
   

بغ�ض النظر عن االتفاق النووي  
وا�سنطن توؤكد ا�ستمرار عقوباتها 

على احلر�س الثوري الإيراين 
•• �لدوحة-�أ ف ب:

اأّكد املبع�ث المريكي اخلا�ص لإيران روبرت مايل يف م�ؤمتر يف الدوحة 
بغ�ص  �ستبقى  الإي���راين  ال��ث���ري  ب��اده على احلر�ص  اأّن عق�بات  الأح���د، 
النظر عن التفاق الن�وي اأو عن م�ساألة اإبقاء هذه الق�ة امل�سلحة مدرجة 

على قائمة املنظمات الإرهابية.
وق���ال م���ايل يف ال��ي���م ال��ث��اين والأخ����ري م��ن م���ؤمت��ر م��ن��ت��دى ال��دوح��ة اإن 
القان�ن  مب���ج��ب  للعق�بات  خا�سًعا  �سيظل  الإي����راين  ال��ث���ري  احل��ر���ص 
الأمريكي و�سيظل ت�س�رنا للحر�ص الث�ري الإيراين كما ه� بغ�ص النظر 

عن التفاق الذي راأى اأّن هدفه لي�ص حل هذه امل�ساألة.
وت��ق��رب ط��ه��ران وال����لي���ات امل��ت��ح��دة وال���ق����ى وال��غ��رب��ي��ة الأخ�����رى من 
الت��سل اإىل اتفاق حيال برنامج اجلمه�رية الإ�سامية الن�وي. وبعدما 
كانت امل�ساألة متداولة يف تقارير �سحافية، اأكد وزير خارجية اإيران اأمري 
الإرهابي  الت�سنيف  ا�سقاط  اأن  ر�سميا،  الأوىل  للمرة  ال�سبت  عبداللهيان 

الأمريكي عن احلر�ص الث�ري ه� �سمن الأم�ر القليلة العالقة.
ق��ادة احلر�ص  اأن  الت�سنيف على رغم  اإ�سقاط  اإي��ران تريد  اأن  و�سدد على 

طلب�ا األ يك�ن ذلك عقبة اأمام التفاق اذا كان يحقق م�سالح طهران.
امل��ت��ح��دة مل ت��ق��رر �سطب احل��ر���ص الث�ري  ال����لي���ات  اإن  ل��ك��ن م���ايل ق���ال 
الإيراين كمنظمة اإرهابية"، م�سددا على اأّنه "بغ�ص النظر عن ذلك، لن 

يتم رفع العق�بات عن احلر�ص الث�ري.
وقبل نح� عام، بداأت اإيران والق�ى التي ل تزال من�س�ية يف اتفاق 2015 
اأملانيا، رو�سيا، وال�سني(، مباحثات يف فيينا مب�ساركة  )فرن�سا، بريطانيا، 

غري مبا�سرة من ال�ليات املتحدة التي ان�سحبت اأحاديا منه يف 2018.
ويت�ىل الحتاد الأوروبي دور املن�ّسق يف املباحثات الهادفة لإحياء التفاق 
اإيران  عرب ع�دة وا�سنطن اليه ورفع العق�بات التي عاودت فر�سها على 

بعد ان�سحابها.

رجال الإطفاء يحاول�ن اإخماد حريق بعد ق�سف رو�سي ملن�ساأة لتخزين ال�ق�د يف مدينة لفيف غرب اأوكرانيا. )ا ف ب( 

الطب�بي ي��سح م�قف الحتاد

�ستيفاين ويليامز خال مقابلة مع وكالة فران�ص بر�ص يف ت�ن�ص.  )ا ف ب( 

اىل متى ال�سم�د؟

على  ح��اج��زًا  يبني  ال��ع��راق 
حدود �سوريا ملنع ت�سلل داع�س

•• بغد�د-�أ ف ب:

اأنهى العراق بناء حاجز خر�ساين 
�س�ريا،  مع  الغربية  ح��دوده  عند 
فيها  تن�سط  ت���زال  ل  منطقة  يف 
الإرهابي،  داع�ص  لتنظيم  خايا 
م�����س��در ع�سكري  اأّك������د  م���ا  ع��ل��ى 
ع��راق��ي رف��ي��ع وامل��ر���س��د ال�س�ري 

حلق�ق الإن�سان.
العراقي  الع�سكري  امل�سدر  وقال 
قيادة  اإن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل���ك��ال��ة 
العمليات امل�سركة جنحت بن�سب 
حاجز خر�ساين مبحافظة نين�ى 
على احلدود مع �س�ريا يف منطقة 
جبل �سنجار يف غرب العراق الذي 
يناهز  ح���دود  �س�ريا  م��ع  تربطه 

ط�لها 610 كيل�مرات.
واأ�ساف اأن الهدف قطع الطريق 
تنظيم  م��ن  عنا�سر  ت�سلل  اأم����ام 
داع�ص، م��سحاً اأنه مّت ن�سر ق�ات 
اأم��ن��ي��ة خ��ل��ف ه���ذا ال�����س��ات��ر الذي 
يبلغ ارتفاعه ثاثة اأمتار ون�سف 

مر وميتّد ع�سرة كيل�مرات.
وازدادت اخل�سية من عب�ر عنا�سر 
يف التنظيم اجلهادي للحدود بني 
بعدما  �سيما  ل  وال��ع��راق،  �س�ريا 
التنظيم هج�ما على �سجن  �سن 
يف  منه  عنا�سر  ي�سم  ���س���ري��ا  يف 
حم��اف��ظ��ة احل�����س��ك��ة ال�����س���ري��ة يف 

كان�ن الثاين يناير.

اختتام التمرين الفرتا�سي
»ISALEX 2.0« يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -و�م:

ختام  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  الل�اء  �سهد 
من  الأول   )ISALEX 2.0( الفرا�سي  امل�سرك  التمرين  فعاليات 
من  دول   9 م��ن  متخ�س�سة  ف��رق  م�ساركة  ت�سمن  وال���ذي  عاملياً  ن�عه 
التحالف الأمني الدويل اجتمع�ا يف امليتافري�ص ب�سيناري�هات وحماكاة 
الأمنية وحالت  للتهديدات  تعزيز اجلاهزية  ال�اقعي مت�سمناً  للعامل 
الط�ارئ وا�ست�ساف جناح فزعة باإك�سب� 2020 دبي وعلى مدار 3 ايام 

غرفة عمليات وزارة الداخلية.
وجرى التمرين يف عامل امليتافري�ص الذي ي�فر القدرة على اإجراء هذه 
التمارين يف حماكاة بيئة داخل املدن، حيث ت�سمن التمرين مدينة من 
ا�سم »برينيا« تعر�ست لهجمات مفاجئة دون  اأطلق عليها  ن�سج اخليال 
"الدرونز"  طيار  ب��دون  الطائرات  من  هج�م  بينها  من  امل�ساركني  علم 
وه��ج��م��ات ���س��ي��ربان��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل�اقع 
الإلكرونية وهج�م ا�ستهدف البنى القت�سادية التحتية لتجد الفرق 
وعليها  واقعية  �سيناري�هات  م�اجهة  يف  نف�سها  امل�ساركة  املتخ�س�سة 

اإثبات القدرات واجلاهزية والتعامل مع التحديات. )التفا�سيل �ص6(

ال�سحة جتري 312,548 فح�سا ك�سفت عن 315 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و850 حالة �سفاء 

•• �أبوظبي-و�م:

نطاق  وزي��ادة  لت��سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    متا�سيا مع خطة 
الفح��سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم..  لهم  واملخالطني   19  - ك�فيد  امل�ستجد  ك���رون��ا  بفريو�ص 
اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 312،548 فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال� 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع.               )التفا�سيل �ص2(

حممد بن را�سد خال ا�ستقباله م�سرور بارزاين   )وام(

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س 
حكومة اإقليم كرد�ستان العراق

•• دبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ال�زراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م 
حاكم دبي رعاه اهلل، معايل م�سرور بارزاين، رئي�ص 
حيث  ال�سقيق،  ال��ع��راق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  حك�مة 
تناول اللقاء دفع �سبل التعاون بني دولة الإمارات 
اإقليم  ���س��ي��م��ا  ل  ال�����س��ق��ي��ق،  ال����ع����راق  وج���م���ه����ري���ة 
كرد�ستان العراق �سمن خمتلف امل�سارات التنم�ية، 

ومبا يخدم جه�د التنمية والبناء يف البلدين.
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�سم�  �ساحب  ورح��ب 
ال��������زراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل، مبعايل  جم��ل�����ص 
رئي�ص حك�مة اإقليم كرد�ستان العراق، م�ؤكداً عمق 
الروابط الأخ�ية والعاقات الرا�سخة التي جتمع 
�سم�ه  وت��ب��ادل  ال�سقيق،  ب��ال��ع��راق  الإم�����ارات  دول���ة 
وم��ع��ال��ي��ه وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�����س��اأن جم��م��ل الق�سايا 

الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�سرك.
)التفا�سيل �ص2(

اجلي�ض االأوكراين: الرو�ض ان�صحبوا نحو بيالرو�صيا لر�ض �صفوفهم

ماكرون يرف�س ت�سريحات بايدن عن بوتني.. ويدعوه اإىل الواقعية
•• عو��صم-وكاالت:

م�ستجدات  ح�ل  ي�مي  اإيجاز  يف 
ال��ق��ت��ال ال��دائ��ر يف اأوك��ران��ي��ا منذ 
اأك������ر م����ن ���س��ه��ر ����س���د ال���ق����ات 
اأع��ل��ن��ت هيئة لأرك���ان  ال��رو���س��ي��ة، 
تفا�سيل عن  الأح���د  الأوك��ران��ي��ة 

خمتلف اجلبهات.
واأكدت يف بيان ن�سر على ح�سابها 
الرو�سية  الق�ات  اأن  في�سب�ك  يف 
ان�����س��ح��ب��ت ن��ح��� ب��ي��ارو���س��ي��ا من 
وتعزيز  ���س��ف���ف��ه��ا،  تنظيم  اأج���ل 
وال�ق�د  الذخرية  من  اإمداداتها 
وال������غ������ذاء، ف�������س���ًا ع����ن اإج�����اء 

اجلرحى وامل�سابني.
كما اأ�سارت اإىل اأن بع�ص ال�حدات 
تزال  ل  ال��ب��ي��ارو���س��ي��ة  امل�سلحة 
ومع�سكرات  ح��ق���ل  يف  ت��ت���اج��د 

التدريب، وفق تعبريها.
الأو�ساع  اإىل  تطرقت  ذل��ك،  اإىل 
امليدانية يف جن�ب و�سرق و�سمال 
���س��رق��ي ال����ب����اد. واأو����س���ح���ت اأن 
الرو�ص بات� حتت نريان املدفعية 
والطائرات الأوكرانية يف منطقة 

ب�لي�سيا.
الرو�سية  ال��ق���ات  اأن  اأف����ادت  كما 
 Slavutych ح�����س��ار  ت����ا����س���ل 
ع���ن حماولة  ت��ت���ق��ف  ل  ف��ي��م��ا   ،

ال�سيطرة على ت�سرينيهيف.
�سرقي  ���س��م��ال  ����س����م���ي،  يف  اأم�����ا 

رو�سيا هم الأوروبي�ن.
�سيتحدث مع  اإن��ه  وق��ال ماكرون 
اإن�ساين مقرح  ب�ساأن ممر  ب�تن 
كما  املحا�سرة،  ماري�ب�ل  ملدينة 
تركيا  م��ع  الأم����ر  مناق�سة  مت��ت 

والي�نان.
للرئي�ص  الأخ���ري  الت�سريح  ودق 
ب�ساأن  ب����اي����دن،  ج����  الأم����ريك����ي، 
اخلطر  ناق��ص  الرو�سي  نظريه 
اخلارجية  ال�سيا�سة  خ��رباء  لدى 
امل��ت��ح��دة، م�جهني  ال����لي���ات  يف 
اأ�سل�ب  اإىل  ���س��دي��دة  ان���ت���ق���ادات 

رئي�سهم.
وك����ان ب��اي��دن ���س��رح، ال�����س��ب��ت، يف 
ب�لندا اإنه ل ميكن لب�تن البقاء 
احلرب  اأن  م����ؤك���دا  ال�����س��ل��ط��ة،  يف 
ا�سراتيجي  ف�����س��ل  اأوك���ران���ي���ا  يف 

لرو�سيا.
و�سارع البيت الأبي�ص اإىل تدارك 
م�سدد  �سريعا،  بايدن  ت�سريحات 
املطالبة  ي��ق�����س��د  مل  اأن������ه  ع���ل���ى 

بتغيري احلكم يف رو�سيا.
يتدخل  م���رة  اأول  ل��ي�����س��ت  وه����ذه 
لت�سحيح  الأب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت  فيها 

ت�سريحات بايدن عن ب�تن.
الرئي�ص  اأدىل  ي�����م����ني،  وق���ب���ل 
ُفهم  ب��ت�����س��ري��ح��ات  الأم�����ريك�����ي 
اأن��ه يريد اإر���س��ال ق���ات اإىل  منها 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  ل��ك��ن  اأوك���ران���ي���ا، 

نفى ذلك.

الرو�ص  ف��ي��ح��اول  اأي�����س��ا،  ال��ب��اد 
كذلك، جتميع �سف�فهم، وفق ما 

اأفادت هيئة الأركان الأوكرانية.
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ص  ون�����اأى  ه����ذا 
عن  بنف�سه  م���اك���رون  اإمي���ان����ي���ل 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  ت�سريحات 
ج��� ب��اي��دن ب���اأن ف��ادمي��ري ب�تن 
ال�سلطة،  يف  ال���ب���ق���اء  مي��ك��ن��ه  ل 
ب���ذل ج��ه���د لتهدئة  وح���ث ع��ل��ى 

الت�ترات.
ماكرون،  يتحدث  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

ال������ذي حت�����دث ع�����دة م������رات اإىل 
جه�د  �سمن  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����ص 
�سنع ال�سام الفا�سلة حتى الآن، 
م���رة اأخ����رى م��ع ب���ت��ن الأح����د اأو 

الثنني.
وردا على �س�ؤال ح�ل ت�سريحات 
ب��اي��دن، ق��ال م��اك��رون، على قناة 
ينبغي  التلفزي�نية:   3 فران�ص 
كل  ون��ف��ع��ل  واق���ع���ي���ني  ن���ك����ن  اأن 
عن  ال��سع  يخرج  ل  حتى  �سيء 

ال�سيطرة.

اأ����س���ت���خ���دم هذه  ل����ن  واأ�������س������اف: 
اأحتدث  زل��ت  ما  لأنني  العبارات، 
اإىل الرئي�ص ب�تن، ولأن ما نريد 
القيام به ب�سكل جماعي ه� وقف 
احل����رب ال��ت��ي ���س��ن��ت��ه��ا رو���س��ي��ا يف 
اأوك��ران��ي��ا، دون �سن ح��رب وبدون 

ت�سعيد.
املتحدة  ال���لي��ات  اأن  على  و�سدد 
قائا:  م��ه��م��ا،  ح��ل��ي��ف��ا  ت�����زال  ل 
القيم  م���ن  ال��ع��دي��د  ن��ت�����س��ارك يف 
امل�سركة، لكن من يعي�ص بجانب 

حذر من توظيف املطالب االجتماعية يف اأغرا�ض �صيا�صية

احتاد ال�سغل: م�سار ما بعد 25 يوليو بداأ ينحرف!

امل�ست�سارة الأممية: الليبيون يريدون ال�سلم وانتخاب حكومة  

على  يهيمنون  امل�ستقلون  املر�سحون 
نتائج النتخابات املحلية الفل�سطينية 

•• ر�م �هلل -�أ ف ب:

يف  امل�ستقل�ن  امل��ر���س��ح���ن  ح�سد 
الفل�سطينية  املحلية  النتخابات 
ب�اقع  الناخبني  اأ���س���ات  غالبية 
ارتفاعا  م�سجلني  امل��ئ��ة  يف   64
بنح� 37 يف املئة عن النتخابات 
�سن�ات،  خ��م�����ص  ق��ب��ل  ال�����س��اب��ق��ة 
وذل�������ك وف������ق م����ا اأف����������ادت جلنة 

النتخابات املركزية الأحد.
ن�سبة  ف������اإن  ال��ل��ج��ن��ة  وب��ح�����س��ب 
لختيار  الت�س�يت  على  الإق��ب��ال 
على  م�زعة  بلديا  جمل�سا   50
الغربية  ال�����س��ف��ة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 

املحتلة بلغت 53،7 يف املئة.
واأع�����ل�����ن�����ت ح�����رك�����ة ف����ت����ح ال���ت���ي 
الفل�سطيني  الرئي�ص  يتزعمها 
حمم�د عبا�ص ف�زها معتربة اأن 
الثقة يف  "جتدد  اأظهرت  النتائج 

احلركة".
النتائج  اأن  اأك����دوا  اخل���رباء  لكن 

عك�ست اأمرا اآخر.
وراأى املحلل ال�سيا�سي جهاد حرب 
الفل�سطينيني  "امل�اطنني  اأن 
ي�������س���ع���رون ب���خ���ي���ب���ة اأم�������ل جت���اه 

الف�سائل املختلفة".

مل يقرتب اأي طرف من نقطة االنهيار
لهذا, ل حّل للأزمة الأوكرانية على املدى الق�سري!

•• �لفجر - فريد كابالن – ترجمة خرية �ل�صيباين

ه�ادة.  دون  ح��رًب��ا  الثانية  العاملية  احل���رب  منذ  اأوروب����ي  ���س��راع  اأك���رب  اأ�سبح 
رو�سيا تدمر املدن الأوكرانية بال�س�اريخ واملدفعية؛ اأوكرانيا ت�سحق الدبابات 
الرو�سية وخط�ط الإمداد باأ�سلحة وطائرات م�سرّية اأ�سغر. رمبا يك�ن هناك 
اأن  اإطاقا  القتلى على كا اجلانبني. لكن هذا ل يعني  الآلف من  ع�سرات 

القتال على و�سك الت�قف. 
على العك�ص من ذلك، فاإن الركام و�سفك الدماء �سيتكاثر با �سك يف الأيام 
والأ�سابيع املقبلة. هذه هي احلقيقة املّرة: لدى كل من القادة واملقاتلني من 
اجلانبني �سبب لاعتقاد باأنه اإذا ا�ستمروا يف ال�سم�د، ف�سينهار امل�ج�دون على 
ويتباه�ن  ال�سافية  التنازلت  ببع�ص  يف�زون  قد  وبالتايل   - الآخر  اجلانب 
بن�ع من النت�سار عندما يجث� الثنان على الأر���ص، وقد نزفا حد الذب�ل، 
لينتهي بهما املطاف اىل التفاو�ص على �سروط ال�سام.  )التفا�سيل �ص12(

•• �لفجر – تون�س:

اأم�����ني ع����ام الحت������اد العام  اع���ت���رب 
ال���ت����ن�������س���ي ل��ل�����س��غ��ل ن�������ر ال���دي���ن 
ال��ط��ب���ب��ي، اأن م�����س��ار م��ا ب��ع��د 25 
ب����داأ ي��ن��ح��رف ع���ن طريقه  ي���ل��ي��� 
الطبيعي وه� ما و�سفه ''باخلطر 
احل��ق��ي��ق��ي'' يف ظ���ل م���زي���د ت���ردي 
ال��������س���ع الق����ت���������س����ادي وت����راج����ع 
ت�����س��ن��ي��ف ت���ن�����ص ال�������س���ي���ادي وفق 

ق�له. 
وع����������رّب ال����ط����ب�����ب����ي ع������ن رف�������ص 
للتقلي�ص  حم���اولت  لأي  الحت���اد 
ملدة  جتميدها  اأو  الأج�����ر  كتلة  يف 
تده�ر  ظ��ل  يف  خا�سة  �سن�ات   5
الأج�ر  و�سعف  ال�سرائية  امل��ق��درة 
وارتفاع ن�سبة الفقر والبطالة وفق 

تعبريه.
اأن الحتاد لي�ص  واأ�ساف الطب�بي 
���س��د احل��ك���م��ة يف ال��ت��ف��او���ص مع 
اأن  مبينا  ال���دويل،  النقد  �سندوق 
احلك�مة هي امل�س�ؤولة على ت�سيري 
م�س�ؤولية  وتتحمل  الدولة  �س�ؤون 

اختيارها ح�سب ق�له.
للمركزية  ال���ع���ام  الأم������ني  وح�����ذر 

•• تون�س-�أ ف ب:

املتحدة  الأمم  م�ست�سارة  ق��ال��ت 
لليبيا اإن الليبيني يريدون انهاء 
عقد من العنف وانتخاب حك�مة 
ول يبدون رغبة يف احياء ال�سراع 
من جديد بالرغم من الت�سعيد 

ال�سيا�سي الأخري.
�ستيفاين  ت�������س���ري���ح���ات  ت�����اأت�����ي 
ويليامز اثر خماوف من ت�سعيد 
جديد يف الباد بعد اقرار ل�قف 
�سهرا   17 م��ن��ذ  ال���ن���ار  لط����اق 
الع�دة  اأن��ه ميكن جتنب  م���ؤك��دة 

اإىل ال�سراع امل�سّلح.
يف  الأممية  امل�ست�سارة  واو�سحت 
بر�ص  فران�ص  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة 
م�ساء ال�سبت ان غالبية الليبيني 
يريدون حقا انهاء 11 عاما من 
واحلرب  والنق�سامات  الف��سى 
بطريقة �سلمية عرب الذهاب اإىل 

�سناديق القراع.

ت���ظ��ي��ف حتركات  م���ن  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
الن�سالية وهياكل الحتاد  الحتاد 
وم���ط���ال���ب ال���ق���ط���اع���ات يف م�����اآرب 

�سيا�سية وفق ق�له. 
األقاها  كلمة  يف  الطب�بي  واع��ت��رب 
اجله�ي  امل�ؤمتر  عقد  هام�ص  على 
اأم�ص  بالق�سرين،  ال�سغل  لحت���اد 
لإ����س���راب���ات  ال����دع�����ة  اأن  الح�������د، 
القطاعات  ب��ع�����ص  يف  م���ف���ت����ح���ة 
ال�سغيلة،  املنظمة  �سيطنة  هدفها 
على  يعمل  الحت��اد  اأن  اىل  م�سريا 

ا�ساح ت�ن�ص ح�سب تقديره.

وتابعت هناك اأزمة على م�ست�ى 
ال�سلطة التنفيذية وهناك �سراع 
ال�سلطة  يت�ىل  من  على  �سيا�سي 
جتاوز  ميكن  ولكن  طرابل�ص،  يف 

ذلك.
اأن جتري  امل��ف��ر���ص  م���ن  وك����ان 
انتخابات يف كان�ن الأول دي�سمرب 
الفائت برعاية اأممية �سمن اطار 
ل�سراع  حّد  ل��سع  يهدف  �سلمي 

وقال اأمني عام الحتاد اإن املنظمة 
مع  م��ع��رك��ة  ت��خ������ص  ل  ال�سغيلة، 
بل  اأو احلك�مة  رئي�ص اجلمه�رية 
اإن معركتها من اأجل ال�ستحقاقات 
الجتماعية وذلك يف رده على من 
ي��خ������ص حاليا  ان الحت����اد  ي��ق���ل 
وفق  ع���م���ر  اأو  زي�����د  ����س���د  م����ع����ارك 

تعبريه.
الحتاد  اأّن  على  الطب�بي  و���س��ّدد 
ال�سلطات«،  ب��ك��ّل  الن���ف���راد  »���س��د 
�سيا�سي يف  ت���ازن  اإيجاد  اإىل  داعيا 

امل�سهد، وفق تعبريه.

معقد يف الباد ظهر بعد �سق�ط 
القذايف  معّمر  الديكتات�ر  نظام 

يف العام 2011 .
تاأجيلها بدون حتديد  لكن تقرر 
ت��اري��خ ج��دي��د يف ���س���ء خافات 
ال�سيا�سية  الأط�����راف  ب��ني  ح���ادة 
ف�سا  القان�نية،  اأ�س�سها  ح���ل 
م��ر���س��ح��ني مثرين  ظ���ه����ر  ع����ن 

للجدل. 

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

مواقــيت ال�صالة
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مهرجان �لظفرة �لبحري .. �أم�سيات 
غنائية وعرو�ص فنية �سعبية وتر�ثية

�أخبار �لإمار�ت

�لإرهاب �حلوثي و�لإير�ين 
يتحدى �لقو�نني �لدولية

عربي ودويل

حماربي �لإمار�ت تو��سل 
�لتاألق يف �لعا�سمة �أبوظبي

�لفجر �لريا�سي

فرن�صا تتجّرع الدواء املّر

منح احلكم الذاتي لكور�سيكا لتفادي انف�سالها؟
•• �لفجر - ياوديا �صينو دومارتني – ترجمة خرية �ل�صيباين

وزير  قبل  م��ن  ال��ط��اول��ة  على  جم���ددا  ط��رح��ت  لك�ر�سيكا  ال��ذات��ي  احل��ك��م  م�ساألة 
الداخلية الفرن�سي جريالد دارمانني ملعاجلة خط�رة الأحداث التي تهز اجلزيرة 
يف اأعقاب العتداء الذي تعر�ص له املعتقل اإيفان ك�ل�نا من قبل نزيل اآخر يف �سجن 

اآرل يف مطلع �سهر مار�ص.
ك�ل�نا، النا�سط النف�سايل يف ك�ر�سيكا، ت�يف ي�م الإثنني 21 مار�ص يف مر�سيليا 

حيث نقل اإىل امل�ست�سفى. 
وكان قد اأدين باغتيال املحافظ كل�د اإيرينياك عام 1998.

العتداء عليه، كان مبثابة املحّفز للمطالب الق�مية الك�ر�سيكية –غالبا ل�سالح 
احلكم الذاتي واأحيانا ل�سالح النف�سال وال�ستقال-والتي تت�ساعد منذ �سن�ات. 
اأن  امل��زي��د م��ن الم��ت��ي��ازات واحل��ري��ات لك�ر�سيكا، يف ح��ني  ال��ذات��ي  و�سي�فر احلكم 

ال�ستقال �سيجعلها دولة منف�سلة عن فرن�سا.
)التفا�سيل �ص11(

خ�سائر حوثية بنريان التحالف واجلي�س اليميني غربي حجة
•• �ليمن-وكاالت:

بنريان  ال�سبت،  الإي��ران��ي��ة،  احل���ث��ي  ميلي�سيا  م��ن  وج��رح��ى  قتلى  �سقط 
حمافظة  غ��رب  ال�سرعية  دع��م  حتالف  لطريان  وغ���ارات  اليمني،  اجلي�ص 

حّجة، �سمال غربي الباد.
وقال املركز الإعامي للجي�ص اليمني، اإن معركة عنيفة اندلعت يف جبهة 
من  وج��رح��ى  قتلى  و�سق�ط  احل�ثية  امليلي�سيا  بهزمية  وانتهت  ح��ر���ص 
عنا�سرها بنريان اجلي�ص. واأ�ساف اأن طريان التحالف ا�ستهدف تعزيزات 
اأطقم  الغارات عن تدمري  واأ�سفرت  معادية جن�ب �سرقي مديرية حر�ص 
قتالية و�سق�ط الع�سرات من عنا�سر امليلي�سيا احل�ثية بني قتيل وجريح.

جملي،  عبده  العميد  اليمني  للجي�ص  الر�سمي  الناطق  اأك��د  ال�سياق،  يف 
املعارك  وا�سلت  التحالف  ط��ريان  من  وباإ�سناد  ال�طني  اجلي�ص  ق���ات  اأن 
عب�ص،  جبهتي  يف  الأر���ص  على  التقدمات  وحتقيق  والهج�مية  الدفاعية 

وحر�ص، مبحافظة حجة، وال�سيطرة على الطرق والهيئات احلاكمة.
ا�سراتيجية يف مديرية  ا�ستعادة مناطق  باأنه مت  اإيجاز �سحايف،  واأف��اد يف 
عب�ص بعد �سن الهجمات امل�سادة على امليلي�سيا النقابية احل�ثية� م�سيدا 
بالدور الكبري لق�ات الت�سكيل البحري يف املنطقة اخلام�سة، والذي لعب 
دوراً هاماً يف تدمري عدد من الق�ارب املفخخة احل�ثية التي كانت تهدد 

طرق املاحة الدولية يف البحر الأحمر.
واأو�سح العميد جملي اأن الفرق الهند�سية التابعة للجي�ص ال�طني تعمل 
امليلي�سيا احل�ثية النقابية يف الطرقات  التي زرعتها  الألغام  اإزالة  على 

ومنازل امل�اطنني يف مديريتي عب�ص، وحر�ص.



