�شالت  �أر���س  على  وذل��ك  �ل�شارقة،  �إم���ارة 
تناف�شت  �أي���ام  ع��دة  م���د�ر  على  �لبطولة  ��شتمرت  وق��د  �ل��ري��ا���ش��ي.  �ملجمع 

للو�شول  و�ملو�جهات  �ملناف�شات  تو�لت  �مل�شاركة حيث  �لفرق  فيها جمموعة 
�إىل هدف �لفوز ونيل كاأ�س �لبطولة، ويف نهاية �ملناف�شات تاأهل فريق �إد�رة 
نا�شئة  مركز  وفريق  �لبطولة  يف  �لفائز  �ل�شرقية  باملنطقة  �مل��دين  �ل��دف��اع 
و�مليد�ليات  �لبطولة  بكاأ�س  �لأول  توج  حيث  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  خورفكان 
�لذهبية ومت تكرمي طاقم �لتحكيم من �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم وتوزيع 
�أف�شل  و�ختيار جائزة  و�ملنظمني  �مل�شاركة  و�ل�شهاد�ت على �جلهات  �ل��دروع 
لعب وهد�ف وحار�س مرمى و�لفريق �ملثايل وكما مت منح درع �شريف ل�شركة 

خورفكان لكرة �لقدم �لر�عي �لر�شمي للبطولة.
وتعزز عقد هذه �لبطولت ج�شور �لتو��شل و�لتعاون �مل�شرتك بني �لدو�ئر 
و�لثقايف  �لريا�شي  �جلانب  من  كل  وتطوير  �ملنطقة  يف  �ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات 
و�ل��ف��ن��ي ل���دى �مل�����ش��ارك��ني و�ك��ت�����ش��اف و�ن��ت��ق��اء �مل��و�ه��ب يف لعبة ك���رة �لقدم 
و�لهتمام مب�شتوى �للياقة و�ل�شحة �لبدنية وتفعيل دور �لعمل �جلماعي 
�إىل  و�ل�شعي  �ل�شحيحة  و�ملهار�ت  �خلرب�ت  و�كت�شاب  �لريا�شية  �لألعاب  يف 
ت�شكيل �لفرق للم�شاركة يف �لن�شاطات و�لفعاليات بهدف �لرتقاء مبنظومة 

�لريا�شة.
�جلامعة  مدير  م�شاعد  نائب  �ملغني  �هلل  عبد  �لدكتور  �خلتام  حفل  ح�شر 
ل�شوؤون �لأفرع بخورفكان، و�لعقيد �شلطان �ل�شحي مدير �إد�رة �لدفاع �ملدين 
باملنطقة �ل�شرقية، و�شعادة �شامل �لنقبي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي خورفكان 
�لقدم،  لكرة  �شركة خورفكان  رئي�س  و�شعادة خليل غامن  �لثقايف،  �لريا�شي 
�لإد�رية  �لهيئة  و�أع�����ش��اء  �ملنطقة  يف  و�لأع��ي��ان  �لهامة  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار 

و�لتدري�شية و�لطلبة و�لزو�ر.

جامعة ال�ضارقة فرع خورفكان تختتم بطولة املوؤ�ض�ضات ال�ضاد�ضة لكرة القدم لل�ضالت

اأر�ضنال يقف بني ليفربول وفر�ضة ت�ضديد اخلناق على �ضيتي موراتا ميني النف�س برد اجلميل ليوفنتو�س 

•• دبي -وام:

�عتمد معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي 
و�ملتو�شطة رئي�س  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  �لأعمال  وزير دولة لريادة 
لحتاد  �جلديد  �لإد�رة  جمل�س  ت�شكيل  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  �ملهند�س  برئا�شة  ل��ل��م��ب��ارزة،  �لإم����ار�ت 
�ل�شحي،  �لعزيز  عبد  �أحمد  حممد  من  كل  وع�شوية  �لقا�شمي، 

و�شيف �أحمد علي �لغفلي، وحمد مبارك حممد بوعميم، وحممد 
طليعه،  بن  �شلطان  ر��شد  �لرحمن  وعبد  �ملن�شوري،  ر��شد  غامن 
ومو�شى ح�شن علي �لبلو�شي، وخليفة عبد �لنور حممد �لزرعوين، 

ولطيفة �شامل �أكرم �حلو�شني.
و�شيتوىل �ملجل�س �إد�رة �لحتاد حتى 2024 �عتبار� من تاريخه، 
نائب  فيها  مبا  �لإد�ري���ة  �ملنا�شب  لتوزيع  �لأول  �جتماعه  ويعقد 
و�لإد�رية  و�لفنية  �ملالية  �للجان  وروؤ�شاء  �لعام  و�لأم��ني  �لرئي�س 