االثنني   28  مارس    2022  م   -    العـدد   13504  
 Monday     28   March   2022   -  Issue No   13504

02

اأخبـار الإمـارات

تعاون بني امل�ساهمات املجتمعية � معا واأبوظبي للإ�سكان
•• �أبوظبي-و�م:

وقعت "هيئة امل�ساهمات املجتمعية 
لاإ�سكان  اأب���ظ��ب��ي  وهيئة  معاً"   ����
اتفاقية �سراكة ا�سراتيجية تهدف 
اإىل دعم مبادرات وم�ساريع القطاع 
اأب�ظبي،  اإم������ارة  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ح���ي���ث ج�����رى ت����ق���ي���ع امل����ذك����رة يف 
"اأخذ  الجتماعي  البتكار  من�سة 
وعطاء" التي تنظمها هيئة "معاً" 
يف الغالرييا بجزيرة املارية ومتتد 

حتى 29 مار�ص اجلاري.
لتعزيز  الت�����ف�����اق�����ي�����ة  وت���������س����ع����ى 
بني  امل�����س��رك  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
ال�سراكة  ودعم  وتط�ير  الطرفني 
بهدف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
تقدمي احلل�ل املبتكرة لاأول�يات 
اأب�ظبي،  اإم�����ارة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ف�������س���ًا ع�����ن حت���ق���ي���ق الأه���������داف 

تنمية املجتمع يف اأب�ظبي وتهدف 
الجتماعي  الب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وت�������س���ج���ي���ع ث����ق����اف����ة امل�������س���اه���م���ة 
لإيجاد  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل�����س��ارك��ة 
الجتماعية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل����ل 
اإمارة  يف  املحددة  لاأول�يات  وفقاً 

اأب�ظبي.
وت�سعى الهيئة اإىل حتقيق التعاون 
ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي واخلا�ص  ب��ني 
احلل�ل  لإي��ج��اد  امل���دين  واملجتمع 
الجتماعية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  امل��ب��ت��ك��رة 
جمتمع  ب�����ن�����اء  يف  وامل���������س����اه����م����ة 
ن�����س��ط. ي�سار  م��ت��ع��اون  م��ت��م��ا���س��ك 
اأطلقت  قد  "معاً" كانت  اإىل هيئة 
م�ؤخراً الن�سخة الثانية من من�سة 
البتكار الجتماعي "اأخذ وعطاء" 
يف غ���ال���ريي���ا ب���ج���زي���رة امل����اري����ة يف 
املن�سة  ه��ذه  ت�فر  حيث  اأب�ظبي، 
الإلهام  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  ل����زّواره����ا 

اأجندة القطاع الجتماعي".
من  "نهدف  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
تبادل  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  خ��ال ه��ذه 
املت�فرة  والإم���ك���ان���ي���ات  اخل�����ربات 
لدى كل من الطرفني ف�سًا عن 
واإن�ساء  ال��ت���ا���س��ل،  ق��ن���ات  ت���ف��ري 
فرق عمل لدرا�سة الطلبات املعنية 
وحتليل  الج���ت���م���اع���ي،  ب��ال��ق��ط��اع 
اأف�سل  ح�سب  امل�ستفيدين  ح��الت 
وذلك  املُتبعة،  واملعايري  املمار�سات 
امل�ساهمات  وت���ج��ي��ه  ل���س��ت��ق��ط��اب 
املالية والعينية للربامج، واملبادرات 
الجتماعية انطاقاً من الأهداف 

ال�سراتيجية لكا الطرفني".
�سام�����ة  �سعادة  قالت  جهتها،  من 
هيئ���ة  ع���ام  مدي����ر  العمي������مي، 
"مع���اً":  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��اه��م��ات 
�سراكاتنا  لت�طيد  العمل  "ن�ا�سل 
اإىل ت�ثيق  ال�سراتيجية الهادفة 

من  للطرفني  امل�سركة  وال����روؤى 
اأجل خدمة املجتمع وتعزيز مكانة 

الإمارة.
ومب�جب التفاقية بني الطرفني 
اخلربات  وت���ب���ادل  ال��ت��ع��اون  �سيتم 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��اري��ع امل�����س��رك��ة مبا 
وتبادل  الفعلية  ال�سراكة  ي�سمن 
تقارير اإجناز امل�سروعات امل�سركة، 
مبا فيها تقارير الأثر الجتماعي 

وذلك �سمن اإطار زمني معني.
وقال �سعادة الدكت�ر حممد را�سد 
الهاملي املدير العام لهيئة اأب�ظبي 
التفاقية  ه��ذه  "تاأتي  لاإ�سكان: 
ال�سراتيجية مع هيئة امل�ساهمات 
املجتمعية "معاً" يف اإطار �سعينا يف 
لتفعيل  ل��اإ���س��ك��ان  اأب���ظ��ب��ي  هيئة 
منظ�مة ال�سركاء ال�سراتيجيني 
وال��ت��ع��اون وذل���ك مب��ا يتما�سى مع 
روؤي�����ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة يف دعم 

ال��رواب��ط ب��ني اجل��ه��ات احلك�مية 
اخلا�ص،  ال��ق��ط��اع��ني  وم���ؤ���س�����س��ات 
مبا ميكننا من العمل معاً كفريق 
اأث����ر  اإح��������داث  اإىل  ي���ه���دف  واح������د 
من  اأب�ظبي  يف  اإيجابي  اجتماعي 
وم�ساريع مبتكرة  م��ب��ادرات  خ��ال 
ه��دف��ه��ا ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأول�����ي����ات 

الجتماعية ملجتمع الإمارة".
هيئة  ب���ه  ت���ق����م  "ما  واأ�����س����اف����ت: 
اأب�ظبي لاإ�سكان من �سعي لت�فري 
ال�سكن املائم للم�اطنني يف اإمارة 
اأب�ظبي والرتقاء بحياتهم يتاقى 
ال�سراتيجية  ت����ج���ه���ات���ن���ا  م����ع 
اإيجاد احلل�ل  تتمح�ر ح�ل  التي 
لاأول�يات  وامل�����س��ت��دام��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
بناء  وامل�����س��اه��م��ة يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جمتمع متما�سك ن�سط ومتعاون". 
وتعترب هيئة امل�ساهمات املجتمعية 
"معاً" هيئة حك�مية تابعة لدائرة 

واملهام  الأه�������داف  م���ن  جم��م���ع��ة 
ال�سراتيجية، والتي ت�سمل تنفيذ 
وحتديد  امل�اطنني  اإ�سكان  برامج 
الربامج  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الل�ج�ستية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  واإع�����داد 
وتط�ير  التحتية  البنية  ملتطلبات 

باأ�سخا�ص  ب��الل��ت��ق��اء  وال��راغ��ب��ني 
والرغبة  ال�����س��غ��ف  ي�����س��ارك���ن��ه��م 
مب�ساعدة الآخرين فر�ص مل�ساركة 
اأف���ك���اره���م امل��ب��ت��ك��رة وامل�����س��ارك��ة يف 
تاأ�سي�ص  ومت  جمانية.  عمل  ور���ص 
لتحقيق  لاإ�سكان  اأب�ظبي  هيئة 

والل�ائح  والنظم  الإ�سكان  برامج 
وا�ستام  ب��رن��ام��ج  ب��ك��ل  اخل��ا���س��ة 
اأن�اع  مبختلف  اخلا�سة  الطلبات 
الإ�سكان  وقرو�ص  الإ�سكان  برامج 
امل���اط��ن��ني ودرا���س��ت��ه��ا واتخاذ  م��ن 

القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

ال�سحة جتري 312,548 فح�سا ك�سفت عن 315 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و850 حالة �سفاء 

•• �أبوظبي-و�م:

نطاق  وزي���ادة  لت��سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفح��سات 
وعزلهم..  لهم  واملخالطني   "19  - "ك�فيد  امل�ستجد  ك���رون��ا  بفريو�ص 
ال�ساعات  خ��ال  ج��دي��دا  312،548 فح�سا  اإج����راء  ع��ن  ال�����زارة  اأع��ل��ن��ت 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال��� 
يف  والفح�ص  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�ص  تقنيات 
عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ست�ى  على  الفح��سات  نطاق  وت��سيع  ال��دول��ة 
315 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ص ك�رونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 

وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ 
اأي حالة  890،108 حالة .. ومل يتم ت�سجيل  امل�سجلة  جمم�ع احلالت 
وفاة خال 24 �ساعة املا�سية ليبلغ جمم�ع ال�فيات يف الدولة 2،302. 
  واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن متنياتها بال�سفاء العاجل جلميع 
والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابني.. 
بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع. 
ك�رونا  بفريو�ص  مل�سابني  جديدة  حالة   850 �سفاء  عن  ال����زارة  واأعلنت 
تلقيها  بعد  املر�ص  اأع��را���ص  من  التام  19" وتعافيها   - "ك�فيد  امل�ستجد 
جمم�ع  يك�ن  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخ�لها  منذ  الازمة  ال�سحية  الرعاية 

حالت ال�سفاء 864،414 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 10,857 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• �أبوظبي -و�م: 

من  جرعة   10،857 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمم�ع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "ك�فيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،482،816 اأم�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

ت�زيع اللقاح 247.54 جرعة لكل 100 �سخ�ص.
اإىل  وياأتي ذلك متا�سيا مع خطة ال�زارة لت�فري لقاح ك�فيد19- و�سعياً 
ال��س�ل اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص ك�فيد19-.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك 
يف فعالية �ساعة الأر�س 

•• �أبوظبي-و�م: 

�ساركت القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي م�ساء اأم�ص الأول 
الت�جه  �سمن  اأقيمت  التي  الأر�ص"  "�ساعة  فعالية  يف 

العاملي للت�سدي للتغريات املناخية.
يف  كاملة  �ساعة  ملدة  الأ�س�اء  اإطفاء  الفعالية  ومت خال 
جميع مباين القيادة العامة من ال�ساعة 8:30 م�ساء اإىل 

ال�ساعة 9:30 م�ساء.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان العراق
•• دبي-و�م:

رئي�ص  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
م�سرور  معايل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال�����زراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة 
تناول  حيث  ال�سقيق،  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  حك�مة  رئي�ص  ب���ارزاين، 
اللقاء دفع �سبل التعاون بني دولة الإم��ارات وجمه�رية العراق ال�سقيق، 

التنم�ية، ومبا  امل�سارات  العراق �سمن خمتلف  كرد�ستان  اإقليم  �سيما  ل 
يخدم جه�د التنمية والبناء يف البلدين.

ال���زراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  ال�سم�  ورحب �ساحب 
م�ؤكداً  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ص حك�مة  "رعاه اهلل"، مبعايل  دبي 
الإمارات  دولة  جتمع  التي  الرا�سخة  والعاقات  الأخ�ية  الروابط  عمق 
جممل  ب�ساأن  النظر  وج��ه��ات  ومعاليه  �سم�ه  وت��ب��ادل  ال�سقيق،  بالعراق 

الق�سايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�سرك.
من جانبه اأعرب رئي�ص حك�مة اإقليم كرد�ستان العراق خال اللقاء عن 
�سعادته بلقاء �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م، واعتزازه 
بالعاقات التي جتمع جمه�رية العراق واإقليم كرد�ستان بدولة الإمارات 
العربية املتحدة، معرباً معاليه عن اأمله يف اأن ت�سهد املرحلة املقبلة مزيداً 

من التعاون �سمن �ستى القطاعات الرئي�سية.

 ح�سر اللقاء �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، ويل عهد 
دبي، و�سم� ال�سيخ مكت�م بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي 
نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير املالية، و�سم� ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
مكت�م، رئي�ص هيئة دبي للطريان املدين الرئي�ص الأعلى ملجم�عة طريان 
الإم�����ارات، وم��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���س���ؤون جمل�ص 

ال�زراء.

ق�ساء اأبوظبي تنظم فعاليات متنوعة احتفاء ب�سهر القراءة
•• �أبوظبي -و�م:

نظمت دائرة الق�ساء يف اأب�ظبي، 
ب�سهر  اح��ت��ف��اًء  متن�عة  فعاليات 
جمل�ص  ل��ق��رار  تطبيقاً  ال��ق��راءة، 
ال������زراء، ال���ذي ح��دد م��ار���ص من 
للقراءة،  وط��ن��ي��اً  ���س��ه��راً  ع���ام  ك��ل 
املجتمع  اأف������راد  ت�����س��ج��ي��ع  ب��ه��دف 
على تبني ثقافة الطاع وتنمية 
املعرفة، مبا يدعم م�سرية التقدم 
وال���ت���ط����ر يف دول������ة الإم���������ارات، 
خمتلف  يف  ال���س��ت��دام��ة  وحتقيق 

املجتمع الإماراتي.
العربي،  ي��سف  امل�ست�سار  واأ���س��ار 
الق�ساء  دائ���������رة  اه����ت����م����ام  اإىل 
باجلانب الت�ع�ي والركيز على 
رفع ال�عي القان�ين، متا�سياً مع 
من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  ت�جيهات 
رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
�س�ؤون  وزي�����ر  ال���������زراء،  جم��ل�����ص 
الرئا�سة، رئي�ص دائرة الق�ساء يف 
اأب�ظبي، بتعزيز امل�ساهمة الفاعلة 
تر�سيخ  يف  امل�ستدامة  وامل�����س��ارك��ة 
وال�ستقرار  الأم������ن  م��ن��ظ���م��ة 

املجالت.
امل�����س��ت�����س��ار ي��سف  ���س��ع��ادة  وق����ال 
���س��ع��ي��د ال�����ع�����ربي، وك���ي���ل دائ�����رة 
اإن الحتفاء  اأب�ظبي،  الق�ساء يف 
كامل  �سهر  م���دار  على  ب��ال��ق��راءة 
م��ن ك��ل ع���ام، ع��رب جمم�عة من 
يف  املتعددة  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات، ي��ع��زز جه�د 
تر�سيخ املعرفة ون�سر الثقافة بني 
خمتلف فئات املجتمع، مبا ي�سهم 
يف حتقيق روؤية حك�مة الإمارات 
للقراءة باأن تك�ن اأ�سل�ب حياة يف 

ودوام التنمية والزدهار.
وت���ف�������س���ي���ا، اع����ت����م����دت دائ�������رة 
الق�ساء، اإقامة عدد من الفعاليات 
لهذا  ال��ق��راءة  �سهر  يف  للم�ساركة 
"معر�ص  تنظيم  ت�سمنت  العام، 
القراءة"، مب�ساركة جمم�عة من 
الثقايف،  ال��زخ��م  ذات  الن�سر  دور 
م��ع ع��ر���ص اإ�����س����دارات وجمات 
من  وغ��ريه��ا  وق�سائية  قان�نية 
الكتب املتن�عة، ف�سًا عن تنظيم 
لت�سجيع  ت����ع����ي���ة  حم���ا����س���رات 
ت��سيع  على  واأ���س��ره��م  امل�ظفني 

معارفهم وحتفيز مهاراتهم.
ن�سر  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  رك���زت  كم�����ا 
عرب  التث�������قيفية  ال��ر���س�����������������ائ��ل 
الإلكرونية  ال��ت���ا���س��ل  و���س��ائ��ل 
اإط�����اق  ج���ان���ب  اإىل  امل����ت����ع����ددة، 
م�سابقات ثقافية وبرامج تفاعلية 
للتعريف باأهمية القراءة ودورها 
البتكار  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  ال��ف��اع��ل 
على  واحل������ف������اظ  وال����ت����ط�����ي����ر، 
امل�روث الثقايف والجتماعي، مبا 
القائمة  التنمية  م�سرية  ي��دع��م 

على املعرفة.

اختتام موؤمتر بناء اأنظمة مرنة وم�ستدامة لرعاية وتنمية الطفولة املبكرةانطلق الت�سجيل جلائزة التحبري للقراآن الكرمي وعلومه يف دورتها الثامنة
•• �أبوظبي-و�م:

ت��ب��داأ ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة جل��ائ��زة التحبري 
للقراآن الكرمي وعل�مه يف دورتها الثامنة "دورة 
امل�ساركة  ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  اخلم�سني"  ع���ام 
اعتباراً من اخلام�ص والع�سرين من �سهر �سعبان 
1443 والذي ي�سادف ي�م 28 مار�ص 2022، 
وميكن للراغبني بامل�ساركة من كافة اأنحاء العامل 
الدخ�ل اإىل م�قع اجلائزة والت�سجيل املبا�سر يف 
للجائزة  الزمني  الربنامج  ووفق  املعلنة.  فئاتها 
ف�سي�ستمر قب�ل الطلبات حتى 15 رم�سان ليبداأ 
اإعان  الفرز والتقييم والتحكيم حتى  بعد ذلك 
فئات  ك��اف��ة  يف  الف�سيل  ال�سهر  اأواخ����ر  ال��ن��ت��ائ��ج 
متن�عة  عمرية  لفئات  خ�س�ست  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة 
ولكافة اجلن�سيات، وذلك عرب امل�قع الإلكروين 
للجائزة www.tahbeer.ae اأو من خال 
قن�ات الت�ا�سل املعلن عنها يف ح�سابات اجلائزة 

على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.
الطنيجي  �سبيعان  اأحمد  الدكت�ر  �سعادة  واأ���س��ار 
مدير عام اجلائزة ورئي�ص اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة اأنه مت تخ�سي�ص م�سابقة بهذا العام حتت 
عن�ان "م�سابقة اخلم�سني" وقد خ�س�ست لكافة 
لإظهار  العامل  دول  م�ست�ى  على  املجتمع  اأف��راد 

مدى معرفتهم وفهمهم للقراآن الكرمي وعل�مه 
والن�سانية  والت�سامح  وو�سطيته  ال�سام  وروح 
وتراث واإجنازات دولة المارات العربية املتحدة، 
طرحها  يتم  متن�عا  �س�ؤال   50 عن  عبارة  وه��ي 
اأ�سئلة ي�مياً يف كافة املجالت ال�طنية   5 ب�اقع 
وال�سل�كية،  وال��رب���ي��ة  وال��دي��ن��ي��ة  واملجتمعية 
وذل����ك م��ن خ���ال امل���ق��ع الإل���ك���روين وو�سائل 

الت�ا�سل الجتماعي اخلا�سة باجلائزة.

وجاءت اجلائزة حتت هذا العن�ان تعزيزاً لروؤية 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��رام��ي��ة نح� 
ا�ستدامة التميز واملنجزات املحققة من خال نهج 
الريادة وبناء ومتكني الك�ادر الب�سرية وتاأهيلها 
لاإ�سهام يف ر�سم مامح امل�ستقبل امل�سرق، فكانت 
ب�سيطاً  واإ�سهاماً  املجه�د  من هذا  ج��زءاً  اجلائزة 
الإم����ارات  وح��ا���س��رة  ب��ت��اري��خ  النا�سئة  تثقيف  يف 
و�سبل  الطيبة  �سمعتها  وتعزيز  املتحدة  العربية 

بناء م�ستقبلها الزاهر بحكمة قيادتها الر�سيدة.
وتندرج حماور امل�سابقة والأ�سئلة �سمن ت�جيهات 
حك�مة الإمارات وروؤيتها يف ومبادئها الرئي�سية 
ومبا يخدم الأهداف ال�طنية للدولة وم�ساحلها 
وتر�سيخ �سمعتها الطيبة وتعزيز منظ�مة القيم 
القائمة على الت�سامح والنفتاح وامل�ساوة ودع�تها 
وثقافته  ال��ع��امل  ح�سارات  ب��ني  واحل����ار  لل�سامل 
والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  مفاهيم  وت��ب��ن��ي  امل��ت��ن���ع��ة 
وت�فري احلياة ال�سحية املت�ازنة وتعزيز التاحم 
والتما�سك املجتمعي واحرام الآخرين وا�ستثمار 
كافة الطاقات الب�سرية. كما اأو�سح اأنه هذا العام 
واحد  ق�سمني  اإىل  اخلطابة  م�سابقة  ق�سمت  قد 
لاأطفال حتت �سن ع�سرة �سن�ات والآخر للفتيان 
ب���ني ال��ع��ا���س��رة وح��ت��ى ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة لإعطاء 

الفر�سة للمزيد من الفئات امل�ستهدفة.

•• دبي-و�م:

وم�ستدامة  م��رن��ة  اأن��ظ��م��ة  "بناء  م���ؤمت��ر  اخ��ت��ت��م 
نظمته  ال��ذي  املبكرة"،  الطف�لة  وتنمية  لرعاية 
م�ؤ�س�سة دبي العطاء، بالتعاون مع املكتب الدويل 
للربية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  للربية، 
"الي�ن�سك�". يف جناحها باإك�سب�  والعلم والثقافة 
2020 دبي بعد اأربع �سن�ات من ال�سراكة املثمرة. 
وق����دم امل����ؤمت���ر ال����ذي ح�����س��ره ع���دد م���ن ال������زراء 
وخ������رباء امل���ن���اه���ج ومم��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع امل�����دين من 
"�سل�سلة  �ست جمم�عات مرجعية  املعنية  البلدان 
مت  املبكرة  الطف�لة  مرحلة  يف  والتعليم  الرعاية 
اإن�ساء ثاثة منها بال�سراك مع الدول الأع�ساء 
وجمه�رية  اإ�س�اتيني  وهي  الربنامج  يف  امل�ساركة 

لو الدميقراطية ال�سعبية والكامريون.
وتهدف هذه املجم�عات املرجعية اإىل ت�فري دعم 
ملم��ص ل�ا�سعي ال�سيا�سات واملخت�سني امليدانيني 
والباحثني يف ت�سميم نظام فعال للرعاية والتعليم 
لئحة  وت�سمنت  امل��ب��ك��رة.  ال��ط��ف���ل��ة  م��رح��ل��ة  يف 
امل��ت��ح��دث��ني يف امل���ؤمت��ر ك��ا م��ن ال��ع��ن���د العبدول 
اخلارجية  امل�����س��اع��دات  ���س���ؤون  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال������دويل ومعايل  ب��������زارة اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون 
يف  والتدريب  التعليم  وزي��رة  ماب�زا  ه���ارد  ليدي 

قبل  ما  التعليم  وزي��ر  ه�ينج  وغ���ي���م  اإ�س�اتيني 
اجل��ام��ع��ي وحم��� الأم��ي��ة يف غينيا وك���ن��زل هانز 
ليفز".  "غرين  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  رايرن 
املقدمة  املن�س�رات  من  الأوىل  املجم�عة  وت�سمل 
وت�جيه  لتنفيذ  اإط���ارا  ت���ف��ر  ع��ام��ة  اأدوات  ث��اث 
���س��ي��ا���س��ة ف��ع��ال��ة و���س��ام��ل��ة ل��ل��رع��اي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
اأطر   1 رق��م  الأداة  وه��ي  املبكرة  الطف�لة  مرحلة 
ملناهج درا�سية �ساملة للرعاية والتعليم يف مرحلة 
الطف�لة املبكرة؛ الأداة رقم -2 اإر�سادات للنم�ذج 
الأويل لنظام الرعاية والتعليم يف مرحلة الطف�لة 
الطف�لة  تنمية  م���ؤ���س��ر   3- رق���م  الأداة  امل��ب��ك��رة 
املجم�عة  ت�سمل  ك��م��ا  امل���دم���ج.  ال�����س��ام��ل  امل��ب��ك��رة 
املن�س�رات ثاث وثائق تتعلق بالدول  الثانية من 
العتماد  دل��ي��ل   4- رق���م  الأداة  وت�����س��م��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
الطف�لة  مرحلة  يف  والتعليم  الرعاية  مل�ؤ�س�سات 
امل��ب��ك��رة ل��اأط��ف��ال م��ن ع��م��ر 0-3 ���س��ن���ات وعمر 
ال�ثيق  بالتعاون  تط�يره  مت  الذي  �سن�ات   6-3
مع جمه�رية الكامريون؛ الأداة رقم -5 معايري 
التي مت  3-6 �سن�ات  اجل���دة لاأطفال من عمر 
والأداة رقم -6  اإي�س�اتيني؛  تط�يرها مع مملكة 
دليل ملعلمي مرحلة ما قبل املدر�سة يف جمه�رية 
رقم  الأدوات  وتعترب  ال�سعبية.  الدميقراطية  لو 
4 ورقم 5 مرجعيات اإدارية لفرق اإدارة م�ؤ�س�سات 

ال��رع��اي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف���ل��ة املبكرة 
واملراقبني وحتدد هذه املرجعيات الإدارية املعايري 
الرئي�سية التي يجب اعتبارها عند اإن�ساء م�ؤ�س�سة 
ل��ل��رع��اي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف���ل��ة املبكرة 
التعليم  اأج��ن��دة  دع��م  اأج��ل  وم��ن  �ساملة.  بطريقة 
املكتب  ج��ه���د  ت�����س��اف��رت   2030 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
العطاء  ودب��ي  للي�ن�سك�  التابع  للربية  ال���دويل 
يف  وال�سم�لية  اجل�����دة  ل�سمان   2017 ع���ام  يف 
ال��رع��اي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف���ل��ة املبكرة 
متعدد  ت�سغيلي  ن��ظ��ام  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن  وذل����ك 
ال��ق��ط��اع��ات وم��ت��ك��ام��ل يف ك��ل ب��ل��د. وت��ه��دف هذه 
على  الأع�ساء  ال��دول  ق��درات  تعزيز  اىل  ال�سراكة 
للرعاية  وم�ستدامة  مرنة  اأنظمة  وتنفيذ  و�سع 
واحلفاظ  املبكرة  الطف�لة  مرحلة  يف  والتعليم 
بداية جيدة يف احلياة  الأطفال  ملنح  وذل��ك  عليها 

وفر�سة احل�س�ل على التنمية ال�ساملة. 
وقال ياو يدو مدير املكتب الدويل للربية التابع 
مل�ساركة  من�سة  ي�فر  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  اأن  للي�ن�سك� 
الدرو�ص امل�ستفادة من الربنامج وت�سميم خرائط 
ال���درو����ص  ن��ت��ائ��ج��ه واإىل ج���ان���ب  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ط���ري���ق 
ممتازة  فر�سة  املعريف  التبادل  هذا  كان  امل�ستفادة 
للنظر يف واقع مناهج الرعاية والتعليم يف مرحلة 

الطف�لة املبكرة.
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اأخبـار الإمـارات

�سندوق الزكاة ينظم الدورة 14 اجلوانب التطبيقية املعا�سرة لفقه وحما�سبة الزكاة
•• �أبوظبي- و�م:

التطبيقية  "اجل�انب   14 ال�����دورة  اع��م��ال  الث��ن��ني  ال��ي���م  تنطلق 
املعا�سرة لفقه وحما�سبة الزكاة" التي ينظمها �سندوق الزكاة برعاية 
بنك اأب�ظبي التجاري – ال�سريفة الإ�سامية وت�ستمر ملدة اأربعة اأيام 

عرب تقنية الت�سال املرئي، بح�س�ر يقارب 200 م�سارك.
الزكاة  ع��ام �سندوق  اأم��ني  امل��ه��ريي  ب��ن عقيدة  ع��ب��داهلل  �سعادة  وق��ال 
بها �سمن  التزم  التي  املتخ�س�سة  دورات��ه  ا�ستاأنف عقد  ال�سندوق  اإن 
اهلل  "بحمد  واأ���س��اف:  الزكاة.  بفري�سة  الت�عية  يف  امل�ستمرة  جه�ده 

وت�فيقه ورعاية م�سك�رة من بنك اأب�ظبي التجاري جددنا يف �سندوق 
الزكاة"  وحما�سبة  لفقه  املعا�سرة  التطبيقية  "اجل�انب  دورة  الزكاة 
بحلتها اجلديدة عن طريق الت�سال املرئي، وبح�س�ر ميثل�ن معظم 
وجامعات،  وع��ام��ة،  خا�سة  وم�ؤ�س�سات  اأف���راد  م��ن  املجتمع  قطاعات 

وجمعيات خريية وكذلك حما�سبي امل�سارف الإ�سامية".
اأن الهدف من تلك ال��دورات ه� زي��ادة تنمية ال�عي  واأو�سح املهريي 
الأ�س�ص  بتغطية  ال���دورة  �ستق�م  حيث  املجتمع،  اأف���راد  ل��دى  ال��زك���ي 
املعا�سر ومن��اذج حما�سبية  التطبيق  للزكاة يف ظل  العامة  املحا�سبية 
والبن�د  والأن�����س��ط��ة  الأم�����ال  لأن����اع  وف��ق��اً  ال��زك��اة  تطبيقية حل�ساب 

زكاة  بح�ساب  املعنيني  ت�ستهدف  ال����دورة  ان  اإىل  ول��ف��ت  املحا�سبية. 
املاليني،  وامل��راق��ب��ني  وامل����دراء  وامل��دق��ق��ني،  املحا�سبني،  م��ن  ال�سركات 
ال�ست�سارية  واملكاتب  املتخ�س�سني،  والباحثني  اجلامعات،  واأ�ساتذة 
الأدوات  م��ن  جمم�عة  ال����دورة  تعر�ص  حيث  ون��ح���ه��م،  والقان�نية 
والإجراءات املحا�سبية وطريقة معاجلتها من اأجل ال��س�ل اإىل وعاء 
املعا�سرة لفقه وحما�سبة  التطبيقية  اأن دورة اجل�انب  الزكاة. يذكر 
الزكاة يقدمها �سندوق الزكاة باملجان، ليتيح لأكرب عدد من امل�ساركني 
الفري�سة  اإحياء  اإط��ار  يف  الهادفة،  ال��دورات  تلك  مثل  ال�ستفادة من 
 – التجاري  اأب�ظبي  بنك  اأك��د  جانبه،  م��ن  ال��زك��اة.  فري�سة  املغيبة، 

ال�����س��ريف��ة الإ���س��ام��ي��ة -، اأن م�����س��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف ه���ذه ال����دورة كراٍع 
ر�سمي رئي�ص تنبثق من اهتمامه بامل�ساركة يف الأن�سطة التي تعزز من 
ال�سراكات مع  القيم الإ�سامية واملجتمعية، وذلك من خال تفعيل 
القطاع احلك�مي الذي انتهجها البنك، و�سمن امل�س�ؤولية املجتمعية 
لدورة  البنك  رعاية  تاأتي  املنطلق  هذا  اأن��ه من  وا�ساف  يتبناها  التي 
ن�سختها  الزكاة" يف  وحما�سبة  لفقه  املعا�سرة  التطبيقية  "اجل�انب 
الرابعة ع�سرة، حيث ُتعد دورة متميزة ورائدة يف جمالها، ل �سيما اأن 
املنظم لها ه� �سندوق الزكاة الحتادي، الذي ُي�سار له باملكانة املتميزة 

يف خدمة فري�سة الزكاة.

مهرجان الظفرة البحري .. اأم�سيات غنائية وعرو�س فنية �سعبية وتراثية

ومايكل  امل���زروع���ي  �سيف  وعي�سى 
ل�بيل الفائزين يف �سباقات الكايت 
ت�ين  ����س���ت���اي���ل-  "فري  �����س����ريف 
بح�س�ر  ف�يل"،  ه��اي��درو   - ت��ي��ب 
اإدارة  املزروعي مدير  عبيد خلفان 
باللجنة،  وامل�����س��اري��ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وع���ب���داهلل ب��ط��ي ال��ق��ب��ي�����س��ي مدير 
اإدارة الفعاليات والت�سال باللجنة، 
اإدارة  مدير  اخل�ري  وعبدالرحيم 

التابعة  ال�سعبية  للفن�ن  اأب�ظبى 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  للجنة 
اأب�ظبي،  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
الثقافة  م���ن  م��ت��م��ي��زة  ب���ع���رو����ص 
الإماراتية  وال��ت��ق��ال��ي��د  وال�����راث 
الأ�سيلة، وذلك من خال عر�سها 
فلكل�رية  فن�ن  من  متن�عة  باقة 
باإتقان  اإماراتية  تقليدية  واأدائ��ي��ة 
ل��ر���س��م يف جم��م��ل��ه��ا ل�حة  ع����ال، 

الثالث  امل���رك���ز  ويف  ك��ري�����س��ت���ف، 
راوؤول.

"حاميات  تطلع  مت�سل  �سياق  ويف 
م�����س��ارك��ت��ه��ن يف  الراث"  خ����ال 
م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة ال�������زوار على 
الراث الإماراتي العريق واله�ية 
ال����ط���ن���ي���ة و�����س����ن����اع����ات احل�����رف 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وذل�������ك م����ن خ���ال 
اليدوية  باحلرف  اخلا�ص  الركن 

ح�سر  ك��م��ا  وال��راث��ي��ة.  الثقافية 
املزروعي  �سيف  عي�سى  الأم�����س��ي��ة 
نائب رئي�ص اللجنة، وعبيد خلفان 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي 
وامل�ساريع باللجنة، وعبداهلل بطي 
الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  القبي�سي 
والت�سال باللجنة، وال�سيد مايكل 
اأي   ملركز  امل�سارك  امل�ؤ�س�ص  ل�بيل 
للعاج بالأك�سجني. واأطلت فرقة 

اخلدمات امل�ساندة باللجنة.
واأ�سفرت نتائج �سباق هايدرو ف�يل 
عبدالعزيز  ف����ز  ع��ن  حم��ل��ي،   –
املركز  الأول، ويف  باملركز  املرزوقي 
املركز  ويف  امل�����ري،  ���س��ه��ي��ل  ال���ث���اين 
الثالث ال�سيخ اأحمد بن حمدان بن 
حممد اآل نهيان، ويف �سباق هايدرو 
ف�يل – رجال، ح�سد املركز الأول 
الثاين  املركز  ويف  بار�س�نز،  كليف 

فنية عالية تعطى �س�رة حقيقية 
الإماراتي،  ال���راث  ع��ن  وواق��ع��ي��ة 

مبا يحمله من كن�ز وتراث.
و�سهدت الأم�سية الغنائية م�ساركة 
التي  العني،  زه��رة  فاطمة  الفنانة 
الرئي�سي  امل�سرح  جمه�ر  اأط��رب��ت 
ل�����ح����ات فنية  ق���دم���ت���ه م����ن  مب����ا 
غنائية متن�عة. وت�ج ال�سيخ اأحمد 
اآل نهيان  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��دان 

•• �لظفرة -و�م:

ي��ق��دم م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة البحري 
يعقد  الذي  ع�سرة  الثالثة  بدورته 
حمدان  ال�سيخ  �سم�  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وبتنظيم  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأب�ظبي  يف  وال��راث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ون����������ادي اأب������ظ�����ب�����ي ل���ل���ري���ا����س���ات 
الأم�سيات  م��ن  ع����ددا  ال��ب��ح��ري.. 
الغنائية وعرو�ص الفن�ن ال�سعبية 
التي   ، املتن�عة  الراثية  والألعاب 
احلايل  مار�ص   29 حتىة  ت�ستمر 
على �ساطئ املغرية يف مدينة املرفاأ. 
حمدان  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  و���س��ه��د 
جلنة  رئي�ص  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
ال��ك��اي��ت ���س��ريف وجل��ن��ة الإم�����ارات 
املاء..  على  وال��ت��زح��ل��ق  للتجديف 
للفن�ن  اأب���ظ��ب��ي  ف��رق��ة  ع���رو����ص 
ال�سعبية التابعة للجنة، والأم�سية 
الرئي�سي  امل�����س��رح  ع��ل��ى  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
الل�اء  للمهرجان، بح�س�ر معايل 
املزروعي  ف��ار���ص خلف  رك��ن ط��ي��ار 
رئي�ص  اأب���ظ��ب��ي  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

اأم�ص  ي�م  التقليدية، حيث قدمن 
ف��ق��رة مم��ي��زة ت�����س��م��ن��ت ج���ل��ة يف 
خمتلف اأرجاء ال�س�ق ال�سعبي وهن 
الإماراتي  ال��راث��ي  ال���زي  ي��رت��دن 
امل�سغ�لت  م��ن  وب��اأي��دي��ه��ن من���اذج 

اليدوية التي يقمن ب�سناعتها.
و�سجلت بط�لة الألعاب ال�سعبية يف 
مهرجان الظفرة  البحري بدورته 
وا�سعة  م�ساركات  ع�سرة،  الثالثة 
م���ن ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب، ح��ي��ث �سهدت 
م�سابقات  اأرب��ع��ة  تنظيم  البط�لة 
�سعبية، وهي كرابي، املطارح، �ساع، 
الدحروي/، وتنق�سم هذه الألعاب 
فردية  واألعاب  جماعية  األعاب  اإىل 
ج�ائز  هناك  �سيك�ن  حيث  ثنائية 

قيمة للفائزين باملراكز الأوىل.
الألعاب  ب��ط���ل��ة  اإق���ام���ة  وت���ه���دف 
الظفرة  مهرجان  �سمن  ال�سعبية 
اأهمية  م���دى  اإب����راز  اإىل  ال��ب��ح��ري 
الثقافة  يف  ال�����س��ع��ب��ي��ة  الأل�����ع�����اب 
الإم����ارات����ي����ة، ودوره������ا يف ال����راث 
الإماراتي كعن�سر هام من عنا�سر 
العمل  وبالتايل  ال�طنية،  اله�ية 
ال��راث واحلفاظ  على �س�ن هذا 
عليه، وت�سجيع املمار�سات الراثية 

والرويج لها.

اإحداها �ُصخ�صت بال�صديدة نتيجة الغو�ض 4 مرات متتالية

�سرطة دبي تعالج 10 حالت العام املا�سي يف غرفة ال�سغط بالأك�سجني

�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س جهودها يف الهتمام بنزلء املوؤ�س�سات العقابية

•• دبي-�لفجر: 

عاجلت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
املا�سي،  العام  مر�سية  حالت   10
ال�سغط،  ت��ق��ل��ي��ل  مل��ر���ص  ت��ع��ر���س��ت 
وذل����ك ب��ا���س��ت��خ��دام الأك�����س��ج��ني يف 
لإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��غ��ط  غ���رف���ة 
بجانب  وال�اقعة  والإنقاذ،  البحث 
م���رك���ز ����س���رط���ة دب�����ي ال�����س��ح��ي يف 
الرائد  واأك��د  العامة.  القيادة  مقر 
اإ���س��م��اع��ي��ل ح�����س��ن حم��م���د، رئي�ص 
اإدارة  يف  ال�سحية  ال��ل��ي��اق��ة  �سعبة 
ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ، وامل�������س����ؤول عن 
العاج يف غرفة ال�سغط، اأن غرفة 
ال�سغط،  بالأك�سجني حتت  العاج 
املجتمعية  امل�س�ؤولية  �سمن  ت��اأت��ي 
ل�سرطة دبي، خلدمة اأفراد املجتمع 
ومقيمني  م���اط��ن��ني  واإ���س��ع��اده��م، 
ن�عها  م��ن  الأوىل  وه��ي  و���س��ي��اح��اً، 
يف الأجهزة ال�سرطية على م�ست�ى 

ومر�ص  ال��دم��اغ،  وخ���راج  ال�سديد، 
م�سيفاً  املتعدد،  الأع�ساب  ت�سلب 
اأن ال��غ��رف��ة ت��ع��ال��ج اأي�����س��اً ح����ادث 
الغ��ص املُختلفة، وح�ادث الغ��ص 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ع���دم ال���ت���زام بع�ص 
العاملية  ب����الإج����راءات  ال��غ���ا���س��ني 
�ساعات  بق�سائهم  للغ��ص،  املتبعة 
ال�سع�د  اأو  امل������اء  حت����ت  ط����ي���ل���ة 
بالت�قفات  الل��ت��زام  دون  ال�سريع 
ب�سكل  ال��غ������ص  اأو  ب���ه���ا،  امل������س��ى 
لتيارات  والتعر�ص  ومتكرر  عميق 
فقاعات  عنه  ينتج  م��ا  وه���  ق���ي��ة، 
م���ن ال���ن���ي���روج���ني يف جم����رى دم 
الفقاعات  وه���ذه  ال��غ���ا���ص،  ج�سم 
ت���ب���داأ ب��ال��ت��ح��رك م���ن م��ن��ط��ق��ة اإىل 
اأخ������رى يف اجل�������س���م، وت��ت�����س��ب��ب يف 
والأن�سجة  ال�������س���راي���ني  ان�������س���داد 
الغ�ا�ص  اإ�سابة  وطبيعة  الدم�ية، 
تك�ن بح�سب مكان ت�قف الفقاعة، 
ومنها ما يت�قف يف العم�د الفقري، 

�سديد  ب�����س��ع��ف  اإ����س���اب���ت���ه  ت���ب���ني 
بالإح�سا�ص  �سعف  مع  بالقدمني، 
اتزان  وع���دم  ال��ظ��ه��ر،  اأ���س��ف��ل  واأمل 
بالكتف  �سديد  واأمل  امل�����س��ي،  اأث��ن��اء 
الأي�سر مع تنميل �سديد بالأطراف 
بالبطن  ���س��دي��د  واأمل  ال�����س��ف��ل��ي��ة، 
و�ُسخ�ست  ب���ال���ت���ب����ل.  و����س���ع����ب���ة 
ال�سغط  ت��ق��ل��ي��ل  مب���ر����ص  احل���ال���ة 
واأدخلنا  ال�����س��دي��دة،  ال���درج���ة  م���ن 

ال�سرق الأو�سط، وال�حيدة يف دبي 
مع  للتعامل  ال�سمالية  والإم����ارات 

ح�ادث ال�سغط.
اإماراتيا  مري�سا  اإن  ال��رائ��د  وق���ال 
تعر�ص  عاما،   35 العمر  يبلغ من 
نتيجة  ال�������س���غ���ط،  ت��ق��ل��ي��ل  مل���ر����ص 
وباأوقات  متتالية  م��رات   4 غ��سه 
ج������داول  م�����راع�����اة  دون  خم��ت��ل��ف��ة 
الغ��ص يف العمق والت�قيت، الأمر 
تقليل  مبر�ص  لإ�سابته  اأدى  الذي 
تركيز  زي����ادة  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�سغط 
ال��ن��ي��روج��ني ب��الأن�����س��ج��ة، وع���دم 
منه  التخل�ص  على  اجل�سم  ق���درة 
لزيادة عدد مرات الغ��ص وم�سافة 
ت��ط��ل��ب ح�س�ره  ال��ع��م��ق، وه���� م���ا 
ال�����س��غ��ط، وعمل  غ��رف��ة  م��ق��ر  اإىل 
 " ال��رائ��د  واأ���س��اف  اأ���س��ع��ة لل�سدر. 
اأج���راه  ال���ذي  الطبي  الك�سف  بعد 
الأع���م���اق والعاج  اأخ�����س��ائ��ي ط��ب 
�ستا،  ع��اء  ال��دك��ت���ر  بالأك�سجني، 

ال�سغط،  غ����رف����ة  اإىل  امل����ري���������ص 
الغ��ص العاجية،  لتنفيذ جداول 
ل��ت��ح�����س��ن ح���ال���ة امل���ري�������ص وت�����زول 
الأع��را���ص متاما. من جانبه،  عنه 
املعمري،  ���س��دام  ال��دك��ت���ر  اأو����س���ح 
اأمرا�ص الغ��ص والعاج  اأخ�سائي 
العاج  ط��ري��ق��ة  اأن  ب��الأك�����س��ج��ني، 
ال�سغط  غرف  داخل  بالأوك�سجني 
التي  الأم�����را������ص  ت��ن��ا���س��ب ج��م��ي��ع 
الأك�سجني  و�س�ل  عدم  يف  تت�سبب 
بني  وم��ن  والأن�سجة،  اخلايا  اإىل 
املفاجئ،  ��م��م  ال�����سّ الأم���را����ص  ه���ذه 
اأك�سيد  ب���اأول  الت�سمم  الغرغرينا، 
الأذن  ط���ن���ني  م���ر����ص  ال����ك����رب�����ن، 
والأم���را����ص ال��ن��اج��م��ة ع��ن العاج 
الإ�سعاعي، واأمرا�ص العظام، وعند 
عمليات  بعد  اأو  جل���روح  التعر�ص 
الناجحة،  غ�����ري  اجل����ل����د  زراع���������ة 
اأو  ال�سطناعية  الأع�ساء  وزراع���ة 
الدم  وف��ق��ر  احل���روق  معاجلة  عند 

•• �أبوظبي-و�م:

اأب�ظبي  ����س���رط���ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
يف احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة من 
برنامج "بادنا اأمانة "عرب اأثري 
"جه�د   FM  - اأب���ظ��ب��ي  اإذاع����ة 
والإ�ساحية  العقابية  امل�ؤ�س�سات 
تط�ير  يف  اأب�����ظ����ب����ي  ب�������س���رط���ة 
قدرات ومهارات النزلء وتطرقت 
للعديد من املبادرات املنفذة والتي 
تراعي حق�ق النزلء وت�فر لهم 
وتهيئتهم  وال���ت���دري���ب  ال��ت��اأه��ي��ل 
املجتمع  اإىل  للع�دة  الإف���راج  بعد 

كاأفراد �ساحلني ومنتجني.
وق�������ال ال�����رائ�����د حم���م���د م���ب���ارك 
الأن�سطة  ف���رع  م��دي��ر  ال��ت��م��ي��م��ي 

ومدته  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
عامني ، وبرنامج الردة بالتعاون 
لتط�ير  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ن���دوق  م����ع 
التعليمي  وال��ربن��ام��ج  امل�����س��اري��ع 
م����ع هيئة  ب���ال���ت���ع���اون  اجل���ام���ع���ي 
ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي، كما 
يت�فر �سندوق خمت�ص بالتعاون 
امل����ؤ����س�������س���ات اخل���ريي���ة ليتم  م���ع 
املع�سرين  ال���ن���زلء  ع���ن  الإف������راج 
وتعذر  حم��ك���م��ي��ات��ه��م  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
مبادرة  وتنفيذ   ، ال�����س��داد  عليهم 
مل�����س��اع��دت��ه��ا مالياً  ال��ن��زي��ل  ا���س��رة 

بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات اخلريية.
"اأمانتي"  خ��دم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املالية  امل���ب���ال���غ  ب����اإي����داع  ت��خ��ت�����ص 
العقابية  ب��امل���ؤ���س�����س��ات  ل���ل���ن���زلء 

امللتحقني  ال��ن��زلء  منح  يتم  اأن���ه 
العمل  ل�س�ق  ال��ت��اأه��ي��ل  ب��ربن��ام��ج 
و����س���ه���ادة ح�سن  ����س���ه���ادة م��ه��ن��ي��ة 
فر�سة  متابعة  و  و���س��ل���ك  ���س��رية 

للت�ظيف بعد الإفراج.
واأكد اأنه بالن�سبة للرعاية الاحقة 
الإف���راج  قبل  ال��ن��زي��ل  تهيئة  يتم 
بنبذة عن الربامج  عنه وتعريفه 
امل��ت���ف��رة وال��ف��ر���ص ال��ت��ي يح�سل 
عليها كما يتم الهتمام بالتاأهيل 
النف�سي للنزيل من خال اإجراء 
للنزلء  اجتماعية  ح��ال��ة  درا���س��ة 
 . للم�ؤ�س�سات  الدخ�ل  اثناء  ككل 
ال��رائ��د حممد  اأو���س��ح  من جانبه 
عبداهلل ثاين مدير فرع التعليم و 
الثقافة باإدارة امل�ؤ�س�سات العقابية 

العقابية  امل�ؤ�س�سات  ب��اإدارة  املهنية 
اأب�ظبي،  ب�سرطة  والإ���س��اح��ي��ة 
اإن �سرطة اأب�ظبي و�سعت احرام 
اأول�ياتها  �سمن  الإن�سان  حق�ق 
ال��ن��زلء ووفرت  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  يف 
التاأهيلية  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
نح�  �سملت  وال��ت��ي  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال���ع���ام  خ������ال  ن����زي����ا   1527
التحق�ا   105 منهم   2021
التابع  ال���ع���م���ل  ����س����ق  ب���ربن���ام���ج 

لكليات التقنية العليا.
التاأهيل  ب���رام���ج  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
التعليمية  اجل������ان�����ب  ����س���م���ل���ت 
والتدريب  والريا�سية  والثقافية 
امل����ه����ن����ي وت���������س�����ي����ق امل���ن���ت���ج���ات 
اإىل  والرعاية الاحقة .. م�سريا 

اأب�ظبي،  ب�سرطة  والإ���س��اح��ي��ة 
اأه����م امل���ب���ادرات واخل���دم���ات التي 
اخلدمة  بينها  م��ن  اإط��اق��ه��ا  مت 
معني"  "م�سروع  للنزلء  الذاتية 
فر�سة  خاله  من  للنزيل  وتتاح 
وار����س���ال  الإدارة  م���ع  ال��ت���ا���س��ل 
الكرونيا  ال��رد  وتلقي  الطلبات 
جميع  يف  اأج�����ه�����زة  ت�����ف����ري  ومت 
العنابر لتقدمي كافة الطلبات مبا 
فيها امل�جهة للمحاكم والنيابات. 
مبادرة  تنفيذ  يتم  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
م�سروع  و  بعد"  عن  "التقا�سي 
"نافذتي" لزيارة النزلء عن بعد 
من خال اإحدى مراكز ال�سرطة 
يف اأب�ظبي، وبرنامج �س�ق العمل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ن��زلء  التعليمي 

اأو املخ، اأو الأذن الداخلية وغريها. 
املعمري  ����س���دام  ال���دك���ت����ر  و����س���دد 
باإجراءات  الل���ت���زام  ����س���رورة  ع��ل��ى 
الغ��ص،  اأث��ن��اء  وال�����س��ام��ة  الأم���ن 
وعدم املخاطرة التي قد ت�ؤدي اإىل 
اإ�سابات وح�ادث خطرية، قد ي�سل 
اإىل فقدان ال�عي وال�سلل،  بع�سها 
الدكت�ر  وب����نّي  ال�����ف����اة.  واأح���ي���ان���ا 
ع�����اء ����س���ت���ا، اأخ�������س���ائ���ي اأم����را�����ص 
اأن  بالأك�سجني،  وال��ع��اج  الغ��ص 
تتاألف  ب��ال�����س��غ��ط  ال���ع���اج  غ���رف���ة 
م��ع��دن��ي��ة، يق�سي  اأ����س���ط����ان���ة  م���ن 
وفقاً  ���س��اع��ات  ع��دة  امل�ساب�ن  فيها 
حلالتهم ال�سحية، ويتنف�س�ن على 
فرات متقطعة بالأك�سجني النقي 
بن�سبة %100، حتت �سغط ج�ي 
املحيط  اجل���ي  ال�سغط  من  اأعلى 
ب��ن��ا، وت��ك���ن ه���ذه ال��غ��رف��ة حمكمة 
الغلق اأثناء العاج، اأما مدة العاج 
ما  م��ن��ه��ا  ج��ل�����س��ات،  ع���دة  فت�ستلزم 

ي�سل اإىل 10 جل�سات فاأكر.
اإ���س��م��اع��ي��ل، جميع  ال����رائ����د  ودع�����ا 
على  الت�ا�سل  اإىل  املجتمع  اأف���راد 
رقم الط�ارئ 999 اأو على الرقم 
احل����الت  يف   ،046095555

ال��ط��ارئ��ة ل��ط��ل��ب ت��ل��ق��ي ال��ع��اج يف 
غري  احل���الت  ويف  ال�سغط،  غرفة 
الرقم  ع��ل��ى  الت�������س���ال  ال���ط���ارئ���ة 
اأوق����ات  خ���ال   044166666

العمل الر�سمية.

الهال  ف����رع  م���دي���ر  ال�������س����ي���دي 
الأحمر الإماراتي يف اأب�ظبي اأنه 
للنزلء  تاأهيلية  برامج  تنفيذ  مت 
والأحداث يف جمالت الإ�سعافات 
عن  امل����خ����اط����ر  ودرء  الأول�������ي�������ة 
ت�ع�ية  وحم��ا���س��رات  امل�����س��اب��ني 

والإ����س���اح���ي���ة ع���ن ط���ري���ق بنك 
ال���ن���زلء  وك�����ل  الأول،  اب����ظ���ب���ي 
التي  "الأمانات"  اأرق�����ام  ل��دي��ه��م 
ت�����س��اع��د اأ���س��ره��م واأق���ارب���ه���م على 
اإي������داع امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة ل��ه��م. من 
�سلطان  ����س���امل  اأو�����س����ح  ج���ان���ب���ه 

التط�عية  الأعمال  ح�ل ت�سجيع 
النزلء  لتاأهيل  ب��رام��ج  ومت���ي��ل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
تقدمي  ب��ه��دف  �سه�ر  اأرب��ع��ة  منذ 
والت�عية  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���دري���ب 

املائمة للنزلء.

�صامل �صلطان ال�صويدي الرائد حممد مبارك التميمي الرائد حممد عبداهلل ثاين
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اأخبـار الإمـارات
»فن«  تنظم ور�س عمل احرتافية حول ر�سوم املانغا للمبدعني ال�سباب

•• �ل�صارقة-و�م:

تنظم م�ؤ�س�سة "فن" املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعامي 
لاأطفال والنا�سئة يف دولة الإم��ارات خال الفرة من 
العمل  ور�ص  من  �سل�سلة  اجلاري  مار�ص   31 حتى   28
اأعمارهم  الحرافية لل�سباب واليافعني الذين تراوح 
بني 10و15 عاماً ح�ل فن "املانغا" الياباين وتقنياته 

على م�سرح "اأدوار" يف الزاهية �سيتي �سنر بال�سارقة.
وت���ق���ام ال�����ر�����ص ال���ت���ي ت���اأت���ي ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات "خميم 
و2 ظهراً  10 �سباحاً  بني  الربيعي" ي�مياً  فنتا�ستيك 
للم�ساركني  الإب���داع���ي���ة  امل���ه���ارات  ت��ط���ي��ر  وت�����س��ت��ه��دف 

ر�س�مات  ت�سميم  ف��ن  يف  احرافية  تقنيات  وتعليمهم 
وذلك  عاملياً  ال�سهرية  امل�س�رة  والق�س�ص  الك�ميك�ص 
با�ستخدام الأيباد والأجهزة الل�حية املخ�س�سة للر�سم. 
املتبعة يف  الأ���س��ال��ي��ب  اأب���رز  التدريبية  ال���ر���ص  وت��ت��ن��اول 
ر�س�مات "املانغا" مثل اأ�سل�ب "ت�سيبي" الفكاهي الذي 
وعي�ن  �سغرية  ب��اأج�����س��اد  �سخ�سيات  ر���س��م  اإىل  ي�ستند 
امل�ساركني  الفنانني  ميّكن  ما  طف�لية  ومامح  كبرية 
اأعمال  لإن�����س��اء  ال��ازم��ة  واخل���ربة  املعرفة  اكت�ساب  م��ن 

فنية مبتكرة تعك�ص �سخ�سياتهم وذوقهم الفني.
وي�ستخدم امل�سارك�ن برنامج "Procreate" لتحرير 
الر�س�مات لأجهزة الأيباد �سمن جمم�عة من الأن�سطة 

ت�سميم  مثل  ال��ف��ن  ه��ذا  اأ���س��رار  على  للتعرف  العملية 
اإر�سادية  خط�ط  مبثابة  ل�ستخدامها  اأولية  ر�س�مات 
تقريبية لإنتاج عمل فني كامل بال�ستعانة ب�احدة من 
الر�س�مات اجلاهزة كما �ست�فر ور�ص العمل للم�ساركني 
فر�سة اإن�ساء عمل فني م�ست�حى من �سخ�سيات الر�س�م 

املتحركة املف�سلة لديهم وت�سميم �سخ�سيات اأ�سلية.
بتعّلم  وال��راغ��ب��ني  "املانغا"  ف��ّن  ع�ساق  جلميع  ومي��ك��ن 
م��ه��ارات فنية ج��دي��دة امل�����س��ارك��ة يف ال���ر���ص م��ن خال 
https://funn.ae/ ال���راب���ط  ع���رب  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
how -to -become -a -mangaka -

./2022

�سرطة ال�سارقة ت�سارك يف �ساعة الأر�س 
•• �ل�صارقة - و�م:

�ساركت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف احلدث ال�سن�ي العاملي "�ساعة الأر�ص" التي تنظمها خمتلف دول العامل 
يف 26 مار�ص من ال�ساعة 8:30 اإىل 9:30 م�ساًء من كل عام من خال اإطفاء الأن�ار والأجهزة الكهربائية ملدة 
الريادي لإمارة  الدور  اإىل تعزيز  الرامية  الر�سيدة  القيادة  لت�جيهات  القيادة وذلك تنفيذاً  �ساعة يف كافة مباين 
ن�سبة  املبذولة خلف�ص  العاملية  دعم اجله�د  العم�م يف  على وجه  الإم���ارات  ودول��ة  على وجه اخل�س��ص  ال�سارقة 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن وغازات الدفيئة امل�سببة لظاهرة الحتبا�ص احلراري والتغري املناخي.
واأكد �سعادة الل�اء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة اأهمية امل�ساركة يف �ساعة الأر�ص وتاأثريها على 
التغري املناخي وم�ساهمتها يف اإحداث تغيري بجعل مدينة ال�سارقة ومدن العامل متكيفة مع التغريات املناخية من 
خال اإ�ستعادة الت�ازن البيئي وتر�سيد اإ�ستهاك املاء والكهرباء واحلد من اإ�ستعمال امل�اد البا�ستيكية والتقليل 
من اإ�ستعمال امل�اد ال�رقية والدور الهام امل�ؤ�س�سي و املجتمعي يف تخفي�ص انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن واحلد 

من ظاهرة الحتبا�ص احلراري.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان
•• �ل�صارقة-و�م:

القا�سمي ع�س�  بن حممد  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
يف  اأم�ص  �سباح  الأمريكية،  اجلامعة  رئي�ص  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص 

مكتب �سم�ه باجلامعة، معايل م�سرور بارزاين رئي�ص حك�مة اإقليم كرد�ستان 
العراق ال�سقيق.