�أن �ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان  �إىل  و�حلكام. جتدر �لإ�شارة 
كما  للمبارزة،  �لآ�شيوي  لالحتاد  رئي�شا  �أخ��ري�  �نتخب  �لقا�شمي 
�لإمار�تي  �لحت���اد  وي�شتعد  للعبة.  �لعربي  ل��الحت��اد  رئي�شا  �أن��ه 
�أبريل  يف  و�لنا�شئني  لل�شباب  �لعامل  بطولة  وتنظيم  ل�شت�شافة 
�ملقبل يف دبي، و�لتي ت�شلم علم تنظيمها رئي�س �لحتاد يف �حتفالية 
ختام �لن�شخة �لأخرية من بطولة �لعامل �لتي �أقيمت بجمهورية 

م�شر �لعربية يف �أبريل �ملا�شي.

املوافقة على طلب خورفكان باإدراج 
امل�ضارعة  �ضمن ن�ضاط النادي 

•• ال�صارقة-الفجر

ن��ادي خورفكان  �لدرعي على طلب  ثعلوب  بن  �شعادة حممد  برئا�شة  و�جل��ودو  �مل�شارعة  �حت��اد  و�ف��ق 
�لريا�شي �لثقايف باإدر�ج ريا�شة �مل�شارعة لن�شاط �لنادي �لريا�شي بجانب ن�شاط �جلودو يف ظل �لتعاون 
�مل�شتمر بني �لحتاد و�لنادي يف خمتلف �ملجالت ،و�لذي ياأتي على �شوء �لنتائج �لر�ئعة �لتي حققها 
منطقة  ب�شاطئ  موؤخر�  �أقيمت  �لتي  �ملفتوحة  �ل�شاطئية  �مل�شارعة  بطولت  يف  خورفكان  ن��ادي  فريق 
�خلان بال�شارقة و�لتي حقق لقبها فريق نادي خورفكان على م�شتوى �لأ�شبال و�لنا�شئني علي ح�شاب 
�أندية عريقة يف جمال �للعبة ، وهو ما حفزهم لالن�شمام لن�شاط �لحتاد ب�شكل ر�شمي..ومتنى جمل�س 
�إد�رة �لحتاد كل �لتوفيق لنادي خورفكان �لعريق يف دعم م�شرية ريا�شة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت.

اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
للمبارزة برئا�ضة �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي



حب�س عامل اأدار عيادة لفح�س املر�ضى باملرا�ضلة
عامل  بحب�س  �ل��ق��اه��رة،  جنوب  �شوهاج  يف  �لعامة  �لنيابة  �أم���رت 
بتهمة �إد�رة عيادة طبية للك�شف على �ملر�شى "باملر��شلة"، �أي عرب 
�لذي  بالعالج،  لهم ليخربونه  و�شرح �حلالة  �أطباء  �لتو��شل مع 

ي�شفه للمر�شى مقابل مبالغ مالية.
يف  �ل�شحة  مبديرية  �حل��ر  �لعالج  �إد�رة  من  تفتي�س  فريق  وك��ان 
�شوهاج، قد متكن من �شبط �ملتهم �أول �أول �أم�س �لأحد يف مركز 
خالل  �مل��ك��ان  د�خ���ل  يدخنها  "نرجيلة" ك��ان  �شبط  كما  ج��رج��ا، 

مز�ولة ن�شاطه.
وقالت وكيلة وز�رة �ل�شحة يف �شوهاج كرمية حامد، ملوقع "�شكاي 
"�لرو�شتات"  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شبطو�  �ملفت�شني  �إن���ه  عربية"،  ن��ي��وز 

)�لو�شفات( �لطبية لدى �ملتهم يف �لعيادة، ومت حتريزها.
"حتريز هاتفه �ملحمول �لذي يدون عليه  �أنه مت كذلك  و�أ�شافت 
�أرق��ام �لأطباء �لذين كان يتو��شل معهم، لفح�س �ملر�شى بنظام 

�ملر��شلة".
كان  �لذين  �لأطباء  كان  �إذ�  ما  �لو��شح  غري  "من  �أن��ه  و�أو�شحت 
يتو��شل معهم �ملتهم يعلمون حقيقة ما يفعله من عدمه، وما �إذ� 
كان يدفع لهم مبالغ مالية �أم كان ي�شتغلهم دون علمهم"، م�شرية 
�إىل �أن حتقيقات �لنيابة "�شتك�شف كل �شيء وحتدد م�شوؤولية كل 
من لهم عالقة بالق�شية". وقال �ملتهم خالل حتقيقات �لنيابة �إنه 
كان يفعل ذلك "بق�شد م�شاعدة �ملر�شى �لذين ل ي�شتطيعون دفع 
مقابل �لك�شف �ملرتفع لالأطباء"، و�أنه "كثري� ما قدم هذه �خلدمة 
من دون مقابل للمر�شى �لفقر�ء، م�شتغال �شد�قته بالعديد من 

�لأطباء يف تخ�ش�شات خمتلفة".

طفلة �ضتح�ضل على اأذن مطبوعة بعدما تعر�ضت حلريق
تاأمل فتاة �أ�شيبت يف حريق و�مر�أة تتعافى من �ل�شرطان �أن تكونا 
�آذ�ن  �ل��ذي��ن يح�شلون على  �ل��ع��امل  �مل��ر���ش��ى �لأو�ئ����ل يف  ب��ني  م��ن 

مطبوعة ثالثية �لأبعاد.
وتينا  �أع��و�م  �شتة  �لعمر  من  �لبالغة  برمنغهام  �إليز�بيث  وقامت 
مورغان بزيارة �لباحثني �لذين ي�شتخدمون �خلاليا �مل�شتن�شخة 
طريقة  لهم  ت�شمح  �أن  �لأط��ب��اء  وي��اأم��ل  جديد،  غ�شروف  لإن�شاء 
�لطباعة، �لتي تبني �لغ�شروف طبقة بعد طبقة، ب�شنع �أجز�ء من 

�جل�شم ميكن تطعيمها بنجاح على �ملر�شى.
ندوب  وعانت من  �أ�شابع  وعدة  �أذنها  برمنغهام  �إليز�بيث  وفقدت 
�إىل عالج  بحاجة  وه��ي  �أ�شهر،  �شتة  ك��ان عمرها  يف حريق عندما 
يومي لل�شيطرة على �أملها، يف حني فقدت تينا جزًء� من �أذنها بعد 
�جلر�حة لإز�لة �شرطان �جللد، وقالت �إن �مل�شروع ميكن �أن يغري 

حياتها.
و�إدخالها حتت  �ل�شلع  �أج��ز�ء من  بنحت  وق��وم �جل��ر�ح��ون حالياً 
�جللد، لكن تينا مل ترغب يف هذ� �لإجر�ء �ملوؤمل، وقالت "عندما 
�أك��رث ج��دوى لي�س فقط  �أن��ه يبدو و�شيلة  �لبحث، �عتقدت  ر�أي��ت 

مل�شاعدتي �أنا ولكن �أب�شاً مل�شاعدة �لآخرين".
وو�شف و�لد �إليز�بيث، ليام، �لبحث باأنه "مذهل" م�شيًفا "فقدت 
با�شتخد�م  و�حدة  �إذ� متت طباعة  لذلك  �أذنيها،  �إحدى  �إليز�بيث 
خ��الي��اه��ا، ف�����ش��ي��ك��ون ذل���ك ر�ئ���ًع���ا، ون���اأم���ل �أن ي��ف��ي��د ه���ذ �لبحث 
�لأطفال حتى ل ي�شطرو� للتعامل مع �لآثار �جل�شدية و�لعقلية 

للندوب".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حممية يديرها متطوعون تنقذ اأ�ضود ال�ضودان 
كانت كند�كة جتل�س يف ما م�شى جائعة د�خل قف�س �شغري يف �خلرطوم، لكنها باتت تنظر �إىل �أ�شبالها �ل�شغرية 

مترح د�خل حممية تقع يف قلب �شهل ع�شبي، وذلك بف�شل حفنة من �ملتطوعني يف �أحد �أفقر بلد�ن �لعامل.
يف �ل�شود�ن، باتت كلمة كند�كة، وهو ��شم �مللكات �لنوبيات يف �لع�شور �لقدمية، مرتبطة باملتظاهر�ت �لالتي �شاركن 
ب�شجاعة يف �لتظاهر�ت �لتي �أدت �إىل �إ�شقاط عمر �لب�شري عام 2019 وما زلن ي�شاركن حاليا يف �لتظاهر�ت �لتي 
25 ت�شرين �لأول-�أكتوبر. ولكن هذه �للبوؤة ذ�ت  �ندلعت للمطالبة بتنحية �لع�شكريني عن �ل�شلطة بعد �نقالب 
�ل�شنو�ت �خلم�س �أُطلقت، بعد ثمانية �أ�شهر من �ل�شتعد�د�ت، من حديقة حيو�ن �خلرطوم مع �أ�شدين �آخرين يف 
30 عاما من �حلكم �لع�شكري-�لإ�شالمي ومن  �ل�شود�ن قد خرج لتوه من  2021 فيما كان  كانون �لثاين-يناير 