ورحب �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة يف بداية اللقاء برئي�ص حك�مة اإقليم 
كرد�ستان وال�فد املرافق له يف اإمارة ال�سارقة متمنياً لهم طيب الإقامة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة. وتبادل �سم�ه الأحاديث امل�سركة مع معايل 
التعليم  �سملت  التي  امل�سركة  املجالت  من  العديد  ح���ل  ب��ارزاين  م�سرور 
العاقات  تعميق  فر�ص  بحث  اإىل  بالإ�سافة  وغ��ريه��ا،  والتنمية  والثقافة 
للحديث  اللقاء  تطرق  كما  البلدين.  بني  البناء  التعاون  وتعزيز  الأخ���ي��ة 

انعك�ست  40 عاما والتي  املمتدة لأكر من  الثقافية  ال�سارقة  ح�ل جتربة 
اإقليمياً  ال�سارقة  تب�اأتها  التي  العالية  وامل��ك��ان��ة  احل�����س��اري  امل�ست�ى  على 
وعاملياً. ويف ختام اللقاء تبادل �ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة ومعايل رئي�ص 

حك�مة اإقليم كرد�ستان العراق الهدايا والدروع التذكارية.

بح�صور ال�صيخة �صيخة وال�صيخ خليفة بن �صلطان

»اأمنية« الإماراتية حتّقق اأوىل اأمنياتها يف قارة اأفريقيا
•• �أبوظبي-�لفجر: 

ال�سيخ  ����س���م����  ح�������رم  ب���ح�������س����ر 
ال��دك��ت���ر ���س��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ال�سم�  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
ال�����س��ي��خ��ة �سيخة  ال���دول���ة،  رئ��ي�����ص 
نهيان،  اآل  حم��م��د  ب��ن  �سيف  ب��ن��ت 
الرئي�ص الفخري مل�ؤ�س�سة "حتقيق 
بن  خليفة  ال�سيخ  و�سم�  اأمنية" 
اآل نهيان، حّققت م�ؤ�س�سة  �سلطان 
 8 الإم���ارات���ي���ة  اأمنية"  "حتقيق 
اأمنيات لأطفال ُم�سابني باأمرا�ص 
الأطفال  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  خ���ط���رية 
�سي- اأب� الري�ص  اجلامعي التخ�سّ

يف جمه�رية م�سر العربية. 
الأمنيات  حت��ق��ي��ق  ح���ف���ل  ح�����س��ر 
هاين الزبيدي، الرئي�ص التنفيذي 
للم�ؤ�س�سة، نهى ال�س�ربجي، مديرة 
من  وبع�ساً  امل�ؤ�س�سة  يف  العمليات 

�سي-  التخ�سّ اجلامعي  الأط��ف��ال 
اأب������ ال���ري�������ص وال����دك����ت�����رة زه����راء 
ع���ز ال����دي����ن، رئ��ي�����ص اأق�������س���ام طب 
قالت  املنا�سبة  وب��ه��ذه   . الأط��ف��ال 
�سم� ال�سيخة �سيخة: "الي�م لي�ص 
ولكن  اأمنياتهم،  ُنحّقق  من  نحن 
م�ؤ�س�سة  اأمنياتنا.  حّقق�ا  من  هم 
اأمنية العاملية كانت ت�سعى  حتقيق 
الأفريقية،  ال��ق��ارة  اإىل  لل��س�ل 
م�ؤ�س�سة  اأن  ���س��ع��داء  نحن  وال��ي���م 
الإم���ارات حّققت  اأمنية يف  حتقيق 
جمه�رية  يف  البداية  وكانت  ذلك 
�سم�  واأ���س��اف��ت  العربية".  م�سر 
باأن  "ُي�سعدنا  ���س��ي��خ��ة:  ال�����س��ي��خ��ة 
يف  املُ�ساهمة  من  امل�ؤ�س�سة  تتمّكن 
ن�سر ال�سعادة واإ�ساءة �سعلة الأمل 
وال��ت��ف��اوؤل يف ق��ل���ب 8 اأط��ف��ال مع 
يف  اأمنياتهم  وحتقيق  عائاتهم، 
الأجهزة  اأح�����دث  ع��ل��ى  احل�����س���ل 

الدين، عميد كلية الطب و رئي�ص 
جمل�ص اإدارة امل�ست�سفياتفي جامعة 
�ساح،  ح�سام  والدكت�ر  القاهرة، 

اأع�ساء املجل�ص ال�ست�ساري مل�ؤ�س�سة 
ح�سر  ك��م��ا  اأمنية".  "حتقيق 
احلفل اأي�ساً الدكت�رة هالة �ساح 

مل�ست�سفيات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي    امل���دي���ر 
والدكت�رة   ، ال���ق���اه���رة   ج��ام��ع��ة 
م�ست�سفى  م����دي����رة  ج���م���ال  ر����س���ا 

ال�سيخة  ���س��م���  واأ������س�����ادت  اهلل". 
���س��ي��خ��ة ب���ج���ه����د ال���ق���ائ���م���ني على 
اجلامعي  الأط�����ف�����ال  م�����س��ت�����س��ف��ى 
لدعم  ال��ري�����ص  اأب����  �سي-  التخ�سّ
اأع���م���ال امل���ؤ���س�����س��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
املُ�سابني  الأطفال  اأمنيات  حتقيق 
ُت���ه���ّدد حياته،  ب��اأم��را���ص خ��ط��رية 
لأف�سل  ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��م  ُم���ث���ّم���ن���ة 

والتي  احل���دي���ث���ة،  الإل���ك���رون���ي���ة 
تنّ�عت ما بني احل�س�ل على لب 
ت����ب، ت��اب��ل��ت وه���ات��ف ذك��ي��ة. واأن 
ت���ا���س��ل م�����س��ريت��ه��ا ن��ح��� حتقيق 
ر�سالتها  وتاأدية  ال�سامية  اأهدافها 
مدر�سة  م����ن  املُ��ن��ب��ث��ق��ة  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
التي  الرا�سخة  الإن�سانية  امل��ب��ادئ 
اأب���ن��ا زاي��د رحمه  اأر���س��ى ق�اعدها 

اأ�سكال  اأف�����س��ل  لت�فري  ال��ك��ف��اءات 
لأعلى  وف���ق���اً  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
العاملية  الطبية  ال��رع��اي��ة  معايري 
�������س���ة ل����ع����اج الأط����ف����ال  املُ���ت���خ�������سّ
امل��ر���س��ى واحل���ر����ص ع��ل��ى منحهم 
لل��س�ل  الفر�سة  عائاتهم  م��ع 
اإىل حياة �سحية اأف�سل بعيداً عن 

اأ�سّرة امل�ست�سفيات". 

وزير العدل : جمال�س ال�سباب فر�سة مثالية لل�ستفادة من الطاقات والإبداعات ال�سبابية

الإمارات للخدمات ال�سحية حت�سل على 4 �سهادات عاملية

•• �أبوظبي-و�م:

اأن جمال�ص  العدل  النعيمي وزي��ر  ع���اد  �سلطان بن  اأك��د معايل عبداهلل بن 
ال�سباب جت�سيد فعلي لت�جيهات القيادة الر�سيدة باإ�سراك ال�سباب يف م�سرية 
التنمية امل�ستدامة و�سناعة م�ستقبل اأف�سل لاأجيال القادمة، وت�سكل فر�سة 
مثالية لا�ستفادة من الطاقات والإبداعات والبتكارات ال�سبابية، وت�ظيفها 

ب�سكل اأف�سل يف خدمة جمتمعاتنا وتقدم وطننا.
وقال معاليه - خال ح�س�ره احللقة ال�سبابية "�سباب الي�م �سناع امل�ستقبل" 
التي نظمها جمل�ص �سباب وزارة العدل مبقر ال�زارة يف اأب�ظبي - اإن جمل�ص 
�سباب وزارة العدل، ي�سكل منطلق ال�زارة لا�ستثمار يف امل�ستقبل، والداعم 
والبتكار  الإب����داع  م��ن  امل��زي��د  على  وحتفيزهم  ال�سباب  لتمكني  الأ���س��ا���س��ي 
الدعم  ال���زارة يف ت�فري  �سعي  امل�ستقبل، ويعك�ص  بناء  الفاعلة يف  وامل�ساركة 

اإعطاء  ال�سباب، بهدف  اإمكانيات وخربات  الق�س�ى من  الفاعل وال�ستفادة 
من  ليتمكن�ا  امل�ستقبل  م�سرية  يف  للم�ساركة  ال�ستثنائية  الفر�ص  ال�سباب 
القيام مبهمتهم يف حتقيق حماور واأهداف مئ�ية الإمارات 2071، م�سريا 
اإىل حر�ص وزارة العدل على حتقيق ال�ستثمار الأمثل يف الطاقات ال�سابة، 
ال�سباب  ري��ادة  تعزيز  ت�ستهدف  التي  لل�سباب  ال�طنية  الأجندة  مع  متا�سياً 

الإماراتي باعتباره من�ذجاً عاملياً ُيحتذى به.
و�سابة  ���س��اب��اً   70 م��ن  اأك���ر  م�ساركة  �سهدت  ال��ت��ي   - احللقة  وا�ستعر�ست 
املمار�سات  اأف�سل   - ال���زارة  الق�سائية وعدد من م�ظفي  ال�سلطة  واأع�ساء 
التي ت�ساهم يف دعم ال�سباب واإ�سراكهم يف �سناعة امل�ستقبل، وو�سع احلل�ل 
واملقرحات التي ت�ساهم يف متكني ال�سباب من العمل وامل�ساركة يف م�سرية 
التنمية امل�ستدامة وال�ساملة، وناق�ست دور �س�ت ال�سباب يف تعزيز الت�ا�سل 
واأهمية  ال�سباب،  بني  والل��ت��زام  الفخر  مبادئ  تر�سيخ  و�سرورة  وامل�ساركة، 

ثقافة التقدير واملكافاأة والمتنان يف حتفيز ال�سباب وتعزيز العمل امل�ؤ�س�سي، 
والت�جيه  والإ���س��راف  الإر���س��اد  ودور  ال�سباب،  واأداء  ق���درات  تط�ير  و�سبل 
لل�سباب  الفر�ص  اإتاحة  اأهمية  بحث  جانب  اإىل  ال�سباب،  اإنتاجية  تعزيز  يف 
وتعزيز �سع�ر امل�س�ؤولية، واأبرز التحديات التي ت�اجه ال�سباب يف تط�ير بيئة 

العمل و�سبل م�اجهتها.
هذه  اإن  ال��ع��دل  وزارة  �سباب  جمل�ص  رئي�ص  الزعابي  �سامل  امل�ست�سار  وق��ال 
املبادرة تاأتي يف اإطار �سعي جمل�ص ال�سباب لتحقيق اأهدافه املتمثلة يف تبني 
اإماراتية �سابة  وا�ست�سراف مامح امل�ستقبل واإيجاد احلل�ل املمكنة بقدرات 
�سعيد  على  الإم���ارات  لدولة  الرائدة  املكانة  تر�سيخ  يف  وامل�ساهمة  وواع��دة، 
اأ�سا�سية وبارزة  الناجزة والتي متثل ركيزة  �سيادة القان�ن وحتقيق العدالة 

يف مامح اخلم�سني عاماً املقبلة.
وزارة  �سباب  جمل�ص  رئي�ص  نائب  ب�هندي  �سع�د  امل�ست�سار  اأك��د  جانبه  من 

العدل اأن تنظيم هذه احللقة ال�سبابية ياأتي يف اإطار املبادرات والربامج التي 
ال�سباب  اإ���س��راك  بهدف  اإطاقها  على  العدل  وزارة  �سباب  جمل�ص  يحر�ص 
ارتكزت  ال���زارة، حيث  وامل�ساهمة يف تط�ير منظ�مة عمل  القرار  يف �سنع 
مبادرات املجل�ص على عدة حماور اأ�سا�سية، اأهمها ت�سجيع الإبداع والتميز يف 

جميع املمار�سات و�سقل اخلربات العملية يف خمتلف املجالت.
وزارة  �سباب  ت�س�ير  من  �س�ر  معر�ص  تنظيم  ال�سبابية  احللقة  و�ساحب 
العدل، الذي ج�سد مناذج ريادية من ال�سباب من خال اإبراز الإجنازات التي 
حقق�ها، كما �سهدت اأي�سا تنظيم معر�ص امل�ؤلفات العلمية والفكرية والذي 
ت�سمن عدداً من البح�ث والدرا�سات التي ت�ساهم يف تقدمي حل�ل ابتكارية 
يف جمال القان�ن والعمل امل�ؤ�س�سي، وياأتي ذلك �سمن اأهداف جمل�ص �سباب 
وزارة العدل الرامية اإىل متكني ال�سباب و�سقل م�اهبهم ومهاراتهم وتعزيز 

اجلانب البحثي لديهم.

•• دبي-و�م:

ت�ا�سل م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�سحية رفد ر�سيدها من 
اإىل �سجلها الزاخر بالتف�ق والتميز حيث  الإجن��ازات واإ�سافتها 
جنحت يف احل�س�ل على 4 �سهادات "اآيزو" وفقاً ملعايري منظمة 
تعزيز  يف  وريادتها  امل�ؤ�س�سة  تف�ق  ي�ؤكد  ما  العاملية  "الآيزو" 
امل�ست�سفيات  جميع  ت�فرها  التي  ال�سحية  اخل��دم��ات  منظ�مة 

ومراكز الرعاية ال�سحية التابعة لها.

ويف  البتكار  اإدارة  "الآيزو" يف  �سهادة   4 على  امل�ؤ�س�سة  وح�سلت 
لإدارة  واإر���س��ادات  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  اإدارة  ونظام  املعرفة  اإدارة 
الكفاءات وتنمية الأفراد لت�سيف اإىل �سجلها حزمة جديدة من 
الإجنازات الن�عية. ومتكنت امل�ؤ�س�سة - التي ناف�ست عدداً كبرياً 
متطلبات  جميع  ت�فري  من   - والعاملية  الإقليمية  اجلهات  من 
اإدارة  " يف   56002  :2019" ومعايري منظمة الآيزو العاملية 
البتكار  لدفع  م�سركاً  اإط���اراً  املعيار  ه��ذا  ي�فر  حيث  البتكار 
ا�ستمرارية  و���س��م��ان  للم�ؤ�س�سة  احل���ايل  الب��ت��ك��ار  اأداء  وتقييم 

لابتكار  ال�طنية  ال�سراتيجية  خم��رج��ات  وير�سخ  الأع��م��ال 
عمل  كمنهج  العاملية  البتكار  مبعايري  امل�ؤ�س�سة  ال��ت��زام  وي���ؤك��د 
التنفيذي  املدير  الزرع�ين  عبدالعزيز  الدكت�ر  واأ�سار  م�ستدام. 
الإجناز  هذا  اأن  اإىل  بالإنابة  امل�ساندة  واخلدمات  امل��ايل  للقطاع 
العاملية  بامل�ا�سفات  التزامها  ي���ؤك��د  امل�ؤ�س�سة  ا�ستحقته  ال���ذي 
التقنيات  يف  الإ�ستثمار  على  وحر�سها  البتكار  ب���اإدارة  اخلا�سة 
امل�ستمر  العاملية لتط�ير منظ�مة البتكار والتاأهيل  واملمار�سات 
للك�ادر والكفاءات ما ي�سهم يف تعزيز خدمات الرعاية ال�سحية 

امل�ستدام  رائدة لابتكار  الإم��ارات ك�جهة عاملية  وتر�سيخ مكانة 
والرتقاء يف امل�ؤ�سرات التناف�سية العاملية.

امل�ؤ�س�سة  ا�سراتيجية  ثمرة  ياأتي  الإجن��ازات  اأن حتقيق  واأ�ساف 
املتكاملة التي تت�افق مع ال�سراتيجية ال�طنية جل�دة احلياة 
لابتكار  ال�طنية  وال�سراتيجية  الإم����ارات  ل��دول��ة   2031
2071 ومئ�ية الإمارات 2071 وتن�سجم مع ت�جيهات القيادة 
الر�سيدة بتعزيز منظ�مة اخلدمات ال�سحية وت�فري بيئة �سحية 

مثالية تعزز من ج�دة احلياة ال�سحية جلميع املتعاملني.
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اأخبـار الإمـارات

•• �لعني-�لفجر: 

والجتماعية  الإن�سانية  العل�م  بكلية  والآداب  اللغات  ق�سم  ك��ّرم 
بجامعة الإمارات العربية املتحدة اأع�ساء هيئة التدري�ص املتميزين 
برامج  ت��ط���ي��ر  يف  املتميز  ودوره����م  جل��ه���ده��م  ت��ق��دي��راً  بالق�سم، 

الق�سم.
والآداب  اللغات  ق�سم  – رئي�ص  الطنيجي  م���زة  الدكت�رة  وقامت 
اأث��ن��اء حفل  وق��ال��ت يف كلمتها  ال��ت��دري�����ص،  اأع�����س��اء هيئة  ب��ت��ك��رمي 
" نقدر هذا اجله�د املثمرة واملعطاءة يف تط�ير برامج  التكرمي: 
الق�سم، واإ�سهاماتكم الرائدة يف جمال البحث، ودوركم الفاعل يف 

متيز اأبنائنا الطلبة".

واأ�سافت الدكت�رة م�زة الطنيجي: "اأن التكرمي من اأهم حمطات 
احلياة ولبد اأن ن�ليه اهتماماً لكل من ي�ستحقه، ولكل من ترك 
ب�سمة اإيجابية يف حياتنا، فكل ال�سكر والتقدير والعرفان لزمائي 

الأ�ساتذة متمنية لهم مزيداً من التقدم والزدهار".
ويف احل��ف��ل امل��ق��ام  مّت ت��ك��رمي ال��دك��ت���ر اإب��راه��ي��م امل��ن��ج��د -من�سق 
برنامج التخ�س�ص الفرعي للغة الفرن�سية، والدكت�ر جمال جابر 
-اأ�ستاذ م�سارك بالق�سم،  والدكت�رة هالة �سرك�ص-اأ�ستاذ م�سارك، 
والدكت�رة رجاء اللحياين_اأ�ستاذ م�ساعد، والدكت�ر حممد زاق�د 
اإيتكن-حما�سر،    جيمز  وال�ستاذ  الرجمة،  درا���س��ات  برنامج  من 
والدكت�رة دور�ص هامب�خ �اأ�ستاذ م�سارك،  والدكت�رة مارلني األني- 

من برنامج الأدب الجنليزي.

تكرمي اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين بق�سم اللغات والآداب بجامعة الإمارات 

•• �أبوظبي -�لفجر:

املجل�ص  مقر  يف  زاي��د  قاعة  احت�سنت 
اأم�ص  اأب���ظ��ب��ي  يف  الحت���ادي  ال�طني 
اأعمال  2022م،  م��ار���ص   27 الأح���د 
اجل��ل�����س��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ل��ل��ربمل��ان ال���دويل 
معايل  بح�س�ر  وال�����س��ام،  للت�سامح 
�سقر غبا�ص رئي�ص املجل�ص، ومب�ساركة 
العامل،  ح����ل  "60" ب��رمل��ان��ا  مم��ث��ل��ي 
التي  التفاهم  مل��ذك��رة  ترجمة  وذل���ك 
والتي  2019م،  عام  اجلانبان  وقعها 
الرامية  امل�سركة  الأه����داف  جت�سد  
اإىل تعزيز دور الربملانات يف ن�سر قيم 
ال��سطية والعتدال باعتبارها مرتكزاً 
والتعددية  وال������س��ط��ي��ة  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب.  
واأك��د معايل �سقر غبا�ص يف كلمة له 
التزاَم  اأن  اجلل�سة  اأع��م��ال  اف��ت��ت��اح  يف 
بامل�ساركِة  الحت��ادي  ال�طنِي  املجل�ِص 
الدويل  الربملان  مع  والبّناءِة  الفّعالِة 
اإىل  ا�ستناداً  ياأتي  وال�سام  للت�سامح 
قناِعة را�سِخة بقيمِة الت�سامِح، ومبداأ 
ال�ساِم باعتبارهما �سبيًا ل غنى عنه 
ل�سناعِة امل�ستقبِل، وحتقيِق ال�ستقراِر 

والتنميِة ل�سع�ِب العامِل.
وقال معاليه "ومن هذا املنطلِق �سهدْت 
الأخ�ِة  وثيقة  ت�قيَع  الإم���اراِت  اأر���ُص 
عاَم  فرباير  من  ال��راب��ِع  يف  الإن�سانيِة 
ح�َل  احل����اِر  تفعيِل  ب��ه��دِف   2019
التعاي�ِص والتاآخي والت�سامِح وال�ساِم 
الب�سِر، وتعزيزِه عاملياً، مما جعَل  بني 
بالإجماِع  ق��راراً  تعتمُد  املتحدَة  الأمَم 
باعتباِر الرابَع من فرباير يف كلِّ عاٍم 

الإن�سانيِة."  لاأخ�ِة  دولياً  "ي�ماً 
عن  ل��ك��م  اأع�����رَب  اأْن  "  اأوُد  واأ�����س����اف 
التا�سعِة  اجلل�سِة  با�ست�سافِة  �سعادِتنا 
وال�ساِم،  للت�سامِح  ال��دويل  للربملاِن 
الربملانيني  �س�َت  بحٍق  مُيثُل  وال��ذي 
للتقاِء ثقافاِت العامِل وح�ساراِته، مبا 

ير�سُخ من الدوِر احلي�ي للربملانيني 
الإقليميِة  ال��ت��ح��دي��اِت  م���اج��ه��ِة  على 

والدوليِة املتزايدِة".
ال�طني  املجل�ص  رئي�ص  معايل  وق��ال 
اأنَّ  مت��ام��اً  ُن�����درُك  "ونحُن  الحت�����ادي 
– �سماُله  ال��ع��امِل  دوِل  ب��نَي  ال��ع��اق��َة 
وج��ن���ُب��ه، و���س��رُق��ه وغ��رُب��ه – �سرورٌة 
بقّيِم  ك��لِّ دول��ٍة  ُق�س�ى لإث���راِء وغناِء 
وث��ق��اف��اِت وح�����س��اراِت الآخ���ري���ن ِعرَب 
الثقافاِت،  وح������اِر  امل���ع���ريف،  ال��ت��ب��ادِل 
للقّيِم  ال��ه��ائ��ل��ِة  امل�����س��اح��اِت  وا���س��ت��ث��م��اِر 
امل�سركِة"،  الج��ت��م��اع��ي��ِة  الإن�����س��ان��ي��ِة 
الت�سامِح  ث���ق���اف���ِة  ن�����س��َر  اأنَّ  م�����ؤك����دا 
ُي�سهَم  اأْن  ���س��اأن��ه  م��ن  الآخ�����ِر  وق���ب����ِل 
التحدياِت  م���ن  ال���ك���ث���رِي  اح����ت�����اِء  يف 
والقت�ساديِة،  ال�سيا�سيِة،  والأزم����اِت 
حُتا�سُر  التي  والبيئيِة  والجتماعيِة، 
اأقطاِر  ال��ك��ث��رِي م��ن  َب��ن��ي الإن�����س��اِن يف 
ال����ع����امِل. وق�����ال ل��ق��د ال���ت���زم���ْت دول����ُة 
الإم�����������اراِت ال���ع���رب���ي���ِة امل���ت���ح���دِة منذ 
تاأ�سي�ِسها باإرِث القائِد امل�ؤ�ِس�ِص املغف�ر 
ل��ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�����س��ي��ِخ زاي���د بن 
ثراه،  اهلُل  – طيَِّب  نهيان  اآل  �سلطان 

وت�ا�سل بقيادِة �ساحِب ال�سم� ال�سيِخ 
خليفِة بن زايد اآل نهيان رئي�ِص الدولِة 
"حِفَظه اهلُل"، واإخ�اِنه حكاِم الإماراِت 
الت�سامِح  وم�����ب�����ادِئ  ق����ّي����ِم  ب���ت���ح����ي���ِل 
الإبراهيمي  الت��ف��اُق  ف��ك��ان  وال�����س��اِم 
يف �سبتمرب 2020 الذي فتَح فر�سًة 
باأْن  الأو���س��ِط  ال�����س��رِق  ل���دوِل  حقيقيًة 
تبحَث عن م�ساٍر بديٍل مل�ساِر ال�سراعاِت 
الإقليُم  ه��ذا  ينعَم  حتى  وال��ت���ت��راِت، 
ب��ال�����س��اِم وال���س��ت��ق��راِر، م����ؤك���دا  على 
اإحياِء  لإع����ادِة  ج��دي��اً  ال�سعي  ���س��رورِة 
حِل  اإىل  ت���ؤدي  بحيث  ال�ساِم  عمليِة 
على  فل�سطني  دول��ِة  وقياِم  الدولتني، 
 1967 حدوِد الرابَع من ي�ني� لعام 
وفقاً  ال�����س��رق��ي��ُة  ال��ق��د���ُص  وعا�سمُتها 

للمرجعياِت الدوليِة املُتَفِق عليها. 
وق�����ال م���ع���ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ص يف هذه 
القاعِة، قاعُة زايد، وافَق ُم�سِرع� �سعِب 
دولِة الإماراِت على الق�انني التي تكفُل 
للجميِع العدَل، والحراَم، وامل�ساواَة، 
وجترمَي الكراهيِة، والع�سبيِة، واأ�سباِب 
اأرى من  الُفرقِة والختاِف. ولذلك 
ب��رمل��اُن��ك��م على  ي��ع��م��َل  اأْن  ال�����س��روري 

ا�سر�سادي  من�ذجي  ت�سريٍع  اإ���س��داِر 
لربملاناِت العامِل يف الت�سامِح والتعدديِة 
مُيكَن  حتى  الآخ��ر،  وقب�ِل  الثقافيِة، 
امل�ؤثُر يف  اأْن يك�َن للربملانيني دوُره��م 
مكافحِة التطرِف، والتطرِف العنيِف. 
كما اأمتنى اأْن يك�َن لربملاِنكم �سراكاٌت 
امل�ؤ�س�ساِت  م���ع  وم���ت���ع���اون���ٌة  مم���ت���دٌة 
قّيِم  بن�سِر  العامِل  يف  املعنيِة  الثقافيِة 

الت�سامِح، وتعزيِز التعاي�ِص املُ�سرِك.
ميُر  ال��ي���َم  عاملَنا  اإنَّ  معاليه  واأ���س��اف 
مبنعطٍف تاريخي هام من َجراِء اأزمٍة 
ت��اأث��رُيه��ا اإىل عق�ٍد  دول��ي��ٍة ق��د مي��ت��ُد 
قادمٍة. وجميُعنا َنت�سارُك املخاوَف من 
ا�سطراباٍت اجتماعيٍة ب�سبِب م�ستقبِل 
العاملي،  وال���س��ت��ق��راِر  ال��ط��اق��ِة،  اأم����ِن 
القت�سادي،  والنم�  الغذائي،  والأمِن 
وبرامِج احلمايِة الجتماعيِة ملجابهِة 
اإىل  َيدفُعنا  ذلَك  كلُّ  املعي�سي.  الغاِء 
وتبادِل  ب����احل�����اِر،  ال��ت��م�����س��ِك  اأه��م��ي��ِة 
الآخرين،  اآراِء  على  والنفتاِح  ال��راأي، 
ال��ت��ط��رِف واحل����روِب، وجميُعها  ون��ب��ِذ 
و�ستعمُل  الت�سامِح.  ل�سيا�ساِت  اأدواٌت 
برملاِنكم   م��ع  الربملانيُة  دبل�ما�سيُتنا 

الدوليِة  وامل�ؤ�س�ساِت  العامِل  وبرملاناِت 
اأق�سى  الربملانيِة الأخ��رى،  على بذِل 
الت�سامِح واحل�اِر  قّيِم  لن�سِر  طاقاِتها 
النزاعاِت  ملُجابهِة  العامِل  �سع�ِب  ب��نَي 

التي ُتهدُد ال�سلَم والأمَن الدوليني.
اأْن يخرَج  "ناأمُل  واختتم كلمته قائا 
اإيجابيٍة تخدُم  بنتائَج  اجتماُعكم هذا 
وقّيَم  ال�ساميَة  الإن�����س��ان��ي��َة  الأه����داَف 
حتى  وال�����س��اِم،  والت�سامِح  التعدديِة 
بال�ستقراِر،  ال���ع���امِل  ���س��ع���ُب  َت��ن��ع��َم 
والزده����������������اِر، وال��������رخ��������اِء، والأم���������ِن 

والطماأنينِة".  
ح�����س��ر اأع���م���ال اجل��ل�����س��ة ���س��ع��ادة حمد 
اأحمد الرح�مي النائب الأول لرئي�ص 
و�سعادة  الحت����ادي،  ال���ط��ن��ي  املجل�ص 
النائب  ال�������س���ره���ان  ع���ب���داهلل  ن��اع��م��ة 
علي  ومعايل  املجل�ص،  لرئي�ص  الثاين 
را�سد النعيمي ع�س� املجل�ص ال�طني 

الحتادي، وعدد من اأع�ساء املجل�ص.
بعد ذلك القى معايل دوارتي بات�سيك� 
رئي�ص الحتاد الربملاين الدويل، كلمة 
هنا يف  ن��ك���ن  ان  " ي�سرفنا  فيها  ق��ال 
املجل�ص ال�طني الحتادي، وان اختيار 

اأعمال  ل���س��ت�����س��اف��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
اجل��ل�����س��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ل��ل��ربمل��ان ال���دويل 
للت�سامح ه� يف غاية الأهمية، فدولة 
والت�سامح  ال�����س��ام  اأر�����ص  الإم������ارات 
والأخ�ة، وهذا اأ�سا�ص عملنا واجتماعنا 
الدويل"،  ال������ربمل������اين  الحت����������اد  يف 
م�ؤكدا اأن نهج دول��ة الإم���ارات يف هذا 
التي  ال��ق��ي��م  م��ع  ين�سجم  اخل�����س������ص 
يتطلع ويعمل عليها الحتاد الربملاين 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  وامل��ج��ل�����ص  ال����دويل 
تعزيز  خ��ال  م��ن  املعنية  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال�سام  اإىل  ل��ل��ت������س��ل  احل������ار  ق��ي��م 
للجميع، فالت�سامح قيمة مهمة حلل 
اأي��ة خاقات واح��رام الأخرين، وه� 
ما ي�ؤمن به الحتاد الربملاين الدويل 
منذ تاأ�سي�سه قبل 138 عاما وح�سل 
من خ��ال ه��ذه الأه���داف على جائزة 

ن�بل لل�سام مرتني.
الربملانيني  ف��اإن  النزاعات  رغ��م  وق��ال 
ال�سام عرب  تعزيز  العامل هدفهم  يف 
واإن��ن��ا كممثلني  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الأن�����س��ط��ة 
تفادي  على  نعمل  اأن  يجب  لل�سع�ب 
ون��ب��ذ خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ون��دع��� اإىل 

ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����ص  الآخ�����ر  اح�����رام 
الآخرين  ����س����ؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  وع����دم 
ي�س�ده  اأف�����س��ل  ع���امل  اإىل  ل��ل������س���ل 
ال�سام .  والقى معايل اأحمد حممد 
العاملي  امل���ج���ل�������ص  رئ���ي�������ص  اجل���������روان 
العامل  اإن  فيها  ق���ال  كلمة  للت�سمح، 
ي���اج��ه ت��ه��دي��دات خ��ط��رية  كالإرهاب 
والعن�سرية  وال��ت��ع�����س��ب  وال��ت��ط��رف 
العامل  جمتمعات  يهدد  مم��ا  والعنف 
والكراهية،  احل��ق��د  وي��ن�����س��ر  اأج���م���ع  
لل�سام  ك���م���ح���ب���ني  واج����ب����ن����ا  وم������ن 
وممثلي ال�سع�ب العمل على م�اجهة 
ب�ستى  وال���ت���ه���دي���دات  امل���خ���اط���ر  ت��ل��ك 
الفكر  وم�اجهة  والإمكانيات  ال�سبل 
امل��غ��ذي ل��ه��ذه ال��ظ���اه��ر. واأ����س���اف اإن 
على  يعمل  للت�سامح   العاملي  املجل�ص 
ب���ن���اء ����س���راك���ات ج���دي���دة ب���ني ال����دول 
الدولية  وامل���ن���ظ���م���ات  واحل����ك�����م����ات 
والربملانية  وال���ط��ن��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
والقيادات واملرجعيات الدينية من اأجل 
م�اجهة التطرف والتع�سب والتمييز 
وال��ك��راه��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة الإره�����اب بكل 
املفاهيم  ن�سر  ع��رب  واأن���اع��ه،  اأ�سكاله 

ل��ل��دي��ان��ات وغ���ر����ص مبادئ  ال�����س��ل��ي��م��ة 
جمتمعاتنا.  يف  وال�����س��ام  ال��ت�����س��ام��ح 
واأ������س�����اف م���ع���ايل اجل��������روان ان���ن���ا يف 
وال�سام   للت�سامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����ص 
ن�ؤمن ب�س�رة حل كافة النزاعات من 
ال�سلمية  وعرب طاولة  الطرق  خال 
اق�����س��ى فر�سة  واع����ط����اء  امل��ف������س��ات 
خال  م��ن  ون��دع���  ال�سلمية  للحل�ل 
ا�سكال  ك��اف��ة  وق��ف  اىل  ه��ذه  جل�ستنا 
والتهديد  ال��ق���ة  وا���س��ت��خ��دام  ال��ع��ن��ف 
ال�سامل.  ال��دم��ار  ا�سلحة  با�ستخدام 
العبارات   ب��اأ���س��د  ن��دي��ن  اذ  ان��ن��ا  وق����ال 
احل�ثي  جلماعة  الرهابية  الهجمات 
الره���اب���ي���ة ع��ل��ى ك���ل م���ن الإم�������ارات 
عاليا  نثمن  فاإننا  واليمن  وال�سع�دية 
ملي�سيا  بت�سنيف  املتحدة  الأمم  قرار 
اىل  وندع�  ارهابية  جماعة  احل�ثي  
ق���رارات من اأج��ل حماية ال��دول التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ام��ح ون�سر 
ال�������س���ام ل��ي�����ص ف��ق��ط داخ���ل���ه���ا ب���ل يف 
حم��ي��ط��ه��ا الق��ل��ي��م��ي وال������دويل  مثل 
املتحدة.   ال��ع��رب��ي��ة  الم��������ارات  دول�����ة 
برملاناتكم  ل��دع���ة  نتطلع  اأن��ن��ا  وق���ال 
برملانية  جل��ان  دور  لتفعيل  ال�طنية 
كما  وال�سام  بالت�سامح  تعنى  �سبابية 
تلك  عمل  لت�سهيل  ا�ستعداد  على  اننا 
لها  الازمة  املن�سات  وت�فري  اللجان 
ال�سباب  دور  تعزيز  يف  ب��دوره��ا  لتق�م 
الت�سامح  قيم  ورف��ع  ن�سر  يف جم��الت 
واملحبة وم�اجهة التطرف والرهاب. 
خ����ال اجلل�سة  ك��ل��م��ات  ال��ق��ي��ت  ك��م��ا 
نيا�ص  م�سطفى  مل��ع��ايل  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ال�سنغالية،  ال�طنية  اجلمعية  رئي�ص 
رئي�سة  ب��ي��ا���ص  اإ���س��ب��ريان��ك��ا  وم���ع���ايل 
اجلمعية ال�طنية مب�زمبيق، ومعايل 
رئ��ي�����ص اجلمعية  ع��ب��ده  م�����س��ردوي��ن 
ال�طنية يف الحتاد القمري، ومعايل 
مارجرييتا ري�سريب� رئي�سة الربملان 

الدويل للت�سامح وال�سام.

•• �أبوظبي -�لفجر:

���س��ارك ���س��ع��ادة ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان الغ�ل 
ال�طني  امل��ج��ل�����ص  ع�����س���  ال�����س��ام��ي 
الحت������ادي، ع�����س��� ال���ربمل���ان ال���دويل 
اأعمال اجلل�سة  للت�سامح وال�سام يف 
زايد  ق��اع��ة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  التا�سعة 
مب��ق��ر امل��ج��ل�����ص ال���ط��ن��ي الحت�����ادي 
مار�ص   27 الأح��د  اأم�ص  اأب�ظبي  يف 
 "60" ممثلي  مب�ساركة  2022م، 

برملانا ح�ل العامل.
ال�سامي  خلفان  عبيد  �سعادة  وق��ال 
"نرحب بكم يف دولة المارات، اأر�ص 
الت�سامح والتعاي�ص، واأود يف البداية، 
التعبري عن �سعادتي لتمثيل املجل�ص 
م�ساركة  اأول  يف  الحت����ادي  ال���ط��ن��ي 
للت�سامح  ال���ع���امل���ي  ال����ربمل����ان  يف  ل����ه 

وال�سام".
الم����ارات  دول���ة  يف  نتعامل  واأ����س���اف 
اأ�سمل  اإط���ار  يف  الت�سامح  ثقافة  م��ع 
واملذهبي،  ال���دي���ن���ي  ال��ت�����س��ام��ح  م���ن 
ونركز على الإطار العام الذي ي�سمل 
التعددية  وق���ب����ل  الآخ������ر،  اح�����رام 
التعليم  اأن  ون��رى  التن�ع.  وتكري�ص 
القيم  ه��ذه  تنمية  ح��ي���ي يف  دور  ل��ه 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ل���دى اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، كما 

التطرف  مكافحة  يف  حي�ي  دور  ل��ه 
والعنف والإرهاب.

الت�سامح  من����ذج  انعك�ص  لقد  وق���ال 
ر�س�خ مكانة  الماراتي يف  والتعاي�ص 
للتعاي�ص  ك��ن��م���ذج  ع��امل��ي��اً  الم������ارات 
اأر�سها  على  يعي�ص  حيث  والت�سامح، 
الذي  م��ن  جن�سية  مائتي  م��ن  اأك���ر 
ي��ع��م��ل���ن وي�����س��ه��م���ن ب��ج��ه���ده��م يف 
والتط�ر  وال��ب��ن��اء  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية 
الإن�����س��اين يف دول��ت��ن��ا. وت��ع��م��ل دولة 

ا�����س����ت����دام����ة قيم  ع����ل����ى  الم�������������ارات 
عرب  الإن�����س��اين  والتعاي�ص  الت�سامح 
والق�انني  الت�سريعات  من  منظ�مة 
ال��ت��ي ت��ر���س��خ ال��ت��ع��اي�����ص وحت����ل دون 
هذا  ب��ث���اب��ت  للم�سا�ص  حم��اول��ة  اأي 
�ست  خ�سّ وق����د  ال���ف���ري���د،  ال���ن���م����ذج 
املن�سب  للت�سامح وه�  وزي��راً  الدولة 
ال�زاري  الت�سكيل  ا�ستحدث يف  الذي 
لت�سطلع   ،2016 عام  يف  للحك�مة 
كقيمة  ال��ت�����س��ام��ح  ت��ر���س��ي��خ  مب��ه��م��ة 

ال�سعيدين  على  املجتمع  يف  اأ�سا�سية 
املحلي والإقليمي.

كبرية  الدولة بذلت جه�داً  اأن  واأك��د 
بهدف  املا�سية  ال�سن�ات  م���دار  على 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��ق��ي��م  ه���ذه  ت��ك��ري�����ص 
البح�ث  م��راك��ز  فاأ�س�ست  املجتمعي، 
الديني  ال��ف��ك��ر  ن�سر  يف  املتخ�س�سة 
املعتدل ومكافحة التطرف والت�سدد، 
ك��م��ا ���س��ه��دت اأر�����ص الم�����ارات ت�قيع 
التي وقعها  الإن�سانية  الأخ���ة  وثيقة 

الدكت�ر  الأك�������رب  الإم��������ام  ف�����س��ي��ل��ة 
ال�سريف،  الأزهر  اأحمد الطيب �سيخ 
وقدا�سة البابا فرن�سي�ص بابا الكني�سة 
فرباير   4 ب���ت���اري���خ  ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة 

2019م.
ال�سم�  ���س��اح��ب  اأ����س���در  ل��ق��د  وق����ال 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
اهلل"،  "حفظه  ال������دول������ة،  رئ���ي�������ص 
ل�سنة   2 رق�����م  ب���ق���ان����ن  م���ر����س����م���اً 
التمييز  م��ك��اف��ح��ة  ب�������س���اأن   2015
بتجرمي  يق�سي  وال���ذي  وال��ك��راه��ي��ة 
الأف���ع���ال امل��رت��ب��ط��ة ب�����ازدراء الأدي����ان 
اأ�سكال  كافة  ومكافحة  ومقد�ساتها 
عرب  الكراهية  خطاب  ونبذ  التمييز 
خمتلف و�سائل وطرق التعبري، وجاء 
لنهج  جت�سيدا  القان�ن  ه��ذا  اإ���س��دار 
تر�سيخ  اأهمية  على  القائم  الإم���ارات 
يف  وال��ت��ع��ددي��ة  والت�سامح  ال��سطية 
املتطرفة  اجلماعات  ملنع  املجتمعات، 
والكراهية  ال���ط���ائ���ف���ي���ة  ن�����س��ر  م����ن 
والت�سدد والفكر الإرهابي، وكل هذه 
المارات  ت�قيع  يف  �ساهمت  اجله�د 
قناعة  الإب���راه���ي���م���ي  الت����ف����اق  ع��ل��ى 
منها باأن ال�سام ه� ال�سبيل الأوحد 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����س���ت���ق���رار وال��ت��ن��م��ي��ة يف 

املنطقة والزدهار ل�سع�بها.

قاعة زايد مبقر املجل�ض الوطني حتت�صن اجلل�صة التا�صعة للربملان الدويل للت�صامح وال�صالم

�سقر غبا�س يوؤكد اأن الت�سامِح وال�سلِم ل غنى عنهما يف �سناعِة امل�ستقبِل وحتقيِق ال�ستقراِر والتنميِة ل�سعوِب العامِل

عبيد ال�سلمي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي ي�سارك 
 يف اجلل�سة التا�سعة للربملان الدويل للت�سامح وال�سلم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -و�م:

فعاليات  ختام  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  الل�اء  �سهد 
التمرين امل�سرك الفرا�سي ISALEX 2.0 الأول من ن�عه عاملياً والذي 
الدويل  الأم��ن��ي  التحالف  م��ن  دول   9 م��ن  متخ�س�سة  ف��رق  م�ساركة  ت�سمن 
اجتمع�ا يف امليتافري�ص ب�سيناري�هات وحماكاة للعامل ال�اقعي مت�سمناً تعزيز 
اجلاهزية للتهديدات الأمنية وحالت الط�ارئ وا�ست�ساف جناح فزعة باإك�سب� 

وعلى مدار 3 ايام غرفة عمليات وزارة الداخلية. دبي   2020
اإج���راء هذه  ال��ق��درة على  ي�فر  "امليتافري�ص" ال��ذي  ع��امل  التمرين يف  وج��رى 
ن�سج  التمرين مدينة من  امل��دن، حيث ت�سمن  داخ��ل  بيئة  التمارين يف حماكاة 
اخليال اأطلق عليها ا�سم "برينيا" تعر�ست لهجمات مفاجئة دون علم امل�ساركني 
�سيربانية  وهجمات  "الدرونز"  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  م��ن  هج�م  بينها  م��ن 
ا�ستهدف  وه��ج���م  الإل��ك��رون��ي��ة  وامل���اق��ع  التقنية  التحتية  البنية  ا�ستهدفت 
البنى القت�سادية التحتية لتجد الفرق املتخ�س�سة امل�ساركة نف�سها يف م�اجهة 
�سيناري�هات واقعية وعليها اإثبات القدرات واجلاهزية والتعامل مع التحديات 

والتهديدات يف ظروف اأ�سبه بال�اقع.

ويعد بذلك التمرين ا�ستخداماً للتقنيات والأماكن املفر�سة مثل "امليتافري�ص" 
وا�ستثمارها يف تعزيز و�سائل التدريب والتمارين الأمنية يف اأماكن قد ل ميكن 
دقة  اأكر  اأمنية  �سيناري�هات  ت�فر  كما  حتديات،  بدون  واقعياً  عليها  التدريب 
وترفع اأعداد امل�ساركني ومتكن من اتخاذ القرارات ب�سكل اأ�سرع واأ�سمل، وت�فر 
املعنيني لي�ص فقط يف دولة واح��دة با تتعدى  بيئة ات�سالت �سريعة مع كافة 
احلدود لإمكانية الريبات العاملية امل�سركة مثل ISALEX 2.0. وتعر�ص 
مطار املدينة الفرا�سية "برينيا " اإىل هج�م بالطائرات امل�سريات "الدرونز" 
امل�اقع  من  عدد  يعطل  �سيرباين  هج�م  اإىل  متتابعة  اأح��داث  وفق  تتعر�ص  ثم 
الإلكرونية وي�ستهدف خدمات عامة وبنية اقت�سادية حي�ية "م�سفاة للنفط" 
دويل  جماعي  عمل  خ��ال  م��ن  التحديات  م��ع  التعامل  يتم  احل���الت  كافة  ويف 
م�سرك ب�ج�د اخلرباء حمريف الأمن الدويل من اأجل ال�سيطرة على احلدث 
القرار  واتخاذ  التن�سيق  اختبارات حتّمل على  املخاطر وهي  الأمني واحلد من 
الأزمات  �سيناري�هات  اإدارة  وقدرة  املخاطر  وق��درات خف�ص  التهديدات  وتقييم 
وقدرة ال�ستجابة حتت ال�سغط يف م�سهد فعلي وافرا�سي ويف م�اقع الت�ا�سل 

الجتماعي.
وت��ت��ع��اون وح����دات ال���س��ت��ج��اب��ة يف الأزم�����ات ودف���اع���ات ���س��د امل�����س��ريات واملقاومة 

ال�����س��ي��ربان��ي��ة يف دول ال��ت��ح��ال��ف الأم���ن���ي م��ع الأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
على  هجمات  اإحباط  وكيفية  احلي�ية  التحتية  البنى  على  امل�سريات  تهديدات 
واإدارة  الإعامي  الدعم  اإىل جانب  الفدية  لطلب  ويب  دارك  املظلمة  ال�سبكات 
الأزمات اإعامياً، كما قدم خرباء الت�ا�سل ال�سراتيجي واخلرباء القان�ني�ن 
�سماناً  وقان�نية  ق�سائية  م��داولت  عرب  التحقيق  لفرق  الدعَم  والتنظيمي�ن 

للدعم الدويل من خال الإنرب�ل.
الداخلية:  ب���زارة  الدولية  ال�س�ؤون  مكتب  مديرة  املرزوقي  دان��ة  املقدم  وقالت 
القيادة  بت�جيهات  حري�سة  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  الداخلية  "وزارة 
الط�ارئ  كافة  مع  للتعامل  وال�ستعداد  اجلاهزية  على  البقاء  على  الر�سيدة 
والأحداث وفق خطط مدرو�سة وعلمية ومعدة م�سبقة، وال�زارة �سباقة يف تبني 
مفاهيم ا�ست�سراف امل�ستقبل والتقنيات امل�ستحدثة يف �سبيل حتقيق غايتها وروؤية 
دولة الإمارات". واأكد الرائد حمد خاطر احلمادي، مدير اإدارة العمليات الدولية 
يف وزارة الداخلية: "الإمارات يف ال�سف الأمامي يف التعامل مع تهديدات اجليل 
املقبل على الأمن وال�سامة ويعترب ISALEX 2.0 خط�ة مثرية لاهتمام 

باجتاه امل�ستقبل".
دعم  ت��ربز حي�ية يف  الفرا�سي  ال�اقع  بيئة  العملية يف  التجارب  اأن  واأ���س��اف 

وتعزيز  واخل��ربات  املعرفة  تبادل  وت�سهيل  احلا�سر  ال�قت  يف  ال�سرطة  تدريب 
– لكننا  امليتافري�ص  ع��امل  اإىل  القان�ن  اإن��ف��اذ  ال��ي���م  ..وننقل  ال���دويل  التعاون 
�س�ف جنني ثمار هذا التمرين يف العامل ال�اقعي. ونظم مترين حماكاة ال�اقع 
الفرا�سي مبا�سرة ISALEX 2.0 برعاية الأمانة العامة لتحالف الأمن 
الدويل الذي يتخذ اأب�ظبي مقراً لأمانته العامة، وجاء بعد مترين م�سرك اأول 
نّظم بنجاح يف الإمارات عام 2019 ورّكز على حماربة الإرهاب واإدارة الأزمات 
والك�ارث والت�ا�سل والدفاع املدين. ي�سار اإىل اأن التحالف الأمني الدويل الذي 
انطلق يف اأب�ظبي 2017 يعد جمم�عة عمل دولية مل�اجهة اجلرمية املنظمة 
وعرب  تعاونية  م�ساريع  خال  من  التطرف  وجرائم  والقارات  للحدود  العابرة 
دول  ع�سر  حالياً  وي�سم  ال���دول،  ه��ذه  يف  املطبقة  املمار�سات  يف  اخل��ربات  تبادل 
هي الإم��ارات العربية املتحدة، واجلمه�رية الفرن�سية، واجلمه�رية الإيطالية 
اإ�سرائيل وجمه�رية  اإ�سبانيا ودولة  املغربية ومملكة  واململكة  البحرين  ومملكة 
ال�سنغال، وجمه�رية �سنغاف�رة وجمه�رية �سل�فاكيا، وت�ست�سيف وزارة الداخلية 
الإماراتية اأمانته العامة، ويعد جمم�عة عمل دولية مل�اجهة اجلرمية املنظمة 
وعرب  تعاونية  م�ساريع  خال  من  التطرف  وجرائم  والقارات  للحدود  العابرة 

تبادل اخلربات يف املمار�سات املطبقة يف هذه الدول.

•• عجمان : �لفجر 

للعام  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  بعجمان،  اخلريية  الإح�سان  جمعية  عقدت 
جمل�ص  رئي�ص  النعيمي  را���س��د  ب��ن  علي  ب��ن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة   2022
الإدارة، بح�س�ر ممثل وزارة تنمية املجتمع وال�سيخ الدكت�ر عبد العزيز بن علي 
بن را�سد النعيمي الرئي�ص التنفيذي للجمعية والدكت�ر حقي اإ�سماعيل املدير 

التنفيذي واأع�ساء اجلمعية العم�مية.
ورحب ال�سيخ حممد بن علي بن را�سد النعيمي باحل�س�ر، مثمن جه�د اأع�ساء 
املا�سي  العام  خ��ال  اجلمعية  اأه���داف  لتحقيق  امل�ستمرة،  العم�مية  اجلمعية 
بف�سل  واجهتنا  التى  التحديات  على  تغلبت  اجلمعية  اأن  اإىل  م�سرياً   ،2021
اهلل وت�فيقه، وبقدرات الك�ادر الب�سرية املدربة، وامل�سروعات واملبادرات املبدعة، 
يف  ريادتها  على  للحفاظ  اأهلها  مما  اجلمعية،  م���ارد  تنمية  يف  �ساعدت  والتى 
وامل�ساكني  املحتاجني  عن  الأع��ب��اء  تخفيف  بهدف  والإن�����س��اين،  اخل��ريي  العمل 
والأيتام.  ومن جانبه اأكد ال�سيخ عبد العزيز بن علي بن را�سد النعيمي الرئي�ص 
اخلريي  العمل  يف  ريادتها  ا�ستمرار  على  اجلمعية  حر�ص  للجمعية  التنفيذي 
من  العديد  تنفيذ  بهدف  التط�عي،  للعمل  �ساحلة  بيئة  وخلق  والإن�����س��اين، 
امل�ساريع امل�ستدامة، وم�ساركة املجتمع يف معظم املنا�سبات ال�طنية والجتماعية، 
الأيتام،  متكني  فيه  مبا  املحدود،  الدخل  وذوي  املتعففة  الأ�سر  حياة  لتح�سني 
اأن دور  اإىل  ال�سحية والتعليمية والقت�سادية لهم، م�سرياً  امل�ساعدات  وتقدمي 
عن  الأع��ب��اء  تخفيف  �ساأنه  م��ن  املجتمع،  م��ع  متينة  ج�س�ر   بناء  ه���  اجلمعية 
املحتاجني وامل�ساكني والأيتام، وذلك من خال درا�سة احلالت الإن�سانية منها 
ال�سحية والجتماعية، لتقدمي يد الع�ن باأف�سل ال�سبل وال��سائل املت�افقة مع 

مع  ال�سراكات  بناء  على  اجلمعية  الفئات.وحتر�ص  لهذه  والظروف  التغريات 
امل�ستفيدين  قاعدة  لت��سيع  واخلا�سة  احلك�ميه  واجلهات  اجلمعيات اخلريية 
وتر�سيخ ثقافة العمل اخلريي والإن�ساين واملجتمعي والذي ه� �سمه من �سمات 

دولتنا احلبيبة .
ولتن�سى جمعيتنا الت�ا�سل امل�ستمر مع ال�سركاء الرئي�سيني والأيادي البي�ساء 
ال�سفافية والذي يعترب ركيزة  لتاأمني مبداأ  الرعاة والداعمني واملح�سنني  من 

عملها.
الإجنازات  اأهم  التنفيذي للجمعية،  املدير  اإ�سماعيل  الدكت�ر حقي  وا�ستعر�ص 
التي مت حتقيقها عام 2021 يف خمتلف اجل�انب، واو�سح اأن اجلمعية حققت 
العام املا�سي اأعلى معايري التميز يف الأداء، وجتاوزت الت�قعات املحتملة، وذلك 
العمل  ا�ستدامة  مفه�م  تر�سيخ  نح�  قدماً  وامل�سي  الر�سيد  التخطيط  بف�سل 
اخلريي والإن�ساين، والتم�سك بريادتنا الأ�سيلة يف هذا املجال، علماً باأن العام 
املا�سي كان العامل يعاين من ت�ابع ك�فيدا 19، ومع ذلك وفقنا احلمد هلل يف 
لكل  الزمني  املدرو�سة واجل��دول  مل�ستحقيها، ح�سب اخلطط  امل�ساعدات  تقدمي 
وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  من  ال�سراتيجية  اأجندتها  اجلمعية  نفذت  كما  م�سروع، 
واحلمات الداعمة لاأ�سر املتعففة واملحتاجة والفقراء حتت اإجراءات احرازية 

م�سددة من اأجل حتقيق ال�سحة وال�سامة.
املالية  وت�سمن الجتماع اعتماد التقرير الإداري واملايل واحل�سابات اخلتامية 
 ،2022 للعام  التقديرية  املالية  امل�ازنة  واعتماد   2021 عن ال�سنة املنتهية 
تنمية  وزارة  ممثلي  ق��دم  كما  احل�سابات،  تدقيق  مكتب  اعتماد  على  وامل�افقة 
تقدمي  يف  ال��ري��ادي  ال���دور  على  اخل��ريي��ة  الإح�����س��ان  جلمعية  ال�سكر  املجتمع 

اخلدمات الإن�سانية واخلريية للفئات امل�ستحقة.