عزلة دولية.
و�أُنقذت �لأ�شود �لثالثة �لتي كانت تعاين من �جلفاف و�لرتهل بف�شل حملة على �لإنرتنت. ومنذ ذلك �حلني �ت�شع 
�مل�شروع و�أ�شبحت حممية �لباقري �لتي ��شتقبلتهم و�لو�قعة على بعد �شاعة بال�شيارة من �خلرطوم، توؤوي 17 �أ�شد� 
تر�وح �أعمارها بني �شتة �أ�شهر و�شت �شنو�ت تعي�س على م�شاحة تفوق 40 �ألف مرت مربع. يف كل يوم، يوزع عثمان 
�شالح ومعتز كمال و20 متطوعا �آخرين ما بني 5 �ىل 10 كيلوغر�مات من �للحم على كل �أ�شد وعلى حفنة من 

�ل�شباع لديها م�شاحة م�شّورة خا�شة بها يف �لهو�ء �لطلق.
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رجل لرجل.. ما�ضك يتحدى بوتن للقتال ب�ضاأن اأوكرانيا
�أنه  ما�شك  �إيلون  �لأمريكي  �مللياردير  �أعلن  نوعها،  من  غريبة  مبادرة  يف 
"قتال رجل لرجل"، ب�شاأن  �إىل  يتحدى �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن 

�حلملة �لع�شكرية �لرو�شية على �أوكر�نيا.
ون�شر موؤ�ش�س �شركة "�شبي�س �إك�س"، �إيلون ما�شك، تغريدة على تويرت قال 
"�أحتدى فالدميري بوتن باأن يخو�س معي قتال رجل لرجل حول  فيها: 

مو�شوع �أوكر�نيا"، دون �أن يحدد �ل�شكل �لذي �شتتخذه هذه �ملبارزة.
ووجه ما�شك ر�شالة �أخرى باللغة �لرو�شية �إىل ح�شاب �لكرملني �لر�شمي 

على تويرت، قال فيها: "هل تقبل هذ� �لقتال؟".
"جاد  �أن��ه  ما�شك  �أك��د  �ل��دع��وة،  ه��ذه  يفهم  مل  م�شتخدم  تعليق  على  ورد� 

متاما" فيما يقول، وفق ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.
وكان �مللياردير �ملولود يف جنوب �إفريقيا قد دعم كييف بعيد �نطالق �لغزو 
�أوكر�نيا"،  ي��ا  "��شمدي  ق��ائ��ال:  �جل���اري،  �ل�شهر  مطلع  وغ���ّرد  �ل��رو���ش��ي، 
موجها يف �لوقت عينه ر�شالة "�شد�قة �إىل �ل�شعب �لرو�شي �لعظيم �لذي 
ل يريد �حلرب". كذلك، ��شتجاب لطلب م�شاعدة من م�شوؤول �أوكر�ين من 
"�شتارلينك" يف  خالل تفعيل خدمة �لإنرتنت عرب �لأقمار �ل�شطناعية 
�لإنرتنت  �إىل هناك للم�شاعدة يف توفري خدمة  و�إر�شال معد�ت  �أوكر�نيا، 

�إىل �ملناطق �لتي تعر�شت لهجمات ع�شكرية رو�شية.

مقتل ممثل اأوكراين �ضهري يف احلرب
�أفادت و�شائل �إعالم �أوكر�نية مبقتل �ملمثل با�شا يل، �لذي �شارك يف �لعديد 
"ذ�  مثل  غربية  �أع��م��ال  دبلجة  يف  �شوته  و��شتخدم  �ل�شهرية  �لأف���الم  من 

هوبيت" و"ذ� ليون كينغ"، بعد "عمل بطويل" باحلرب �لد�ئرة يف بالده.
و�أ�شارت و�شائل �إعالم حملية �إىل �أن �ملمثل �لأوكر�ين قتل يف ق�شف رو�شي 
�أحد  �ل��ه��روب من  �أط��ف��ال على  �إي��رب��ني، وه��و يحاول م�شاعدة  على مدينة 
تعر�س  ف��اإن يل  "مريور" �لربيطانية،  �أوردت �شحيفة  ما  ووف��ق  �مل��ن��ازل. 
من  حلمايته  للر�شا�س،  �ل��و�ق��ي��ة  �شرتته  طفال  �أع��ط��ى  بعدما  للقن�س 

�لنري�ن يف موقع �ل�شتباك �لذي كان متو�جد� به.
�لتابعة  �ل��دف��اع  جل��ان  �إىل  �لأوك����ر�ين  �لتلفزيوين  و�مل��ق��دم  �ملمثل  و�ن�شم 
ببالده  ع�شكرية  لعملية  رو�شيا  �إط��الق  بعد  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شور على ح�شابه يف  �لعديد من  ن�شره  و�شبق مقتل يل  24 فرب�ير.  يف 
�ل�شعبة  �لظروف  �لع�شكري، ويتحدث عن  �لزي  "�إن�شتغر�م" وهو يرتدي 
�لتي متر بها �أوكر�نيا، و�لروح �ملعنوية �لعالية لدى �جلنود. ونعت �لر�بطة 
يف  �شفحتها  على  من�شور  يف  �ل��ر�ح��ل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  لل�شحفيني  �لوطنية 
"في�شبوك" جاء فيه: "رحل �لنجم وهو يد�فع عن �أوكر�نيا وينا�شل لإنهاء 

�حتالل دونيت�شك ولوغان�شك و�شبه جزيرة �لقرم".

و�ضادة تتمدد وتنكم�س 
مثل الرئة لعالج القلق

�أملانية و�شادة حتاكي  طّورت باحثة 
عناقها  ومي��ك��ن  �ل��ت��ن��ف�����س  ع��م��ل��ي��ة 
و�أظهرت  �ل��ق��ل��ق.  ن��وب��ات  لتقليل 
129 متطوعاً  فيها  �شارك  جتربة 
�ل��و���ش��ادة توفري  ه���ذه  ب��اإم��ك��ان  �أن 
ف��وري��ة م��ن دون تناول  ر�ح��ة �شبه 

�أدوية ملن يعانون من �لقلق.
وبح�شب دورية "بلو�س و�ن"، تعمل 
�أل��ي�����س ه��اي��ن��ز يف جامعة  �ل��ب��اح��ث��ة 
�شاربروكن  مب��ن��ط��ق��ة  ����ش���ارلن���د 
فريق  مبعاونة  ومتّكنت  �لأمل��ان��ي��ة، 
منوذج  تطوير  م��ن  �لباحثني  م��ن 
�أّويل لو�شادة تتمدد وتنكم�س مثل 
رئتي �لإن�����ش��ان، م��ن خ��الل روبوت 

ي�شتخدم �أجهزة مل�س تفاعلية.
�لتجربة على متطوعني  و�أجريت 
�إج�����ر�ء �ختبار  ك��ان��و� ع��ل��ى و���ش��ك 
يف م���ادة �ل��ري��ا���ش��ي��ات. وُط��ل��ب من 
 8 ملدة  �لو�شادة  عناق  45 متطوعاً 
�آخر  متطوعاً   40 و��شتمع  دقائق، 
 44 جل�س  بينما  تاأّمل،  جل�شة  �إىل 

متطوعاً دون �أن يفعلو� �شيئاً.
و�أظهرت �لنتائج �أن م�شتوى �لقلق 
�نخف�س لدى من عانقو� �لو�شادة 
بنف�س  �ل��ت��اأم��ل  جل�شة  تلقو�  وم��ن 
�لقلق  م�شتوى  ز�د  بينما  �ل��ق��در، 
لدى �ملجموعة �ل�شابطة �لتي مل 
�ختبار  مو�جهة  قبل  �شيئاً  تفعل 

�لريا�شيات.
�شم،   36 �ل���و����ش���ادة  ط����ول  وي��ب��ل��غ 
وحت������ت������وي ع����ل����ى حم��������رك وي���ت���م 

تو�شيلها مب�شخة هو�ء خارجية.

تتغلب على الأنورك�ضيا 
وتنجب 9 اأطفال

�أ�شبحت �مر�أة بريطانية �أماً لت�شعة 
�لأطباء  �أن  من  �لرغم  على  �أطفال 
بالأنورك�شيا  �إ�شابتها  �أن  �أخ��ربوه��ا 

قد تركتها عقيمة.
وك��ان��ت ل��ي��ا وي��ل��ي��ام��ز، م��ن تينربي 
ويل، ور�شي�شرت، قد و�شلت �إىل �أدنى 
وكانت يف  عاماً،   20 بعمر  لها  وزن 
ذل��ك �ل��وق��ت �أم���اً لطفل و�ح���د وهو 
�أنها  من  �لأطباء  وحذرها  جيكوب، 
ل��ن ك���ون ق����ادرة ع��ل��ى �إجن����اب �ملزيد 
ب�شبب  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �لأط���ف���ال يف  م���ن 
تاأثري ��شطر�ب �لأكل على ج�شدها، 
و�عتقدت ليا �أن "�ل�شرر قد حدث" 
�ل�شهرية  �ل�������دورة  ت���وق���ف  ب�����ش��ب��ب 