•• دبي-�لفجر:

بالتعاون مع �سرطة دبي، وبالتزامن 
مع احتفال دولة الإمارات العربية 
للت�حد،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي���م  امل��ت��ح��دة 
��م��ت اجل��ام��ع��ة الأم���ري���ك���ي���ة يف  ن��ظَّ
AUE، ممثلًة يف كلية  الإم��ارات 
"الي�م  فعالية  باجلامعة،  الربية 
يف   ،"2022 ل��ل��ت���ح��د  ال��ت���ع���ي 
ال��رب���ي واملجتمعي  ال���دور  اإط���ار 
على  ال�����س���ء  بت�سليط  للجامعة، 
ال�سريحة الهامة، ودوره��ا يف  هذه 
خمتلف املجتمعات، و�سبل التعامل 
معها ب�سكل اإن�ساين، وكيفية تذليل 

ال�سع�بات التي ُت�اجهها.
اأوىل  م����ن  ال�����ن�����دوة  ه������ذه  وُت�����ع�����دُّ 
يتم  ال��ت��ي  واملُ�����س��اَرك��ات  املُ�ساَهمات 
املتخ�س�سة  امل��راك��ز  ب��ني  تنظيمها 
اأ�سحاب القدرات اخلا�سة  ب�س�ؤون 
م�ؤ�س�سات  وب����ني  ال���ه���م���م،  وذوي 
كاجلامعة  ال������ع������ايل،  ال���ت���ع���ل���ي���م 
الأمريكية يف الإمارات؛ ملا يف ذلك 
من اأهمية ق�س�ى لتقريب املجتمع 
اأ�سحاب  �سريحة  م��ن  فئاته،  بكل 
الت�حد، وكيفية دجمهم والتعامل 
معهم، وت�ظيف طاقاتهم خلدمة 
بالحتياجات  والتعريف  املجتمع، 

ة لهم. املُلحَّ
ُعِقدت  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  يف  ����س���ارك 
يف م��ق��ر اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
الأكادميية  دبي  مبدينة  الإم���ارات 
ال���ع���امل���ي���ة، ال���دك���ت����ر م��ث��ن��ى غني 
اجلامعة  رئ���ي�������ص  ال���������رزاق  ع���ب���د 
 ،AUE الإم����ارات  يف  الأمريكية 
ك�رن�يل  وي��ل��ي��ام  وال��ربوف��ي�����س���ر 
للجامعة،  الأع��ل��ى  الرئي�ص  ن��ائ��ب 
الربية ها عبداهلل  واأ�ستاذ كلية 

برنامج  واأع�����������س�����اء  ال�����ب�����خ�����اري، 
الربية  كلية  اخلا�سة يف  الربية 
ب����اجل����ام����ع����ة، ون���خ���ب���ة م�����ن اأب������رز 
اأ�سحاب  مب���ج���ال  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
الهمم  وذوي  اخل��ا���س��ة  ال���ق���درات 
مرع�سلي،  فاتن  بينهم  والت�حد، 
بح�س�ن،  وه��ب��ة  ب���دران���ة،  وع���ق���اب 
فان  واإجنيليك  حمم�د،  وحمم�د 
النقا�سات  ���س��ه��دت  ح��ي��ث  ت����ن���در؛ 
ت��سيح  احل�س�ر  بني  واملداخات 
الكثري من احلقائق ح�ل اأ�سحاب 
منهم  العديد  اأن  وكيف  ال��ت���ح��د، 
ميكن  وم��ه��ارات  بقدرات  يتمتع�ن 
ل�  اإيجابية  وط��اق��ات  ا�ستثمارها، 
اأُح�سن ت�ظيفها فاإنها �ست�ساهم يف 

خدمة باقي اأفراد املجتمع كافًة.
علمية  مناق�سة  ال��ن��دوة  و���س��ه��دت 
ت����ع����ي���ة ع����ن ح�������الت ال���ت����ح���د، 
ب��ه��ذه الفئة؛  و����س���رورة اله��ت��م��ام 
الفاعل  دورها  لها  �سريحة  لك�نها 
يف م�����س��رية وح��رك��ة امل��ج��ت��م��ع، مع 
ب���ي���ان ب��ع�����ص احل���ق���ائ���ق ال���ت���ي قد 

ظاهرة  عن  النا�ص  اأغلب  يجهلها 
معها؛  التعامل  وكيفية  ال��ت���ح��د، 
لأن تغيري النظرة املجتمعية لهذه 
الفئة، وتعزيز قدرات اأفرادها، من 
ال��ف��اع��ل لهم  ال���دور  ���س��اأن��ه تعظيم 

جتاه املحيطني بهم.
�سفات  اأه��م  املتخ�س�س�ن  وناق�ص 
الت�حد؛  اأ����س���ح���اب  وخ�����س��ائ�����ص 
امل��ج��ت��م��ع على  ي��ك���ن  اأن  لأه��م��ي��ة 
النف�سية  ال��رك��ي��ب��ة  م���ن  م��ق��رب��ة 
ليتعامل  الفئة،  لهذه  وال�سل�كية 
م��ع��ه��م الأف���������راد ب����ن����اًء ع���ل���ى فهم 
ووعي، لتتنا�سب اخلدمات املقدمة 
الفعلية،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  م���ع  ل��ه��م 
ولينعك�ص ذلك على حت�سر ورقي 
امل��ج��ت��م��ع وت��ك��ري�����ص ث��ق��اف��ة قب�ل 

الآخر بني عم�م اأفراده.
ل���ل���ح���دث زخًما  اأع����ط����ى  م����ا  وه������ 
م�������س���اع���ًف���ا؛ ح���ي���ث ����س���ه���د ال���ي����م 
الأمريكية  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ت����ع����ي 
متن�عة  اأن�����س��ط��ة  الإم����������ارات،  يف 
املزيد  لإ�سافة  خمتلفة  وفعاليات 

م��ن امل��ت��ع��ة وال��ب��ه��ج��ة ع��ل��ى الندوة 
والفعالية؛ من بينها اإجراء جتربة 
ال�س�ء على  �سلطت  ح�سية مميزة 
ف������رط احل�������س���ا����س���ي���ة عند  ح����ال����ة 
الأدوات  وبع�ص  ال��ت���ح��د،  اأط��ف��ال 
للحد  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
امل�ساندة  والأدوات  اأع��را���س��ه��ا  م��ن 
بالتعاون  وذل��ك  الت�حد؛  لأطفال 
���س��ن��د، وب���راي���ل هاو�ص،  م��ع ق��ري��ة 
و�سكاي اأك�سي�ص– �سه�لة ال��س�ل 

ال�سامل يف دبي.
مب�سرية  ال���ف���ع���ال���ي���ة  واخ���ُت���ت���م���ت 
ت�ع�ية اأقامتها اجلامعة بالتعاون 
م�����ع ����س���رط���ة دب�������ي؛ ح���ي���ث راف�����ق 
ومتميزة  فاخرة  مركبات  امل�سرية 
من �سيارات �سرطة دبي، بالإ�سافة 
التابعة  ال���درَّج���ات  ُم�����س��اَرك��ة  اإىل 
ل�سرطة دبي، والعديد من اأع�ساء 
وطالبات  وط��اب  التدري�ص  هيئة 
اجل��ام��ع��ة؛ م���ا اأ���س��ف��ى امل���زي���د من 
ع���ل���ى خمتلف  وال���ب���ه���ج���ة  امل���ت���ع���ة 

العنا�سر املُ�ساِركة يف الفعالية.

•• دبي-�لفجر: 

اأعلنت هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي )دبي للثقافة(، الداعم الثقايف الر�سمي 
لإك�سب� 2020 دبي، عن اختتام فعاليات مبادرة #تذوق_الفن بالتعاون مع 
 2020 اإك�سب�  الطعام يف  الر�سمي لطلبات ت��سيل  املزود  "طلبات"،  �سركة 
الإمارات  يف  ومقيمني  اإماراتيني  فنانني  �ستة  خالها  من  قدم  والتي  دب��ي، 

روؤاهم من خال ت�ساميمهم الفنية على خ�ذات يف اإك�سب� 2020 دبي.
وقد وّفرت مبادرة #تذوق_الفن للفنانني ال�ستة امل�ساركني فر�سة ترجمة 
روؤاهم الفريدة امل�ست�حاة من فن�ن الطهي وعامل البتكار والتكن�ل�جيا اإىل 
"طلبات"؛  اأبدع�ها على خ�ذ �سائقي ت��سيل الطعام يف �سركة  اأعمال فنية 
ال�ستدامة  منطقة  يف  طلبات"  "مطبخ  يف  الأع��م��ال  تلك  ع��ر���ص  مت  حيث 
الرويج  اإىل  اأي�ساً  املبادرة  دب��ي.  وقد هدفت هذه   2020 اإك�سب�  مبعر�ص 

ل�ستعرا�ص  رائ���دة  من�سة  ت�فري  خ��ال  م��ن  الإم����ارات  يف  الثقايف  للم�سهد 
امل�اهب الإبداعية ال�سابة يف اإك�سب� 2020 دبي. وا�ست�سافت الفعالية معر�ساً 
ب�سكٍل خا�ص  اختريت اخل�ذ  "مطبخ طلبات"، حيث  يف  �سهرياً  واحد  لفناٍن 
للتعبري عن التقدير الكبري مل�ظفي ت��سيل الطلبات يف الإمارات وخمتلف 
اأنحاء العامل. واأتاحت املبادرة الرامية اإىل ت�سليط ال�س�ء على امل�سهد الفني 
روؤية  ل�ستعرا�ص  للفنانني  مميزة  فر�سًة  ال�سابة،  امل�اهب  ومتكني  املحلي 
دولة الإمارات وت�جهها نح� البتكار والتط�ر التقني بطريقة اإبداعية. كما 
تعزيز  اإىل  وطلبات"،  للثقافة  دبي  بني  بالتعاون  اأقيمت  التي  املبادرة،  �سعت 
ال�س�ء  2020 دبي وت�فري من�سة لت�سليط  اإك�سب�  م�سهد فن�ن الطه� يف 
قائمة  و�سمت  والتكن�ل�جيا.  وال��ط��ع��ام  ال��ف��ن  ب��ني  ال�ثيق  الرت��ب��اط  على 
�سلمان  وخ�لة  اأورينت�سيل�  واإي��ا  �سيلفينا  اإيفجينيا  امل�ساركني:  الفنانني 
وحمم�د العبادي و�سياء عّام وغاري ي�نغ. وت�سمنت الأعمال الفنية على 

الإم���ارات، مبا  بدولة  التي حتتفي  الت�ساميم  اخل���ذ جمم�عة متن�عة من 
الفن  باأ�سل�ب  ول�حات  العربي،  اخلط  وت�ساميم  لأ�سخا�ص،  ر�س�مات  فيها 
الكا�سيكي، بالإ�سافة اإىل ر�س�مات تعرّب عن فن�ن الطه� ودور التكن�ل�جيا 
ل يف قطاع ت��سيل الطعام. وتعليقاً على هذا امل��س�ع، قالت  يف حتقيق التح�ُّ
دبي  يف  امل�ؤ�س�سي  والت�سال  الت�س�يق  اإدارة  مديرة  ال�س�يدي،  را�سد  �سيماء 
التي  ال��سائط  اأه��م  من  عام  ب�سكٍل  الثقايف  وامل�سهد  الفن  "يعترب  للثقافة: 
ال�ستة  والفنانني  طلبات  مع  تعاوننا  لنا  اأت��اح  وق��د  املجتمعات،  اأفكار  تعك�ص 
امل�ساركني فر�سة مميزة لتعزيز قيم العمل امل�سرك وتكرمي �سائقي ت��سيل 
ال�س�ء  ت�سليط  من  املبادرة  هذه  عرب  متّكنا  كما  نف�سه.  ال�قت  يف  الطلبات 
على م�سهد الطه� يف دبي بطريقة مبتكرة من خال مزجه بالفن والثقافة، 
اإىل م�ا�سلة  واقعية. ونتطلع  لإب��داع ل�حات فنية مميزة تعرب عن جت��ارب 
دعم ومتكني امل�اهب يف خمتلف اأنحاء الإمارات وت�فري من�سة ل�ستعرا�ص 

قالت  #تذوق_الفن،  مبادرة  جناح  على  وتعليقاً  العامل".  اأم��ام  اإبداعاتهم 
�س�نيا ليخال، رئي�سة الت�س�يق التنفيذي يف 'طلبات': "نفتخر بامل�ساهمة يف 
دعم امل�سهد الفني والثقايف يف اإك�سب� 2020 دبي منذ انطاقه عن طريق 
منح امل�اهب املحلية فر�سة اإ�سفاء مل�ساتهم الفنية الفريدة على خ�ذات �سائقي 
الت��سيل التابعني ملطبخ طلبات بالتعاون مع هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي. 
م�ا�سيع  من  ر�س�ماتهم  معظم  يف  اإلهامهم  الفنانني  من  العديد  وا�ستمد 
ت��سيل  والبتكار يف خدمات  امل�ستقبلية  التقنية  ال��روؤى  تتن�ع بني  خمتلفة 
الإقبال  هذا  ن�سهد  اأن  وي�سرنا  الإم���ارات.  يف  الثقافية  والحتفالت  الطعام 
امل�ؤّلف  طلبات  مطبخ  يف  الفنية  املجم�عة  هذه  مل�ساهدة  ال��زوار  من  ال�ا�سع 
دبي   2020 اإك�سب�  افتتاح معر�ص  املبادرة مع  انطلقت  من طابقني". وقد 
يف اأكت�بر من العام املن�سرم، وا�ستمر عر�ص ت�ساميم اخل�ذ يف مطبخ طلبات 

حتى نهاية هذا املعر�ص العاملي الرائد يف 31 مار�ص من العام اجلاري.

دبي للثقافة وطلبات تختتمان مبادرة تذوق الفن يف اإك�سبو 2020 دبي

اللواء اخلييلي ي�سهد اختتام التمرين الفرتا�سي ISALEX 2.0 يف اإك�سبو 2020 دبي

الإح�سان اخلريية تعقد اجتماع اجلمعية العمومية العادي لعام 2022 

بالتعاون مع �صرطة دبي وبالتزامن مع احتفال دولة االإمارات باليوم العاملي للتوحد

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات تنظم اليوم التوعوي للتوحد 2022

طرق دبي ت�ستعني بالطباعة ثلثية الأبعاد يف �سيانة الطرق ومن�ساآتها
•• دبي-و�م:

ابتكرت هيئة الطرق وامل�ا�سات طرق تقنية جديدة من خال الطباعة ثاثية 
وبع�ص قطع  الكهروميكانيكية  الأنظمة  الغيار يف  بع�ص قطع  لت�سنيع  الأبعاد 

وم�اد التك�سية امل�ستخدمة يف �سيانة الطرق واملن�ساآت التابعة للهيئة.
واأكدت املهند�سة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق اأهمية 
م�اكبة التقنيات والربامج الع�سرية احلديثة يف اخلطط والربامج الت�سغيلية 
يف  دب��ي  حك�مة  م�ستهدفات  حتقيق  يف  للم�ساهمة  وامل���ا���س��ات  الطرق  لهيئة 

جمال الطباعة ثاثية الأبعاد لإنتاج قطع الغيار.
وقالت املهند�سة ميثاء بن عدي اإن الهيئة عملت خال ال�سه�ر املا�سية على هذه 
قطع  بع�ص  ت�فري  ح�ل  والتجارب  الدرا�سات  بع�ص  مب�جبها  واأج��رت  املبادرة 
الغيار لاأنظمة امل�ستخدمة يف �سيانة الطرق بالتعاون مع �سركات متخ�س�سة 
الغيار  بع�ص قطع  ت�فري  املبادرة يف  م�ؤكدة جناح  الأبعاد،  الطباعة ثاثية  يف 
مثل مراوح الدفع واأجهزة التحكم بالإ�سافة اإىل قطع التك�سية اخلا�سة بجدران 

الأنفاق يف من�ساآت الطرق يف دبي.
وذكرت اأن املبادرة اعتمدت على اختيار بع�ص قطع الغيار التي �سيتم ت�سنيعها 
قطع  ت�فر  ع��دم  مثل  املعايري  بع�ص  اإىل  بال�ستناد  الب��ع��اد،  ثاثية  بالطباعة 
الغيار يف الأ�س�اق املحلية وماءمتها لعنا�سر ال�سامة العامة، وقد اأثبتت نتائج 
التطبيق يف املراحل الأوىل اأن تطبيق التقنية اأدى اىل وفر يف الكلفة الت�سغيلية 
على  حت�سينات  اإ�سافة  متت  كما   ،50% اىل  ت�سل  بن�سبة  الغيار  قطع  ل�سراء 
التاريخية  البيانات  حتليل  على  بناًء  امل�سنع  من  بالقطع  مقارنة  الغيار  قطع 
اأدن��ى م�ست�ى، كما  الأعطال اىل  ن�سبة  اإىل تقليل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  لاأعطال، 
�ساهمت تقنية الطباعة ثاثية الأبعاد يف تقليل كلفة النقل وال�قت اللذين كانا 
حتتاجهما قطع الغيار لل��س�ل من البلد امل�سنع اإىل دبي. وا�ستعانت م�ؤ�س�سة 
امل��رور وال��ط��رق يف امل��راح��ل الأوىل من امل��ب��ادرة بثاث �سركات رائ��دة يف جمال 
م�ستقبلية  ودرا���س��ات  خطط  ل��سع  الأب��ع��اد،  ثاثية  الطباعة  وتط�ير  ت�سنيع 
ال�جه  والتاأكد من كفاءتها وعملها على  الغيار  لتط�ير عمليات ت�سنيع قطع 

املطل�ب قبل اإدخالها للخدمة يف اأنظمة �سيانة الطرق ومن�ساآتها يف دبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر:

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
م�����ؤخ����راً م��ت��م��ث��ل��ة ب���ال���ربن���ام���ج ن���دوة 
علمية ا�ستهدفت العاملني يف اأن�سطة 
ال��ربن��ام��ج ال���ط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة ال���درن 
وم���ق���دم���ي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ة على 
م�ست�ى الدولة، وذلك مبنا�سبة الي�م 
ال��ع��امل��ي ل��ل��درن، امل���اف��ق ل��ت��اري��خ 24 
م��ار���ص، وال��ذي ياأتي ه��ذا العام حتت 
�سعار " ا�ستثمروا للق�ساء على الدرن، 

اأنقذوا الأرواح ". 
 350 ح�������ايل  ال����ن����دوة  و�����س����ارك يف 
بعد،  وع���ن  ال�سخ�سي  احل�����س���ر  ب��ني 
ال�سحية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
احل���ك����م���ي���ة واخل���ا����س���ة م����ن اأط���ب���اء 
املختربات  يف  وع��ام��ل��ني  ومم��ر���س��ني 
وغريهم  العامة،  ال�سحة  واأخ�سائي 
م���ن م��ق��دم��ي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

الدولة.
�سعادة  م�����س��ارك��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و���س��ه��دت 
م�ست�سار  ال��درم��ك��ي  ���س��امل  ال��دك��ت���ر 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزير  معايل 
العلمية،  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  افتتح  ال��ذي 
املرزوقي  ندى  الدكت�رة  وا�ستعر�ست 
وال�قاية  العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير 
ن����ب����ذة عن  ال���ت���ق���دمي���ي  ال���ع���ر����ص  يف 
ال��ربن��ام��ج ال���ط��ن��ي مل��ك��اف��ح��ة ال���درن 
والإ�سراتيجيات التي يعتمدها للحد 
وال�سيطرة على مر�ص الدرن، وعددت 
الإجنازات التي مت حتقيقها من خال 

بع�ص الإح�سائيات التحليلية.
وتناول اخلرباء واملتحدثني املحليني 
اآخ���ر ت��سيات  ال��ن��دوة  وال��ع��امل��ي��ني يف 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
ال��درن، كما  ال�سحية ملر�سى  الرعاية 
مت اإل��ق��اء ال�����س���ء على ال��ت��ح��دي��ات يف 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ر���ص.  م��ع  التعامل 
الدرا�سات  م���ن  ال��ع��دي��د  ا���س��ت��ع��را���ص 
ت������س��ع ال��سع  ال��ت��ي  والإح�����س��ائ��ي��ات 
الندوة  وخ��ت��م��ت  وامل���ح���ل���ي.  ال���ع���امل���ي 
مب��ن��اق�����س��ات وح��������ارات وت��ف��اع��ل من 
الآراء  وت�����ب�����ادل  احل���������س�����ر،  ج���م���ي���ع 
تكرمي  واخل�����ربات. ومت  وامل��ع��ل���م��ات 
املميزين  وال���ع���ام���ل���ني  امل��ح��ا���س��ري��ن 
جله�دهم  تقديراً  الداعمة  واجلهات 
يف تط�ير الربنامج ال�طني ملكافحة 

الدرن.  

التعاون وال�صراكة املجتمعية
واأك�����د ���س��ع��ادة ال���دك���ت����ر ح�����س��ني عبد 
ال����رح����م����ن ال�����رن�����د وك����ي����ل ال�����������زارة 
اأن  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  لقطاع  امل�ساعد 
دول���ة الإم�����ارات ت��ع��د م��ن ال����دول ذات 
الدرن.  مب��ر���ص  املنخف�سة  امل��ع��دلت 
واأن ال�زارة ت�ا�سل التعاون وال�سراكة 

والتخطيط مع اجلهات ال�سحية، من 
واإيجاد  العلمي  والبحث  العمل  اأج��ل 
احل��ل���ل واأف�����س��ل ال������س��ائ��ل والأدوي����ة 
الدرن  مر�ص  اإن��ه��اء  ب�ساأن  اجل��دي��دة، 
اإطار  يف  وذل��ك   .2030 ع��ام  بحل�ل 
امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
لاأمم املتحدة وا�سراتيجية املنظمة 

ب�ساأن دحر هذا املر�ص. 

م�صاركة دولية فاعلة
واأ�����س����ار ���س��ع��ادة ال���دك���ت����ر ال���رن���د اإىل 
م�����س��ارك��ة دول�����ة الإم��������ارات يف اإق�����رار 
على  الإق���ل���ي���م���ي���ة  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
على  للق�ساء  املت��سط  �سرق  م�ست�ى 
ال��درن. حيث قامت ال���زارة بالتعاون 
م����ع ال���ه���ي���ئ���ات ال�������س���ح���ي���ة ب���ال���دول���ة 
بتنفيذ  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ني  و���س��رك��ائ��ه��ا 
العديد من الإ�سراتيجيات والربامج 
ال�قائية للحد من انت�سار هذا املر�ص 
طرق  ت�حيد  مثل  عليه،  وال�سيطرة 
الر�سد وتط�ير نظام متابعة فعال، 
وت�فري اأدوية الدرن ب�س�رة م�ستمرة، 

ب��ن��اء ق����درات العاملني  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
اإىل  بالإ�سافة  الربنامج.  اأن�سطة  يف 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال����ق���ائ���ي ل���اأط���ف���ال عند 
الفح�ص  ب��رن��ام��ج  وتطبيق  ال������لدة، 

املبكر عن الدرن.
ولفت �سعادة الدكت�ر �سامل الدرمكي 
تنظيم  ع��ل��ى  داأب�����ت  ال��������زارة  اأن  اإىل 
ال���ع���دي���د م����ن الأن�������س���ط���ة وال����ربام����ج 
الت�ع�ية وتفعيل ال�سراكة املجتمعية، 
الت�عية  ن�سر  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ساهم  مب��ا 
ب����ني خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ح�ل 
اأهمية  ال�����درن، واحل����ث ع��ل��ى  م��ر���ص 
الإ�سابة  وجت��ن��ب  املبكر  الت�سخي�ص 
وامل�����س��اع��ف��ات امل��ح��ت��م��ل��ة. وذل����ك من 
خال ت�فري اأحدث الأنظمة ال�سحية 
ال�قائية والعاجية ذات الكفاءة على 
خمتلف امل�ست�يات، اإىل جانب متابعة 
الإجراءات الفاعلة والكفيلة بالر�سد 
اىل  بالإ�سافة  امل��ر���ص،  من  وال�قاية 
واخلطط  الإ���س��رات��ي��ج��ي��ات  ت��ط���ي��ر 
اإذك��اء ون�سر  ت�ساهم يف  التي  ال�قائية 

ال�عي املجتمعي.
ال�سحة  وزارة  يف  اجل��ه���د  وت�����س��ت��م��ر 
�سائر  مع  بالت�سافر  املجتمع  ووقاية 
التحديات،  لكافة  للت�سدي  ال�سركاء 
ت���ق���دمي خدمات  ا���س��ت��م��رار  و���س��م��ان 
ال���رع���اي���ة وامل���ت���اب���ع���ة مل��ر���س��ى ال����درن 
اجله�د  ه���ذه  تكت�سب  ح��ي��ث  جم��ان��ا. 
النظام  ت���ع���زي���ز  يف  ح���ي����ي���ة  اأه���م���ي���ة 
ال�����س��ح��ي، ل��ل���ق��اي��ة م���ن الأم����را�����ص 
�سحية  ب��ي��ئ��ة  اإىل  و����س����ًل  ال�����س��اري��ة 
م�����س��ت��دام��ة خ��ال��ي��ة م���ن الأم����را�����ص، 
للجميع، يف جمتمع  ال�سحة  و�سمان 

ينعم بال�سحة والرفاه. 

•• �لفجرية -�لفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  وق����ع����ت 
ال��ف��ج��رية م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع �سركة 
واملُ�سغل  املُ��ط���ر  ل��ل��ق��ط��ارات  الحت����اد 
ل�سبكة ال�سكك احلديدية ال�طنية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، بهدف 
والتعاون  ال��ت���ا���س��ل  اأوا����س���ر  ت��ع��زي��ز 
امل�سالح  حت���ق���ي���ق  ن���ح����  امل���������س����رك 
لتعزيز  امل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل  امل�����س��رك��ة، 

اجلاهزية الأمنية لدى الطرفني.
حممد  ال��ل���اء  التفاقية  بت�قيع  ق��ام 
العام  القائد  الكعبي  غامن  بن  اأحمد 
را�س���د  م�حمد  و  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  امل���رزوق���ي 
�سركة  يف  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  ���س���ؤون 
من  كل  بح�س�ر  للقطارات،  الحت��اد 
�سعادة العميد حميد حممد اليماحي 
مدير عام العمليات ال�سرطية و �سعادة 
املر�سدي  �سعيد  �سليمان  ال��ع��م��ي��د.د 
مدير عام امل�ارد واخلدمات امل�ساندة 
وع��دد من امل��دراء العام�ن وع��دد من 

م�ظفي �سركة الحتاد للقطارات.
اإر�ساء  على  التفاهم  م��ذك��رة  ون�ست 
ب�سكل  ال�سراتيجي  التعاون  دعائم 
امل�سرك  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز  ف���ع���ال، 
لكا  الخ����ت���������س����ا�����س����ات  وحت������دي������د 
الطرفني وتبادل اخلربات والتجارب 
العملية وعقد اللقاءات والجتماعات 
اجلاهزية  م�ست�ى  م��ن  ت��رف��ع  ال��ت��ي 
امل��ج��الت املرتبطة  ك��اف��ة  الأم��ن��ي��ة يف 

للقان�ن  ا���س��ت��ن��اداً  وذل���ك  بالطرفني، 
 2020 ل�سنة   )8( رق���م  الحت�����ادي 
احلديدية،  ال�����س��ك��ك  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����س��اأن 
والأنظمة  والل�ائح  الق�انني  وكافة 

املعم�ل بها.
وق��ال ال��ل���اء حممد اأح��م��د ب��ن غامن 
الكعبي القائد العام ل�سرطة الفجرية  
يدعم  اأن  �ساأنه  م��ن  التعاون  ه��ذا  اأن 
واأع��رب عن  ال�سرطي،  العمل  م�سرية 
حتقيق  يف  ال��ت��ع��اون  ي�سهم  اأن  اأم��ل��ه 
الأهداف امل�سركة وت�ثيق العاقات 
وت��ب��ادل اخل���ربات ع��رب الت�ا�سل مبا 
الأمن  واإر����س���اء  الأم��ن��ي  العمل  يفيد 
م�ث�قة  علمية  ب��ط��رق  وال���س��ت��ق��رار 

وباأعلى املقايي�ص العاملية.