لديها.
ويف �لر�بعة و�لع�شرين من عمرها، 
بعد  و�لآن،  �ل��ت��ع��ايف  ط��ري��ق  ب�����د�أت 
ع���ق���دي���ن م����ن �ل����زم����ن، حت�����دت ليا 
)40 عاًما( �ل�شعاب ولديها ثمانية 
�أطفال �آخرين ترت�وح �أعمارهم بني 
4 �أ�شهر و15 عاماً. وقالت ليا 'مل 
�أن ي��ك��ون ل��دي عائلة  �أت��خ��ي��ل ي��وًم��ا 
كبرية، خا�شة بعد �أن قال يل طبيبي 
�إنني لن �أمتكن من �إجناب �ملزيد من 
فقد�ن  ����ش��ط��ر�ب  ب�شبب  �لأط���ف���ال 
با�شطر�ب  ليا  و�أ���ش��ي��ب��ت  �ل�شهية. 
�لتا�شعة  يف  ك��ان��ت  عندما  �لأك���ل  يف 
�شر�س  خلع  بعد  عمرها  من  ع�شرة 
تناول  ت�شتطع  ومل  ل��دي��ه��ا،  �ل��ع��ق��ل 
�لطعام، وتر�جعت حالتها مع مرور 
ي�شبه  م��ا  �إىل  �ل��وق��ت، حتى حتولت 
على  ليا  وح�شلت  �لعظمي.  �لهيكل 
��شت�شارة طبية وتغلبت على فقد�ن 
�ل�شهية بعمر 24 عاًما، ومنذ ذلك 
�لعديد  �إجن���اب  م��ن  �ل��وق��ت متكنت 

من �لأطفال.

فريو�س جديد يخرتق هواتف 
اأندرويد ب�ضهولة

وفًقا ل�شركة بيلبينغ كومبيوتر، فقد بد�أ فريو�س جديد 
ميكنه �شرقة بيانات م�شتخدمي �أجهزة �أندرويد. وبح�شب 
�شرقة  �جل��دي��د،  ت��روج��ان  لفريو�س  �لآن  ميكن  �مل�شادر، 
�إىل  �إ�شافة  �لعو�مل من غوغل،  �مل�شادقة متعددة  رموز 
�ل�شوت  وت�شجيل  �أندرويد  باأجهزة  �لتحكم  على  �ملقدرة 
�ملوجودة  �مل�شتخدمني  بينات  و�شرقة  �ل�شور،  و�لتقاط 
�كت�شفت وجود  �إن��ه��ا  �ل�����ش��رك��ة،  ع��ل��ى ه��و�ت��ف��ه��م. وق��ال��ت 
منتدى للقر�شنة على من�شة “د�رك بي�شت” حيث يروج 
"�إ�شكوبار  مطور �لفريو�س لن�شخته �جلديدة حتت ��شم 

بوت �أندرويد بانكينغ تروجان".
م��ث��ل م��ع��ظ��م �ل��ف��ريو���ش��ات �مل�����ش��رف��ي��ة، ي��ع��ر���س فريو�س 
لختطاف  م��رت�ك��ب��ة  دخ����ول  ت�شجيل  من����اذج  �إ���ش��ك��وب��ار 
�خلدمات  وم��و�ق��ع  تطبيقات  م��ع  �مل�����ش��ت��خ��دم  ت��ف��اع��الت 
للفريو�س  �لرئي�شي  �ل��ه��دف  �لإن��رتن��ت.  ع��رب  �مل�شرفية 
�لإنرتنت  ملجرمي  لل�شماح  كافية  معلومات  �شرقة  ه��و 
و�إجر�ء  لل�شحايا  �مل�شرفية  �حل�شابات  على  بال�شتيالء 

معامالت مالية غري م�شرح بها.

ال�ضجن �ضنة ل�ضرطي قتل كلبًا 
�لنفاذ،  م��ع  �شنة  بال�شجن  �أم��ري��ك��ي  ���ش��رط��ي  ع��ل��ى  ُح��ك��م 
لقتله  �لتنفيذ،  وقف  مع  �شجن  �شنو�ت  �أرب��ع  من  وباأكرث 
مالب�شات  ح��ول  للمحققني  كاذبة  ب��اإف��اد�ت  و�لإدلء  كلباً 
ب�"�أعمال  �ملتهم  ت�شينابي  ريت�شارد  وك��ان  �حليو�ن.  نفوق 
تعذيب جتاه كلب" �أقر بذنبه يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
وُحّددت عقوبته �جلمعة خالل جل�شة ��شتماع �أمام حمكمة 

يف ولية فريجينيا، بح�شب وثائق ق�شائية.
و�أطلق ت�شينابي �لنار يف 19 ت�شرين �لأّول-�أكتوبر 2021 
ع��ائ��د� ل�شريكته  ن��وع بيغل وك���ان  �ل��ك��ل��ب، وه��و م��ن  على 
�لزوجني  م��ن��زل  �إىل  �ل�����ش��رط��ة  و���ش��ل��ت  وع��ن��دم��ا  حينها. 
�لدببة،  �أحد  ل�شّد هجوم  �لنار  �أطلق  �أّنه  �ل�شرطي  �ّدعى 
وهو نوع حيو�نات موجود يف فريجينيا، لكّنه بد� مرتبكاً 
عند �لإدلء باأقو�له، وفق ما ذكرت و�شائل �إعالم حملية. 
و�أظهر ت�شريح جليفة �لكلب �أّنه كان �شحية لإطالق نار 
من م�شافة قريبة، ما يتناق�س مع رو�ية ت�شينابي. وك�شف 

�لتحقيق كذلك عن �آثار دماء �أُزيلت من �ملطبخ.