را�س���د  م�����ح��م��د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  امل���رزوق���ي 
�سركة  يف  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  ���س���ؤون 
من  "نتطلع  ل���ل���ق���ط���ارات:  الحت������اد 
خال مذكرة التفاهم اإىل تعزيز �سبل 
�سرطة  والتعاون مع  امل�سرك  العمل 
ال��ف��ج��رية يف امل���ج���ال الأم���ن���ي خال 
ال�طني  امل�������س���روع  ت��ط���ي��ر  م���راح���ل 
الحتاد"  "قطار  وال����س���رات���ي���ج���ي 
على  ملح�ظاً  تقدماً  ي�سهد  وال���ذي 
�سعيد اأعماله الإن�سائية وفق اجلدول 
الزمني املعتمد للم�سروع، وياأتي ذلك 
يف اإطار حر�سنا يف الحتاد للقطارات 
اأف�سل املعايري واملمار�سات  اتباع  على 
ج��م��ي��ع جم����الت عملنا  امل��ع��ت��م��دة يف 

ل�سيما التي تعنى باجل�انب الأمنية 
عملياتنا  واأم������ان  ���س��ام��ة  وت�����س��م��ن 
ومبا  امل�سروع،  تنفيذ  على  والعاملني 
على  امل�����س��ت��م��ر  ح��ر���س��ن��ا  م��ع  ين�سجم 
مع  وال��ت��ع��اون  ال�سراكة  م��ب��داأ  تعزيز 
اأهدافنا  لتحقيق  املخت�سة  اجل��ه��ات 

ال�سراتيجية امل�سركة".
الحتاد  �سركة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ال�سيا�سات  بتنفيذ  تلتزم  للقطارات 
وامل���م���ار����س���ات الأم���ن���ي���ة امل��ع��ت��م��دة يف 
ال�سكك  �سبكة  تط�ير  عمليات  كافة 
اأعلى  احل��دي��دي��ة ال���ط��ن��ي��ة ل�����س��م��ان 
معايري ال�سامة والأمان، وذلك من 
خال التعاون والتن�سيق امل�سرك مع 

اجلهات املخت�سة يف الدولة

•• دبي - و�م:

املياه،  اأ����س���ب����ع  الول،  اأم�������ص  اخ��ت��ت��م 
�سل�سلة  ���س��م��ن  الأخ��������ري،  الأ�����س����ب�����ع 
اأ�سابيع امل��س�عات الع�سرة من اإك�سب� 
فرة  مدار  على  املمتدة  دبي   2020
اأ�سهر،  �ستة  البالغة  ال���دويل  احل���دث 
جل�سات  انطاق  على  اأي��ام  �سبعة  بعد 
ن��ق��ا���س��ي��ة م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة ����س���ارك فيها 
حماية  حت�سني  �ُسُبل  ناق�س�ا  خ���رباء 
ال��������روات امل���ائ���ي���ة ل���ك����ك���ب الأر��������ص، 

مت�سمنة امل�ارد الطبيعية املحدودة.
التي  الرئي�سة  امل������س���ع��ات  وام��ت��دت 
الأ�سب�ع  م��دار  على  مناق�ستها  ج��رت 
وتقنيات  امل��ائ��ي،  الأم���ن  اإىل  لتتطرق 
الأ�سليني  ال�سكان  ومعرفة  امل�ستقبل، 

باعتبارها م��س�عات بارزة.
ب���داأ اأ���س��ب���ع امل������س���ع��ات، وه���� ثمرة 

تعاون بني اإك�سب� 2020 دبي، ووزارة 
الإماراتية،  التحتية  والبنية  الطاقة 
ي�م  والبيئة،  املناخي  التغريُّ  ووزارة 
يف  ُعقدت  نقا�ص  بحلقة  مار�ص،   20
بل�":  "ديب  بعن�ان  العاملي  املجل�ص 
ذا فاينال فرونتري/اأخرى/، بالتعاون 
م��ع ج��ن��اح ال��ربت��غ��ال يف ت��ريا – جناح 

ال�ستدامة.
اأعماق  ا���س��ت��غ��ال  وح�����ّذر ج���ن��ز م���ن 
البيئية  الت�سعبات  تقدير  دون  البحار 
قائا: "اإنه نظام بيئي فريد، ل ُندرك 
حتى  الإيك�ل�جي  النظام  متثل  اأنها 
ا�ستغالها  يف  �سرعنا  اإذا  ..ل���ذا،  الآن 
الإيك�ل�جية  اجل���ان��ب  نعي  اأن  قبل 
اإتافها  احتمالية  زادت  فلرمبا  لها، 

قبل اأن نعرف ما بني اأيدينا".
نينا  ال�����ت�����ايل،  ال����ي�����م  يف  وان�������س���م���ت 
اآر  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  جن�سن، 

ُمزّودة  اأبحاث  – �سفينة  اأو�سن  اإي يف 
العام  والأم����ني   – التقنيات  ب��اأح��دث 
للطبيعة  ال��ع��امل��ي  لل�سندوق  ال�سابق 
بحريني  خ������رباء  اإىل  ال�����رنوي�����ج،  يف 
اآخرين يف املجل�ص العاملي، الذي ُيركز 
عن  وحت��دث���ا  البحرية،  امل���ائ��ل  على 
الروب�تات،  م��ن  ال��ت��ايل  اجل��ي��ل  دور 
الأقمار  ور�سد  ال�سطناعي،  والذكاء 
الأن���ظ���م���ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة يف ح���م���اي���ة 

الإيك�ل�جية البحرية.
�سهيل بن  م��ن معايل  ك��ٌل  ���س��ارك  كما 
حم��م��د ف����رج ف���ار����ص امل����زروع����ي وزير 
ال��ت��ح��ت��ي��ة؛ ومعايل  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
الع�س�  الطاير،  اأحمد  حممد  �سعيد 
لهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب 
الطاقة  /�سريك  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
 2020 لإك�سب�  الر�سمي  امل�ستدامة 
دبي ؛ و�سعادة حمد ب� عميم، الرئي�ص 

وامل��دي��ر ال��ع��ام ل��غ��رف��ة جت���ارة دب���ي، يف 
افتتاح منتدى اأعمال املياه.

وج����اءت ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ث��م��رة تعاون 
دبي   2020 اإك�����س��ب���  ب���ني  ُم�����س��رك 
وغ�����رف�����ة جت��������ارة دب������ي وج���م���ه����ري���ة 
دبي  مركز  يف  ُعقدت  والتي  اإ�ست�نيا، 
للمعار�ص ي�م الثاثاء املا�سي، تزامنا 
املياه من منت�سف  اأ�سب�ع  مع اقراب 
الطريق احتفال بالي�م العاملي للمياه 

22 مار�ص.
وحت����دث م��ع��ايل ���ُس��ه��ي��ل حم��م��د فرج 
امل����زروع����ي ع���ن ا���س��رات��ي��ج��ي��ة الأم����ن 
فيما   ،2036 الإم���ارات  لدولة  املائي 
اخلا�ص  بيانه  الطاير يف  اأ�سار معايل 
اأن الأمن املائي ميثل م�ساألة ذاأت  اإىل 
..واأ�ساد  الإم���ارات  لدولة  وطني  �ساأن 
معايل اإركي �سافي�سار، وزير البيئة يف 
جمه�رية اإ�ست�نيا، بنجاح الرقمنة يف 

الدولة الأوروبية يف جمال اإدارة املياه 
�سمن جل�سة لحقة.

ويف وق���ت لح���ق اج��ت��م��ع خ���رباء املياه 
ال���ي����م العاملي  اأب�����رز ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
للمياه يف اإطار ملتقى الإن�سان وك�كب 
الأر�ص من اإك�سب� 2020 دبي �سمن 
اإع���ادة  ب��ه��دف  ن��ق��ا���ص  ح��ل��ق��ات  �سل�سلة 
وا�ستك�ساف  ب��امل��ي��اه  ع��اق��ت��ن��ا  ت�����س��ّ�ر 
ابتكارات لتح�سني ال�ستخدام املُ�ستدام 
للمياه، وحتّدث معايل مارك هاربرز، 

وزير البنية التحتية واملياه يف ه�لندا، 
عن حماية احتياطيات املياه اجل�فية 

يف باده.
ز على  وجرى دعم امل�سروعات التي ُتركِّ
وبرنامج  لي��ف،  اإك�سب�  اإط��ار  املياه يف 
اإك�سب�  من  العاملي  وال�سراكة  البتكار 
برنامج  ي�سلط  فيما  دب���ي،   2020
ال�س�ء على  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
التنمية  لأه�����داف  امل��ل��م������س��ة  احل��ل���ل 
امل�����س��ت��دام��ة م���ن اأج����ل اإح�����داث تاأثري 

عاملي اأكرب.
قدم   ،2021 اأك��ت���ب��ر  ب���داي���ة  وم��ن��ذ 
و�سانعي  ل��ل��ق��ادة  م��ن�����س��ة  ال���ربن���ام���ج 
اأن����ح����اء العامل  ال��ت��غ��ي��ري م���ن ج��م��ي��ع 
وملهمة  جديدة  نظر  وجهات  لتبادل 
حمادثات  ب����رزت  ب���ذل���ك،  ..ول��ل��ق��ي��ام 
ب�سكل  ت����ؤث���ر  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ه���ادف���ة 
اإيجابي على احلياة لفرة ط�يلة بعد 
اأن يغلق اإك�سب� 2020 دبي اأب�ابه يف 

القادم. مار�ص   31

بامل�ساهمة  الح����ت����ف����ال  اإط���������ار  ويف 
اجل��م��اع��ي��ة لأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة من 
ج��م��ي��ع اأرج������اء احل����دث ال�����دويل على 
ب��ن��اء م�ستقبل  اأ���س��ه��ر يف  ���س��ت��ة  م����دار 
اأمانا ونظافة و�سحة وا�ستدامة  اأكر 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�������داف  ع���رب 
�سي�ست�سيف اإك�سب� 2020 دبي اأي�سا 
م�سرية مل�سافة 3 كيل�مرات يف اإطار 
ي�م  الأر���ص  وك�كب  الإن�سان  برنامج 

الثاثاء القادم، 29 مار�ص.

•• �أك�صبو : �أ�صامة عبد �ملق�صود

يقدمها  والكت�ساف  التعلم  من  خيالية  رحلة  خال  من  للزوار  فريدة  جتربة 
جناح ت�نغا من منطقة الفر�ص يف اك�سب� 2020، فمنذ ال�ق�ف على الت�سميم 
اململكة  روح  يج�سد  مميز،  جناح  اأم��ام  باأنه  الزائر  �سي�ست�سعر  للجناح  اخلارجي 
وم�قعها اجلغرايف يف جن�ب املحيط الهادئ، بينما ياأتي الت�سميم الداخلي على 
التى  الر�سالة  ت�ستعر�ص  �سا�سات عماقة  اجل��دران  يغلف  �سكل حممية بحرية 
عن  ف�سًا  للعامل،  ار�سالها  اأج��ل  من  ال��دويل  املعر�ص  يف  ت�نغا  مملكة  �ساركت 
بناء دائري يف و�سط اجلناح ي�سم �سا�سة ثاثية البعاد تعر�ص م�ساهد متن�عة 

بال�ست�سعار مما ي�سهم يف التعريف باململكة.
يتم الرحيب بزوار جناح ت�نغا بل�حة كبرية تت�سدر الب�ابة الدخ�ل الرئي�سية، 
للحركة،  ا�ست�سعار  ب��اأج��ه��زة  تتميز  م�����س��ح���رة،  غ��اب��ة  ع��رب  ال����زوار  رح��ل��ة  وت��ب��داأ 
للطي�ر  اإ�سقاطات  اإىل  بالإ�سافة  وال��زه���ر،  لاأ�سجار  الأبعاد  ثاثية  وم�ساهد 

ت�نغا، وهذا  الكبري يف  اإىل احلي�انات واحل���ت  ال��زوار  والفرا�سات، كما يتعرف 
ما يتما�سى مع �سعار اململكة " النطاق يف رحلة خيلية من التعلم والكت�ساف" 
واأن ك�كب الأر���ص �سديقي جملة يت�سح معناها جلياً يف اأرج��اء اجلناح وط�ال 
الرحلة، حيث اأن الدع�ة م�جه لاأطفال  وا�ستمتاع الكبار بعيني طفل، بخ��ص 
مع  ين�سى  ل  لقاء  على  واحل�س�ل  للمملكة،  ال�ساحرة  الطبيعة  و�سط  جتربة  
البيئة التي �ستجعل الزائر منا�سراً لك�كب الأر�ص مدافعا عنه، واأردا امل�سم اأن 
واأن  فيها،  العبث  وع��دم  البيئة  على  احلفاظ  قيم  فيه  ليغر�ص  الطفل  يخاطب 
احلفاظ على الأ�سياء يبداأ بتعليم ال�سغار لينم� فيهم ال�لء لاأر�ص واحلفاظ 
عليها من التل�ث والأ�سرار الناجمعة عن التغري املناخي الذي يهدد معظم دول 

العامل خا�سة اجلزر.
امل��زودة مب�ست�سعر  ال�سحرية  بالغابة  ت�نغا  وال�سغري يف جناح  الكبري  وي�ستمتع 
كيفية  الأطفال  تعليم  منه  املق�س�د  العمل  وه��ذا  حتركت،  كلما  تتفتح  للحركة 
وم�سلي  ومبهج  مب�سط  باأ�سل�ب  وذلك  ال�س�ئي،  التمثيل  اأثناء  النباتات  حركة 

البحرية  الكائنات  ومعظم  كاه�  احل���ت  على  اجلمه�ر  يتعرف  كما  لاأطفال، 
املرجانية اجلميلة، ف�سًا عن جت��ارب غامرة  ال�سعاب  تعي�ص يف  التى  الأخ��رى 
بالتل�ث،  املتاأثر  ال��دم��ار  م��ن  الأر����ص  ك�كب  على  احل��ف��اظ  على  ال���زوار  ت�سجع 
بالإ�سافة اإىل وج�د معار�ص تعليمية تهدف لتعليم اجلمه�ر خطر البا�ستيك 
اآثار �سلبية على الكائنات احلية يف املياه،  على احلياة البحرية، وما ي�سببه من 
الأ�سداف،  ج���دار  ب��ج���ار  ���س���راً  يلتقط�ا  اأن  الأط��ف��ال  ح��ر���ص  للنظر  وامللفت 
املمر  ام��ت��داد  وعلى  املمر،  يف  البحر  قناديل  منه  املتدىل  ال�سقف  اإىل  والتطلع 
اإىل  ت�سري  اأخ��رى عن  املرجانية وملحمة  ال�سعب  ال�سقف بني  يتدىل ح�ت من 
وتاأثريه  امل�سهد،  خط�رة  عن  تعبرياً  با�ستيكية  مياه  زجاجات  بني  ح�ت  ودود 

على حياة الكائنات البحرية.
و�سط هذا الت�سميم املتميز جلناح ت�نغا يف اك�سب� 2020، ت�ستعر�ص ال�سا�سات 
ال��زوار، كما تهدف  الثقايف وال��راث، على  وامل���روث  التقاليد والتاريخ  الكبرية 
والتهديدات  املناخ  بتغري  يتعلق  فيما  ت�نغا،  واهتمامات  قيم  ن�سر  اإىل  امل�ساركة 

خال  من  التل�ث،  خماطر  العامل  اأطفال  تعليم  يف  بدورهم  والقيام  البيئية، 
جاذب  باأ�سل�ب  البيئة  على  احلفاظ  كيفية  لتعلم  لاأطفال،  تطبيقية  درو���ص 
يعتمد على الر�سم وتل�ين كائنات بحرية متن�عة، ثم م�ساهدتها ت�سبح يف قاع 
املحيط من خال �سا�سة كبرية داخل اجلناح، وبالتايل �ساهم�ا يف اإنقاذ ك�كب 
اأخ��رى تزيد يف ت�عية الأطفال  األعاب ترفيهية  اإىل جانب  الأر���ص من التل�ث، 
مبخاطر اإلقاء البا�ستيك يف البحار واملحيطات، والذي يت�سبب يف نف�ق العديد 

من الكائنات البحرية مثل ال�ساحف وغريها من الكائنات ال�سغرية.
 ي�سعى جناح ت�نغا من خال م�ساركته يف اأك�سب� 2020 ، اأن يعزز فر�ص جذب 
ال�سياحة خا�سة بعد حادثة ي�س�نامي، وانها الف�ران الربكاين ل يحدث اإل كل 
األف عام، واأن اململكة تتمتع مبناظر خابة وجبال �ساهقة ومياه �سافية و�سعب 
مرجانية لع�ساق الغ��ص، وكل هذه ال��سائل تعر�سها على �سا�سات عر�ص كبرية 
زيارتها وال�ستمتاع  ت�ساعد على  التى  والت�ساري�ص  واملياه  الطبيعة  تبني جمال 

بج�ها املعتدل،

اآخرها اأ�سبوع املياه ..اختتام �سل�سلة اأ�سابيع 
مو�سوعات اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -و�م:

زار معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي، وزير 
ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، اأج��ن��ح��ة ال��ي��م��ن وفنزويا 
من  �سرح  اإىل  وا�ستمع  دب��ي،   2020 اإك�سب�  يف  وب���ريو، 
وما  املتن�عة  بلدانهم  م�ساركات  عن  الأجنحة  م�س�ؤويل 
م�ستدامة  وم��ب��ادرات  وح��ل���ل  معرو�سات  م��ن  تطرحه 
تعك�ص التط�ر الافت الذي حققته يف خمتلف املجالت 

التنم�ية.
بريو،  جمه�رية  جناح  ب��زي��ارة  ج�لته  معاليه  وا�ستهل 
تعد  والتي  البريوفية  تاريخ احل�سارة  اإىل  تعرف  حيث 

اآثار  ذا  ثقافياً  اإرث��اً  اأثمرت  التي  اأه��م احل�سارات  اإح��دى 
اجلن�بية  لأمريكا  ال�سعبية  والثقافة  للعيان،  وا�سحة 
التي ي�ست�سفها الزائر من خال ت�سميم اجلناح امل�ستلهم 
"بريوفيه"،  عباءة  ن�سيج من  التقليدي، وه�  الزي  من 

ي�ستهر بها احلرفي�ن من الن�ّساجني.
واطلع معاليه يف اجلناح اليمني على مظاهر احل�سارة 
والعلم  وال��زراع��ة  العمارة  مثل  اليمن  بها  ت�ستهر  التي 
امل�ستدامة  للتنمية  وم�ستهدفاتها  وغ��ريه��ا،  والثقافة 
القدمية،  واحل�سارات  التاريخ  تقاليد  اإىل  ت�ستند  التي 
امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  القادرة على  ومبادراتها الطم�حة 
ويتك�ن اجلناح من 7 مناطق، ت�سم املخط�طات اليمنية 

الهند�سة  وع��ل��م  احل�����س��اب  ع��ل��م  م��ث��ل  املختلفة  وال��ع��ل���م 
والعمارة التي �سهدت تط�را ملح�ظا يف اليمن القدمي. 
الذي  الفنزويلي  اجلناح  بزيارة  ج�لته  معاليه  ووا�سل 
2020، ويجمع بني  اإك�سب�  يقع يف منطقة الي�بيل يف 
املتاحف الفنية الكا�سيكية مع املتاحف املدجمة بتقنية 
م��ط���رة، وي��ج�����ّس��د خ��ال��ه��ا م�����ارد ف��ن��زوي��ا الطبيعية 
ب�سنع  املرتبطة  الفنزويليني  واهتمامات  وم�ساريعها 
والثقافة  احل�سارة  على  تعرف  كما  ب��اده��م،  م�ستقبل 
بينها  وم��ن  الطبيعة،  معاملها  ج��ان��ب  اإىل  الفنزويلية، 
الأكر  اآجن��ل  و�سال  ال�ست�ائية،  الغابات  يف  �سالتها 

�سهرة يف الباد، ويعترب اأحد اأعلى �سالت العامل.

�سهيل املزروعي يزور اأجنحة اليمن وبريو وفنزويل يف اإك�سبو 2020 دبي

نظمت ندوة علمية مبنا�صبة اليوم العاملي للدرن )ال�صل(

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تعزز الوعي وتدعم اجلهود العاملية لإنهاء املر�س بحلول عام 2030
�سرطة الفجرية والحتاد للقطارات توقعان مذكرة تفاهم 

لتعزيز اجلاهزية الأمنية يف جمالت العمل امل�سرتك

تونغا تغر�س يف اأطفال العامل قيم احلفاظ على البيئة بالر�سم والتلوين يف اأك�سبو 2020 
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اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�ض فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

مفهوم الطموح
كم مرة امتنعت عن تنمية طم�حك وهذا يعني التعامل ال�سلبي مع نف�سك 
، حتاول الت�قف عن التفكري و حتدث نف�سك ل داعي خللق �سراع بيني و 
بني نف�سي، اإين اأرغب باتباع منهج جديد يف هذه الظروف و ه� اأن اأجتاهل 
الطم�ح ، لأين ل اأريد اأن اأتغري يف عامل املتغريات، �سحيح اأنا معك باملقابل 
املنفتح مهما  بالعقل  تتم�سك  اأن  و  الفرح  ت�ستاهل  و  ت�ستاهل كل خري  اأن��ت 

كانت الظروف.
كل ما حتتاج اإليه اختيار اأفكار نح� وعي جديد و منا�سب لك لتك�ن يف املكان 
ال�سحيح يف هذه املرحلة، ل تدع اأي �سيء �سلبي ي�ثر عليك، ابحث دائماً عن 
نقطة انطاق تبداأ منها قد تبدو �سعبة و بعيدة املنال لكن لي�ست م�ستحيلة، 
عم�ماً مهما كانت الظروف حاول اأن تتطلع لاأف�سل ا�ستفد من خرباتك 

�سيء  اأي  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
امل�����رات  ت���ق���دم ع��ل��ي��ه يف 
القادمة ، حتى واإن كانت 
م�ؤاتيه،  غ��ري  ظ��روف��ك 
م�ه�بة   �سخ�سية  ك���ن 
ن��ف�����س��ك، حاول  واع�����رف 
من  املجه�ل  ا�ستك�ساف 
كن  اأي�����س��اً  و  �سخ�سيتك 
ع��ل��ى ع��ل��م ب��ك��ل م��ا يدور 
ح�����ل����ك ل���ت���خ���ت���ار ق����در 
اإم���ك���ان���ك م���ا ه���� ميكن 
الإف��������ادة  و  ا����س���ت���ث���م���اره 
املع�قات،  ل��ت��ج��اوز  م��ن��ه 
بالظروف  ن��ت��اأث��ر   ك��ل��ن��ا 

املحيطة والأم�ر املادية واأحياناً البيئة تك�ن غري منا�سبة ومع ذلك ا�سبط 
اأو  اليدوية  ب��الأع��م��ال  م�ه�باً  تك�ن  ق��د  طم�حك،  ع��ن  تتخلى  ول  نف�سك 
عاقات  اإقامة  جتيد  اأو  م��سيقية  اآل��ة  على  العزف  اأو  ال���رق  على  التعبري 
اجتماعية، �ساحب امل�هبة الجتماعية يك�ن قادراً على التاأثري يف املجتمع 
من ح�له، هذه امل�هبة ت�ؤهلك للعمل يف جمال العاقات العامة اأو الت�س�يق 

اأو الإعام فا�ستثمر هذه امل�هبة ، املهم اأن ل تقف مكت�ف الأيدي. 
م�اهبك  ا�ستثمر  و  الآن  ت�سلكه  ال��ذي  للطريق  م�ازياً  طريقاً  لنف�سك  �سق 
حاول  م�هبتك  اكت�سفت  ح��ال  يف  و  طم�حاته  يحقق  كيف  يعرف  فاملبدع   ،
احل�س�ل على معل�مات عن كيفية ا�ستثمار هذه امل�هبة و احتمال اأن يك�ن 
عندك اأكر من م�هبة و بدون اتقان لذلك حاول اأن تختار الأعمق يف اأغ�ار 

نف�سك و ط�رها بحيث تك�ن منا�سبة لاإفادة منها. 
عليك اأن تدرب نف�سك على املمار�سة فمثًا ال�ساعر يدرب نف�سه على القاء 
ال�سعر خط�ة فخط�ة يعني التدرج من امل�ست�ى الأول اإىل امل�ست�ى الأعلى 
اإىل امل�ست�ى املتقن، التدريب  ومن الب�سيط اإىل املعقد و من امل�ست�ى الفج 
هكذا  ن��اف��ع،  و  مفيد  عمل  لأي  الفعلي  التطبيق  نح�  الأوىل  اخل��ط���ة  ه��� 
نك�ن ابتعدنا عن �سغ�ط احلياة و ان�سغلنا باأنف�سنا ب�سكل ايجابي و اكت�سفنا 
يف  وا�ستمرينا  بذاتنا  وارتقينا  قلبنا  اإىل  منها  الأق���رب  اخ��رن��ا  و  م�اهبنا 
بدون م�هبة  الإن�سان  اأكمل وجه، عم�ماً  و  اأح�سن  حتقيق طم�حاتنا على 
وا�سعى  احل��ي��اة  �سماء  يف  فحلق  اأجنحة  ب��ا  الأر����ص  على  ال�سائر  كالطائر 

للتح�سني امل�ستمر.
ندى فرني

املوهبة 
كل اإن�سان لديه م�هبة وقدرة على العطاء، وامل�اهب ل تقت�سر على املبدعني 
�سخ�ص  كل  بداخل  الكامنة  امل�هبة  اإمن��ا  فقط،  والفن�ن  الأدب  يف جم��الت 
ال��ن��اي م���ه���ب ول��� مل ي�سقل م�هبته  ف��ع��ازف  امل��ي���ل،  ب��اخ��ت��اف  تختلف 
اكر  ملعرفة  ناق�سة حتتاج  تظل م�هبته  الن�تة،  وق��راءة  والتدريب  بالعلم 
لي�سبح حمرفا، وقادرا على حت�يل ه�ايته لحرام يتقا�سى عن تاأديتها 

اأج���������ر، ف����اع����ب ال���ك���رة 
ويتقا�سى  ويلعب  يله� 
الأم����������������ال، ه�������ذا لأن�����ه 
اك������ت�������������س������ف م�����ه����ب����ت����ه 
واأ�سقلها بالعلم واملعرفة 
والحتكاك، ومنحها من 

وقته وجهده.
يكت�سفها  م����ه����ارة  وك�����ل 
تعترب  ذات��ه  يف  ال�سخ�ص 
م�هبة، فالنجار اإذا اأحب 
مهنته واأبدع فيها و�سار 
كان  م��ب��دع��ا يف جم���ال���ه 
م�ه�با مبتكرا، فامله�بة 

حب ما نعمل واجن��ازه على اكمل وجه، وهذا ما يفرق بني املهنيني، املهارة 
اأعمق وي�سل  املهنة، فكلما كان احلب للم�هبة كان الجن��از  وامل�هبة وحب 
للمتلقي، فهناك تفاوت بني امل�ه�بني يف نف�ص املجال، وهذا اأمر �سحي جدا، 
فاإذا  والتف�ق،  النجاح  يف  والرغبة  الطم�ح  ي�سحبها  واأن  لبد  امل�هبة  لن 
اإىل  والإقليمية  املحلية  اطار  منهم من خرج عن  الكرة  ا�ست�سهدنا باعبي 
العاملية، وهذا بف�سل ال�سرار والرغبة يف التميز، ول ننكر اأن من ظل حملي 

او اإقليمي غري م�ه�ب ولكن التفاوت يف القدرات �سحي وم�ج�د.
له  التى منحها  اأعماقه عن م�هبته، ومهارته  البحث يف  �سخ�ص  فعلى كل 
اهلل لتك�ن نربا�ص نرك ب�سمة للعامل، فلم يخلق كل �سخ�ص ليك�ن �سمن 
اكت�سافها  عليه  ومهارة  طاقة  ان�سان  كل  يف  ولكن  ك�مبار�ص،  او  املجم�عات 
امل�ؤ�س�سات  وتعلم يف  در���ص  يعمل مبا  لأن  امل��رء  يخلق  فلم  منها،  وال�ستفادة 
العلمية فقط، ولكن هناك ام�ر م�ؤكدة ه� ان اجلامعات واملناهج ل تعطي 
خربة بل مهمتها ان تعلم الدار�سني كيف يتعلم�ن، فالعل�م متاحة وامل�اهب 
كثرية واملهارات وجمالت الإبداع منت�سرة، فعلى اجلميع البحث عن ال�جه 
الأخر يف �سخ�سيته، ول يعتمد على العمر ول يخ�سى تقدم العمر فان تاأتي 

متاأخرا  خريا من األ تاأتي.
والدليل على اأن الإن�سان خلق ومعه م�هبة، اأن كثريا من النا�ص بعد انت�سار 

ون�سرها، احتدث عن  بت�س�ير مقاطع  الت�ا�سل الجتماعي، ظهروا  ن�افذ 
�سناع املحت�ى الهادف الذين ا�ستفادوا من طاقاتهم الإبداعية ونال�ا ال�سهرة 
وح�ل�ا م�هبتهم لحراف، والكثري من امل�ه�بني يعر�س�ا اأعمالهم على 
يتمتع  كائن حي  وكل  بل  اإن�سان  كل  بداخل  فالإبداع  اللكرونية،  املن�سات 
اإبداعية، العنكب�ت ومهارته بناء بيته والطي�ر وفن ت�سييد الع�ص،  ب�سفات 
واحلي�انات املفر�سة وابتكار احليل لل�سيد، ومهارة احلي�انات يف ممار�سة 
اأن  اإل  املرء  ما على  بداخلنا،  امله�بة م�ج�دة  املدربني،  الفنية مع  الأعمال 
يلقي بدل� داخل وجدانه واأعماقه لرفعها، فامل�هبة ترفع �ساحبها وجتعله 

يف م�ساف املبدعني يف جماله.
م�صطفى عبيد  

دعوة للمحبة 
مبزرعتهما،  تام  ت�افق  يف  يعي�سان   ، كثرياً  متحابني  كانا  ال�سقيقان:اأخ�ان 
حتى جاء ي�م �سب خاف بينهما، و�سقطا يف �س�ء تفاهم �سديد .. رويداً رويداً 
ات�سعت اله�ة بينهما .. ثم اأتبعه �سمت ا�ستمر عدة اأ�سابيع .. وات�سعت اله�ة 
اأح�سر الأخ الأك��رب عامل بناء وقال  بينهما .. وانقطعت ال�سلة .. ذات ي�م 
له : باجلانب الآخر من النهر يقطن اأخي الأ�سغر ، وقد اأ�ساء اإيل واأهانني 
وانقطعت بيننا كل �سلة، واأنا �ساأريه اأنني قادر على النتقام، اأريدك اأن تبني 
�س�را عاليا لأنني ل اأرغب يف روؤيته ثانية ، اأجابه العامل : نعم �ساأبني لك ما 
ي�سرك اإن �ساء اهلل، اأعطاه الأخ الأكرب كل الأدوات الازمة للعمل ثم �سافر ملدة 

، وعند  ك��ام��ل  اأ���س��ب���ع 
ع�دته كان العامل قد 
يا  ولكن  البناء،  اأنهى 

لها من مفاجاأة !!
�س�ر  اإن�ساء  من  فبدًل 
ب��ن��ى ج�سرا  ك���ان ق��د   ،
ي����ج����م����ع ب�������ني ط�����ريف 
الأخ  فف�جئ   .. النهر 
الأكرب يف تلك اللحظة 
الأ�سغر  ب��اأخ��ي��ه  واإذا 
منزله  م����ن  م�������س���رع���اً 
ن���ح����ه وه������ ي��ه��ت��ف : 
يالك من اأخ رائع تبني 

الأخ�ان  وبينما  بك،  فخ�ر  حقا   اإنني  مني،  بدر  ما  كل  برغم  بيننا  ج�سراً 
ا�ستعدادا للرحيل، فقال  اأدوات��ه  العامل يجمع  اأخذ  كانا يحتفان بال�سلح، 
) ي�جد هنا عمل لك(   !! انتظر   !! : ل تذهب  واح��د  الأخ����ان ب�س�ت  له 
لكنه اأجابهما .. كنت اأود البقاء معكما لكن يجب علي الذهاب لأبني ج�س�ر 
اأخرى، نعم ك�ن�ا بناة للج�س�ر دائما ل تبن�ا جدارا للتفريق ، ك�ن�ا ممن 
ي�حدون ويجمع�ن ول يفرق�ن بني النا�ص، هذه دع�ة للكل، لي�سارك�نا فى 
بناء ج�س�ر املحبة يف اهلل، لنكن مفاتيح للخري ومغاليق لل�سر )اللهم اأ�سلح 
اأو�ساع  اأن نعتذر، ونقدر  ذات بيننا( بارك اهلل يف من التم�ص لنا العذر قبل 

الأخر قبل اأن ي�سرحها.