ابن الثالثة يقتل والدته بر�ضا�ضة
قتل طفل �أمريكي يف �شن �لثالثة و�لدته عندما كان يلهو 
ووقعت   . �ملحلية  �ل�شرطة  �أف���ادت  ما  على  ن��اري،  ب�شالح 
�ل�شبت  م�شاء  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �ل�شائعة  �ملاأ�شاة  هذه 
ب�����ش��و�ح��ي �شيكاغو.  �مل��ت��اج��ر يف دول��ت��ون  �أح���د  يف م����ر�أب 
وكان �لطفل يجل�س يف كر�شيه �ملثّبت على �ملقعد �خللفي 
�ملقعدين  يف  يجل�شان  و�ل���د�ه  ك��ان  بينما  �ل�شيارة  د�خ��ل 
�لأماميني. و�أ�شبح م�شد�س �لو�لد بحوزة �لطفل من دون 
�ل�شرطة �ملحلية  معرفة كيف ح�شل ذلك. و�أو�شح قائد 
روبرت كولينز لوكالة فر�ن�س بر�س �أّن �لطفل "بد�أ يلهو 
بامل�شد�س، وبلحظة معّينة �شغط على �لزناد". و�أ�شيبت 
رقبتها،  يف  بر�شا�شة  عاماً"   22" بينيت  د�يجا  و�ل��دت��ه 
وتوفيت يف �أحد م�شت�شفيات �شيكاغو بعدما ُنقلت �إليه يف 
�شورة طارئة. و�أ�شار كولينز �إىل �أّن �لو�لد �أُوقف للتاأّكد 
كانت  �إذ�  وما  قانونية  ب�شورة  �ل�شالح  كان يحمل  �إذ�  ما 
�شمن  �حل��ادث��ة  ه��ذه  وت��ن��درج  قانونيا.  مالحقته  تنبغي 

�شل�شلة حو�دث مماثلة ُت�شّجل يف �لوليات �ملتحدة.

ترجيح نقل املليونرية املزيفة اإىل اأملانيا 
عدة  ���ش��ن��و�ت  بال�شجن   2019 �شنة  عليها  �حل��ك��م  ب��ع��د 
�لفنادق  م��ن  دولر  �أل����ف   275 ل�شرقتها  ن��ي��وي��ورك  يف 
ح �أن تكون �ملليونرية �لرو�شية  و�مل�شارف و�لأق��ارب، ُيرجَّ
�ألهمت  �ل��ت��ي  "ديلفي" ���ش��وروك��ني،  �آن���ا  �مل��زي��ف��ة  �لأمل��ان��ي��ة 

ق�شتها م�شل�شال على نتفليك�س، قد �ُشّلمت �إىل �أملانيا .
م�شادر  عن  نقال  بو�شت"  "نيويورك  �شحيفة  ورجحت 
مطلعة على �مللف �أن تكون �ل�شابة �لتي جنحت بني عامي 
خالل  م��ن  نيويورك  يف  �لنخبة  ب��خ��د�ع  و2017   2016
م�شاء  �أملانيا  �إىل  ُرحلت  قد  ثرية،  وريثة  باأنها  �لتظاهر 
بعد  فر�نكفورت،  �إىل  متجهة  طائرة  منت  على  �لثنني 
نيويورك.  ولي��ة  يف  �حتجاز  مركز  من  �شر�حها  �إط��الق 
وقد �أطلق �شر�ح �أنا �شوروكني �ملعروفة با�شم �آنا "دلفي"، 
�لأملانية  ع��ام��ا حت��م��ل �جل��ن�����ش��ي��ة   31 ت��ب��ل��غ  ���ش��اب��ة  وه���ي 
�ل�شجن  من  مو�شكو،  �لرو�شية  �لعا�شمة  قرب  ومولودة 
ُحكم  �أن  بعد  �ل�شلوك،  حل�شن   2021 �شباط-فرب�ير  يف 

عليها يف 2019 بال�شجن �شنو�ت عدة بتهمة �ل�شرقة. 

ماأ�ضاة عائلة لبنانية »مكفوفة« وبال عائل
�أن تتحدث يف بلد �لأزمات �خلانقة عن عائلة 
�أ�شبح  �أم���ر  ف��ه��ذ�  حياتية  ���ش��ع��وب��ات  تعي�س 
باأكملها  ع��ائ��ل��ة  ت��ت��ح��دث ع��ن  �أن  �أم���ا  ع��ادي��ا، 
فهذ�  لبنان،  �أزم���ة  وح�شة  يف  للب�شر  ف��اق��دة 
يف  و�لأوج���اع  باملاآ�شي  مطعمة  ق�شة  يلخ�س 

بالد �لأرز.
من  غ��ريه��ا  ع��ن  مب�شمونها  تختلف  ق�شة 
لكون  وثانيا  �أول،  و�قعية  لأن��ه��ا  �لق�ش�س، 
من  �لورد"،  "بعمر  ���ش��ب��ان   3 "�أبطالها" 
مكفويف �لب�شر و�لفاقدين للمعيل و�مل�شوؤول 

منذ نعومة �أظافرهم.
ف��ف��ي ق�����ش��اء �ل�����ش��ن��ي��ة ���ش��م��ايل ل��ب��ن��ان، فوق 
طر�بل�س،  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��ة  �مل��رت��ف��ع��ات 
عائلة  تعي�س  بقر�شونة،  ب��ل��دة  يف  وحت��دي��د� 
مب�شر  و�ل���د  م��ن  للغاية،  �شعبة  ظ���روف  يف 
فقدت  م��ب�����ش��رة  و�أم  ���ش��ن��و�ت   7 ق��ب��ل  رح����ل 
�لعائلة، بعد  �لقدرة على �لعمل لإعالة هذه 

�إعد�د  �أم�شت ج��زء� كبري� من حياتها يف  �أن 
و�جلري�ن  �ملجاورة  للمنازل  و�ملوؤونة  �لطعام 
�أ�شعار  �رتفاع  نتيجة  توقفت  لكنها  مبقابل، 
�ملو�د �لغذ�ئية �لأولية �لتي كانت ت�شتخدمها 

يف مهنتها.
من  �شبان   3 من  موؤلفة  ها�شم  عائلة  و�لآن 
مكفويف �لب�شر منذ �لولدة، �أكربهم حممد 
وقد  وه��ا���ش��م،  �أح��م��د  و�شقيقاه  �شنة"،   37"
لأ�شباب  نف�شها  �ل��ظ��روف  يف  جميعا  ول���دو� 
ع��ج��ز �ل���ط���ب ع���ن ك�����ش��ف��ه��ا، و�أج���م���ع معظم 
ت��اب��ع��و� ح��ال��ت��ه��م يف لبنان  �ل���ذي���ن  �لأط���ب���اء 
�لعينني  �شبكية  يف  تلف  هي  �حلالة  �أن  على 
"�شكاي نيوز  �ل��ولدة. موقع  لكل منهم منذ 
عربية" حتدث �إىل �أفر�د �لعائلة �لتي تعاين 
ظروفا حياتية �شعبة، يف منزل ل يدخله نور 
و�شط  �لبديلة،  �مل��ول��د�ت  �شوء  ول  �لكهرباء 
�نقطاع تام عن �لعامل، خ�شو�شا �لتلفزيون.

املمثلة الأمريكية كاثرين نيوتن خالل ح�شورها احلفل ال�شنوي جلوائز اختيار النقاد يف لو�ص اأجنلو�ص - ا ف ب

ماهالغا جابري تتاألق 
وجمالها حديث املتابعني

ن�شرت عار�شة �لأزياء �لإير�نية  ماهالغا جابري  جمموعة �شور جديدة عرب 
�أحدث جل�شة ت�شوير  �لتو��شل �لجتماعي من  ح�شابها �خلا�س على موقع 
�أبرز  ق��وي��اً  ���ش��اح��رة حيث طبقت مكياجاً  ب��اإط��الل��ة  م��اه��الغ��ا  ل��ه��ا. وظ��ه��رت 

مالحمها �حلادة، وتركت �شعرها من�شدًل على كتفيها.
ولقيت �ل�شورة �إعجاب �ملتابعني، �لذين تفاعلو� مع �ل�شورة وعربو� عن مدى 

حبهم لها و�أثنو� على جمالها وح�شن وجهها .
�جلدير بالذكر �أن ماهالغا تفاعلت مع �لأحد�ث �لأوكر�نية �لرو�شية، 

و�أعلنت ت�شامنها مع �أوكر�نيا و�شعبها حيث ن�شرت مقطع فيديو 
�أعلنت فيه ت�شامنها مع �أوكر�نيا، ودعت �إىل وقف �لقتال.