ال�صديقان
كان هناك �سديقان ير�سمان على �سطح عمارة عالية جداً ..  وعندما انتهى 
فاأعجبته   .. ر�سمته  يف  ليتمعن  ل��ل���راء  بالرج�ع  اأخ��ذ  ل�حته  من  اأحدهما 
ج��داً.. واأخ��ذ ي�ا�سل يف الرج�ع اأكر لل�راء ... و تعجبه اأكر كلما يرجع 
اأكر اإىل اأن و�سل اإىل حافة �سطح العمارة بدون اأن ي�سعر فلما راآه �سديقه 
اأعلى  اأن ُيربكه النداء في�سقط من  اأن ينبهه ب�س�ت عاٍل لأنه احتمل  خاف 
العمارة  ف�ما كان منه األ اأن اأخذ علبة الأل�ان و �سكبها على ل�حة �ساحبه 
اجلميلة م�س�هاً ماحمها عندها رك�ص �ساحب الل�حة باجتاه ل�حته وه� 
يف حالة غ�سب �سديد من ت�سرف �ساحبه ..و�سرخ فيه : ملاذا فعلت هكذا ؟! 

فاأجابه: ل�بقيت ُمعجباً بر�سمتك اأكر لكنت وقعت و مت.
، ول نت�س�ر حياتنا  اأ�سياء جميلة بحياتنا نحبها، ونتعلق بها  نرى  اأحياناً   
بدونها..  ومن �سدة اإعجابنا بها وبدون اأن ن�سعر ُترجعنا للخلف .. ول نكاد 
ننتبه اأنها �سبب تاأخرنا قد نت�جُع من اأ�سياء م�ست وقد نبكي بحرقة على 
اأقداٌر مل ُتكتب لنا ولكن بعد فرة م�ؤكد اأننا �س�ف نكت�سف الِعربة وندرك 
التي  الأ���س��ي��اء  تلك  فقد  على  ك��ث��رياً  ت��ع��اىل  اهلل  �سنحمد  وع��ن��ده��ا  ال�سبب 

ا�ستمرارها يعد خ�سارة لنا.
نعمات حمود 
روائية واإعالمية

الذكاء اال�صطناعي 
جميع  يف  احلديثة  والتقنية  ال�سطناعي  بالذكاء  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام 
�ساهدنا  فلقد  العامل،  اأنظار  حمط  جتعلها  بالتكن�ل�جيا  املتعلقة  املجالت 
التنظيم الأعلى من رائع للمعر�ص الدويل اك�سب� 2020، الذي مت تنفيذه 
يف ظروف ا�ستثنائية، حيث اأن الدولة وقفت يف حتدي كبري ملكافحة فريو�ص 
يف  العظيمة  قدراتها  الدولة  اظهرت  اإيجابي  حتد  يعد  وه��ذا   ،19 ك�فيدا 
حتقيق الهدف من افتتاح املعر�ص ونحن على بعد ايام من اإ�سدال ال�ستائر 
192 دولة، وكان ال�سعار ه�  على هذه الن�سخة التى �سارك فيها اكر من 
روؤية امل�ستقبل بفكر وابتكار م�ستدام، وكل من �سارك كان يهتم بهذه القاعدة 

املهمة.
مل يكن اأك�سب� فقط من 
الإجنازات التى حتققت 
خ��ال ه��ذه ال��ف��رة، بل 
امل�ستقبل  متحف  افتتاح 
اأي�����������س�����ا م������ن الف�����ك�����ار 
الب���ت���ك���اري���ة والإب��������داع 
الدال على قدرة الك�ادر 
ال��ب�����س��ري��ة يف الإم������ارات 
على تقدمي مناذج تبهر 
بداأناه  ملا  ونع�د  العامل، 
ح���ل اه��ت��م��ام الإم����ارات 
ال�سطناعي،  ب��ال��ذك��اء 
ففي هذا املجال متكنت 

الدولة من ر�سد كل الأحداث املهمة يف جمال التقدم العلمي وا�ستفادة منه، 
البعثات وتناقل اخل��ربات والهتمام باحل�كمة والعمل عن بعد  من خال 
ون�سر العلم والهتمام بقطاع ال�سحة وال�سناعة والزراعة والتجارة ما اأهلها 

باأن تك�ن قبلة مل�ستثمري العامل.
لقد متكنت من ت�سليط ال�س�ء على التاريخ والعادات والتقاليد من خال 
والي�م  القدمية،  الفن�ن  من  امل�ست�حاة  الربامج  ون�سر  باملعار�ص  امل�ساركة 
تعمل على التقليل من التل�ث والحتباث احلراري ومكافحة التغري املناخي، 
اأجل  من  كالبا�ستيك،  تفنى  ل  التى  ال�سلبة  امل���اد  عن  التام  وال�ستغناء 
املعدات  الكثري من  النظيفة يف  للطاقة  وا�ستخدامها  البيئة،  على  احلفاظ 
واملناطق ال�سكنية والعتماد على الطاقة ال�سم�سية وال�سيارات الكهربائية ما 
يقلل من الكرب�ن وي�ساعد على الن�سر كل ما ه� �سديق للبيئة لت�سبح بيئة 

خ�سراء باملعنى الكامل للتخطيط.
 علي عبد احلميد 

اأ�صرار التلفاز 
والعرو�ص  التلفزي�نّية،  ال��ربام��ج  م��ن  الكثري  م�ساهدة  ت�سبب  اأن  ميكن 
ال�سط�ع والدقة  نتيجة �سدة  بالعي�ن  ال�سرر  اإحلاق  املل�نة يف  الت��سيحية 
العالية، حيث ي�ؤدي ذلك اإىل حدوث خلل يف الروؤية مثل ق�سر النظر اأو ط�ل 
النظر، مما يجعل الفرد بحاجة ما�سة اإىل ا�ستخدام النظارة الطبية لت�سحيح 
الروؤية، اإ�سافًة اإىل اأن ال�سخ�ص يفقد رغبته يف الن�م ب�سبب انتظاره للربامج 
التلفزي�نية املف�سلة لديه، مما يجعله يخ�سر الكثري من ال�قت ليًا وينام 
متاأخراً، وهذا ي�ؤثر �سلباً على �سحته ويجهد عينيه وتت�سبب م�ساهدة الفرد 
للتلفاز لفرات زمنية ط�يلة يف اإ�ساعة وقته، بينما ي�ستطيع ا�ستغال هذا 
اأو  الريا�سة،  كممار�سة  فائدة،  اأو  اأهمية  اأك��ر  بعمل  للقيام  ال�سائع  ال�قت 

ت�����اأدي�����ة  اأو  ال��������ق��������راءة، 
الجتماعية  ال���اج��ب��ات 
اأو  م������ن������ه،  امل�����ط�����ل������ب�����ة 
الأ�سدقاء  مع  الت�ا�سل 
اأو  ال�����ع�����م�����ل،  وزم�����������اء 
خا�ص  وق���ت  تخ�سي�ص 
خلياله  العنان  لإط���اق 
اإجن����از  اأو  واإب����داع����ات����ه، 
ال�سرورية  امل��ه��ام  بع�ص 
ك���ال���ق���ي���ام ب���ال����اج���ب���ات 
ممار�سة  اأو  امل���ن���زل���ي���ة، 
ولقد  املف�سلة،  ه�اياته 
جمعية  جم���ل���ة  ق����ام����ت 

بن�سر  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ل��ب 
اأو ق�سر عمر الإن�سان،  بحث يتعلق مبدة م�ساهدة التلفاز وعاقتها بط�ل 
�ساعات  ث��اث  مل��دة  للتلفاز  الفرد  م�ساهدة  اأن  اإىل  البحث  ه��ذا  ت��سل  وق��د 
ويك�ن هذا اخلطر  املبكرة  ال�فاة  الي�م، يجعله معر�ساً خلطر  اأك��ر يف  اأو 
اأقل يف  اأو  التلفاز ملدة �ساعة واحدة فقط  م�ساعفاً مقارنًة ب�سخ�ص ي�ساهد 
الي�م، وقد بينت الدرا�سات اأنه مقابل كل �ساعتني اإ�سافّيتني يتم تق�سيتهما 
وال�سرطان،  القلب  اأمرا�ص  ب�سبب  ال�فاة  التلفاز، يرتفع خطر  يف م�ساهدة 
للج�سم  �سحية  اأ���س��راراً  ي�سبب  التلفاز  �سا�سة  اأم��ام  كثرياً  اجلل��ص  اأن  كما 
نتيجة قلة احلركة واخلم�ل، وتقدم حمطات التلفاز يف كثري من الأحيان 
م�ساهد مليئًة بالعنف والإجرام، واأخرى غري لئقة اأخاقياً، ولهذه امل�ساهد 
اآثار �سلبية على الأطفال والبالغني، حيث يق�م الطفل بتقليد ما يراه من 
�سيئاً  واأن  خميف  مكان  العامل  اأن  بذلك  معتقداً  التلفاز،  �سا�سة  على  عنف 
�سيئاً �سيحدث له، وقد اأظهرت الدرا�سات امل�ستمرة وج�د عاقة طردية بني 
م�ساهدة العنف على �سا�سة التلفاز والعدائية التي تظهر يف �سخ�سية الفرد 

منذ الّطف�لة وت�ستمر حتى مرحلة البل�غ.
معاذ الطيب 
خمرج

الكامريا اخلفية 
وذلك  املقبل،  ال�سهر  اخلفية  الكامريا  برامج  عرب  الطريفة  امل�اقف  تكر 
يزداد  املتابعني  ع��دد  اأن  كما  والت�سلية،  الرفيه  يف  ودوره  التلفاز  لأهمية 
اخلفية،  الكامريا  ومنها  م�ساهدة  اأك��ر  هي  البهجة  تن�سر  التى  وال��ربام��ج 
رد  الكامريا  وتر�سد  حتدث  طريفة  م�اقف  على  فقراتها  فكرة  تق�م  التى 
فعل الذي اختري للعب عليه، وهذه الفكرة عامة اما هناك فقرات مبهجة 

وم�سحكة خا�سة من ردة فعل الذي وقع يف فخ الكامريا.
تختلف كل فكرة من مكان 

لأخ���ر، ورمب��ا م��ا يحدث 
يف الغرب ل يتنا�سب مع 
ال�سرق، ورمبا ما يتقبله 
ال�طن العربي ل يتقبله 
فالثقافات  اخلليج،  دول 
خم��ت��ل��ف��ة ول������� احت����دت 
ال�������س���م����يل  ال����ف����ك����ر  يف 
الجتماعية  ل��ل��ظ��روف 
والقت�سادية، لكن تظل 
الفكرة هى بطل العمل، 
وي�������راع�������ى ف����ي����ه����ا ع����دم 
من  وال�سخرية  التنمر 
ال�سحكة  ���س��رق��ة  اأج�����ل 

اأثناء رحات  ن�ساهدها  التى  وامل�اقف  فالكامريا اخلفية  وا�سعاد اجلمه�ر، 
العام،  احل��ي��اء  خ��د���ص  اأو  الإح����راج  يف  تت�سبب  ول  ج��دا  م�سحكة  ال��ط��ريان 
ويتقبل الآخر امل�قف واجلميع يبت�سم واحيانا ت�سل لل�سحك ب�س�ت عايل 
جدا واحت�سان مقدم الفقرة، والكل يفرح وي�سعد، ويف ال�سهر القام �سن�ساهد 
العربية، ومن بينها  ال��دول  الكامريا اخلفية من جميع  العديد من برامج 
الإن�سانية،  امل���اق��ف  م��ع  املجتمع  تفاعل  م��دى  تبني  التى  ال�سدمة  ف��ق��رات 
اأنه برنامج يحث على  اإل  اأو البت�سامة  اأنه برنامج ل يهتم بال�سحك  ومع 
القل�ب  مت�ص  املعد  يختارها  التى  فامل�اقف  �سريع،  ق��رار  وات��خ��اذ  التفاعل 
وتزلزل م�ساعر اجلمه�ر، ومن ف�ائد هذه الربامج، نقل اخلربات للجمه�ر 

والت�عية املعرفية.
تبني هذه الن�عية من الربامج حر�ص املجتمع على التكاتف والإخ��اء، ويف 
برامج اأخرى هدفها ال�سحك ون�سر البهجة بعد ي�م ط�يل من عناء العمل، 
فدور هذه الفقرات الرويح عن النف�ص وخربة للمتلقي حتى يتجنب مثل 
ملا  فكرة  كل  فلي�ست  حدوثها،  عند  يت�سرف  فكيف  حدث  واإذا  امل�اقف  هذه 
جاءت من اأجله، ولكن هناك الكثري جدا من ال�ستفادة اإن نظرنا للم��س�ع 

من منظ�ر اإيجابي.
ال�صيماء حممد 
خبري �صحافة واإعالم

�صمة االأحياء
ارفعي قامتك لل�سماء 

فالعمر �سارف على النتهاء 
واملحبة والإخا�ص �سمة 

الأحياء
جند فيهم امل�دة 

واأحيانا املحبة 
وغالبا ال�سام 

الليل  يف  هلل  ن���ت�������س���رع 
والنهار 

ون������ت�������ب ع������ن ال�����ذن������ب 
بال�سهر الكرمي

وال�������ع�������ي��������ن م���ت���ع���ل���ق���ة 
بال�سماء

والقلب والروح ي�سجدان
فنعم املحبة 
ونعم ال�سام
لنه�ص بق�ة 

ونحي الإن�سانية بني العباد
بقلب �سايف 

نعي�ص ال�ئام 
ونحكي ق�س�ص 
وعي�ننا لل�سماء

حممد �صعيب

من وحي الرتاث 
لدينا يف م�روثنا الثقايف من الق�س�ص النبيلة واحلكايات الداعمة للطاقة 
قيمنا  ع��ن  معلنني  الأمم  ب��ني  الإرث  بهذا  نتفاخر  يجعلنا  م��ا  الإي��ج��اب��ي��ة، 
وعاداتنا الكرمية، ف�سرب املثل �سابقا يف احرام الآخر واخل�ف على م�ساعره، 
دون النظر اإىل اختاف الراأي واملعتقد واللغة واجلن�ص، فالإن�سانية عن�ان 
لل�سام واملحبة، ومن الق�س�ص الطيبة التى تروى يف ع�سر ال�سحابة، تلك 
�سهر  الف�سيل،  ال�سهر  اأب���اب  على  ونحن  والجتهاد،  العمل  روح  تبث  التى 
بالإميان  النف��ص  تعل�ا  فيه  �سهر  واملغفرة،  والرحمة  الت�بة  �سهر  رم�سان 

العتكاف،  والروحانيات 
وم��ن ب��ني ه��ذه املحا�سن 
الق�س�ص  ذك���ر  ال��ط��ي��ب��ة 
امل����ل����ه����م����ة م������ن ت����راث����ن����ا 
والثقايف،  الج���ت���م���اع���ي 
ال�سحابي  اأن  ون����ذك����ر 
اأن  اعتاد على  اأب��� دجانه 
الفجر  ���س��اة  يف  ي��ك���ن 
الكرمي  ال��ر���س���ل  خ��ل��ف 
ينهي  ك�������اد  م�����ا  ول����ك����ن����ه 
من  يخرج  حتى  �ساته 
فلفت  م�����س��رع��اً،  امل�سجد 
ذل��������ك ن����ظ����ر ال����ر�����س�����ل 
ي�ماً  فا�ست�قفه  الكرمي 

و�ساأله قائا : يا اأبا دجانه 
اأ�ستغني  اأب��� دجانه : بلى يا ر�س�ل اهلل ول  ، قال  األي�ص لك عند اهلل حاجة 
عنه طرفة عني،  فقال النبي : اإذن ملاذا ل تنتظر حتى تختم ال�ساة معنا 
وتدع� اهلل مبا تريد ، قال اأب� دجانه : ال�سبب يف ذلك اأن يل جاراً من اليه�د 
له نخلة فروعها يف �سحن بيتي : فاإذا ما هبت الريح ليا اأ�سقطت رطبها 
اإىل  واأرده  الرطب  ذل��ك  لأجمع  م�سرعاً  امل�سجد  من  اأخ��رج  ف��راين  عندي 
يا  لك  واأق�سم  وهم جياع،  منه  فياأكل�ن  اأطفايل،  ي�ستيقظ  اأن  قبل  �ساحبه 
فاأدخلت  الرطب،  اأولدي مي�سغ مترة من هذا  اأح��د  راأي��ت  اأننى  اهلل  ر�س�ل 
اأما  ل��ه  قلت  ول��دي  بكى  ومل��ا  يبتلعها،  اأن  قبل  واأخرجتها  حلقه  يف  اأ�سبعي 
ت�ستحي من وق�يف اأمام اهلل �سارقاً، وملا �سمع اأب� بكر ما قاله اأب� دجانه ، ذهب 
اإىل اليه�دي وا�سرى منه النخلة ووهبها لأبي دجانه واأولده ، وعندما علم 
النبي  اإىل  : وت�جه بهم  واأهله  اأولده  اأ�سرع بجمع  الأمر  اليه�دي بحقيقة 

معلنا دخ�لهم الإ�سام.
اأولده من نخلة ج��اره، هكذا كان�ا دعاة �سامتني  ياأكل  اأن  اأب� دجانه خاف 
مب�اقفهم النابعة من عميق اإميانهم ومبعاماتهم الراقية التي هي انعكا�ص 
لذلك الإميان ، ف�سهر رم�سان فر�سة لتهذيب النف�ص واإعادة ترتيب الأوراق، 
و�سحن الروح بالقيم احلميدة والإخا�ص لأفراد املجتمع، من خال ن�سر 
�سمات املحبة وال�سام والطماأنينة بني اجلميع، فال�سام العام ينبع من ق�ة 
النف�ص على فعل اخلري، فاأب�اب اخلري كثرية ومتعددة خا�سة يف هذا ال�سهر 
ولنجعله �ساحن اإيجابي ل�سه�ر العام كلها، فاخلري دائم وم�ج�د وال�سعادة 
تكمن يف الروح املت�ا�سعة التى تخ�سى اهلل، وجتتهد يف بث املحبة والتعاون 

والتكافل يف هذه الأيام املباركة.
املحتاج وحماولة  الإخ��اء، واعطاء  الأي��ام يف بث روح  ن�ستثمر تلك  اأن  علينا 
تلبية متطلباته الب�سيطة لي�سعر ب�ج�د املجتمع معه وبج�اره، والذين هم 
ونرعاهم،  املجتمع  اأن منكنهم يف  فعلينا  الأيتام،  املرحلة هم  اأح���ج يف هذه 
اأم�ص احلاجة ليد حانية تطعمهم من نخلة املحبة و�سجرة  فهذه الفئة يف 

امل�دة.
حممد اأ�صامة 

اإعداد اأ�صامة عبداملق�صود
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اأفادت م�سادر حك�مية ك�رية جن�بية اأم�ص الأحد اأن ك�ريا ال�سمالية 
اإىل نفق يف م�قع  “طريق خمت�سر”  على ما يبدو تعمل على بناء 
جتاربها الن�وية يف بي�نغ غي�-ري، بهدف ال�ستعداد لتجربة ن�وية 
معروفة  ن�وية  جتربة  اأول  هذه  �ستك�ن  اإجرائها  حالة  ويف  �سابعة. 

جتريها ك�ريا ال�سمالية يف 4 �سن�ات ون�سف.
الك�رية  وال�ستخباراتية  الع�سكرية  ال�سلطات  باأن  امل�س�ؤول�ن  واأف��اد 
النفق  ترميم  على  ال�سمال  تركيز  على  م�ؤ�سرات  ر�سدت  اجلن�بية 
طلب  م�سدر  وقال  ال�سرقية.  ال�سمالية  اجلبلية  املنطقة  يف  الثالث 
عدم ن�سر ا�سمه “)ال�سمال( اأوقف فجاأة اأعمال البناء الأولية، لإعادة 
مدخل النفق الثالث، ويق�م حالياً بحفر جانب )النفق(”، واأ�ساف 
اأنه “بهذه الطريقة يبدو اأنه �سيك�ن من املمكن ترميم )النفق( يف 
كيم  نظام  قيام  احتمالت  ب�ساأن  امل��خ��اوف  وت��زاي��دت  �سهر«.  غ�س�ن 
ج����ن���غ-اأون بال�سغط م��ن اأج���ل اإج����راء جت��رب��ة ن���وي��ة اأخ����رى، بعد 
ينهي  24 مار�ص، وبهذا  ي�م  امل��دى يف  بعيد  اإط��اق �ساروخ  اختبار 
بال�ستفزازات  قيامه  على  فر�سه  ال��ذي  الختياري  ال�قف  ر�سميا 
قد  ال�سمالية  ك���ري��ا  اإن  اخل���رباء  وي��ق���ل  ال��ك��ربى.  ال�سراتيجية 
�س�اريخ  على  حتميله  ميكن  �سغرًيا  تكتيكًيا  ن�وًيا  �ساًحا  تخترب 
التي متثل ذكرى  الرئي�سية  ال�طنية  العطلة  بالي�ستية مع اقراب 

تاأ�سي�ص اجلي�ص الث�ري ال�سعبي الك�ري ي�م 25 اأبريل )ني�سان(.

لي�نيد  اأوك��ران��ي��ا  يف  النف�سالية  ل�غان�سك  منطقة  زع��ي��م  اأع��ل��ن 
با�سي�سنك  اأم�ص الأحد اأن منطقته قد تنّظم ا�ستفتاء على الن�سمام 

اإىل رو�سيا، بعدما غزت م��سك� اأوكرانيا امل�الية للغرب.
اأن  “اأعتقد  ق���ل��ه  با�س�سينك  ع��ن  رو���س��ي��ة  اإخ��ب��اري��ة  وك���الت  ونقلت 
اجلمه�رية  اأرا����س���ي  يف  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  ���س��ي��ج��ري  ا���س��ت��ف��ت��اء 
الن�سمام  ب�ساأن  راأيهم  عن  خاله..  النا�ص  �سيعرّب  )النف�سالية(، 

اإىل جمه�رية رو�سيا الحتادية«. 
واأطلقت  احل��ال«.  عليه  �ستك�ن  ما  هذا  اأن  من  متاأّكد  “اأنا  واأ�ساف 
رو�سيا عملية ع�سكرية يف اأوكرانيا اأواخر �سباط/فرباير، م�سرية اإىل 
اأن اخلط�ة هدفها الدفاع عن “جمه�ريَتي” دونيت�سك ول�غان�سك 

املعلنتني من جانب واحد يف �سرق الباد.
وق��ب��ل ال��غ��زو ب���اأي���ام، اع����رف ال��رئ��ي�����ص ال��رو���س��ي ف��ادمي��ري ب�تني 
تعد  حيث  ال�سناعيتان،  املنطقتان  تعد  ومل  املنطقتني.  با�ستقال 
 2014 ع��ام  كييف  ل�سيطرة  خا�سعتني  الرئي�سية،  اللغة  الرو�سية 
واأ�سفرت املعارك التي ت�ا�سلت على مدى ال�سن�ات التالية عن مقتل 

اأكر من 14 األف �سخ�ص.

اأم�ص الأحد عددا قيا�سيا جديدا حلالت الإ�سابة  �سجلت �سنغهاي  
ال�سينية م�جة  املدينة  ت�اجه  اأعرا�ص يف حني  بدون  بك�فيد-19 
ل  التي  الفح��ص  م��ن  ال�سكان  وي��ع��اين  �سهر  منذ  م�ستمرة  تف�سي 

تنتهي واإجراءات الإغاق يف اأماكن معينة.
ي�م  اأعرا�ص  ب��دون  جديدة  اإ�سابة  حالة   2631 �سنغهاي  و�سجلت 
60 باملئة من اإجمايل الإ�سابات  اآذار اأي ما يعادل نح�  26 مار�ص 
 47 ت�سجيل  املدينة  واأعلنت  ال�سني.  م�ست�ى  على  اأع��را���ص  ب��دون 

حالة اإ�سابة جديدة م�سح�بة باأعرا�ص.
لكن  العاملية  باملعايري  حم���دودا  �سنغهاي  يف  الإ���س��اب��ات  ع��دد  ويظل 
اأكر �سرامة يتمثل يف فح�ص جميع �سكان  اأ�سل�با  املدينة انتهجت 
اأم�ص  ال�سني  يف  لل�سحة  ال�طنية  اللجنة  واأعلنت  كاملة.  مناطق 
م�ؤكدة  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   1254 �سجل  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���رب  اأن  الأح����د 
1335 يف  ال�سبت مقابل  باأعرا�ص ي�م  بفريو�ص ك�رونا م�سح�بة 

الي�م ال�سابق.
اإليها  انتقلت  اجل��دي��دة  الإ���س��اب��ات  م��ن   1217 اإن  اللجنة  وق��ال��ت   

العدوى حمليا، مقابل 1280 يف الي�م ال�سابق.
اأعرا�ص  عليها  تظهر  مل  ج��دي��دة  اإ�سابة   4448 ال�سني  و�سجلت 
احلالت  تلك  ال�سني  ت�سنف  ول  ال�سابق.  الي�م  يف   4430 مقابل 

على اأنها اإ�سابات م�ؤكدة.

اأم�ص  الأوكرانية   الع�سكرية  املخابرات  رئي�ص  ب�دان�ف  قال كرييل� 
الأحد اإن رو�سيا حتاول تق�سيم اأوكرانيا اإىل ق�سمني لإن�ساء منطقة 
الباد  ع��ل��ى  ال�سيطرة  يف  ف�س����لها  ب��ع��د  م��س�����ك�  عليها  ت�سيطر 

باأكملها.
واأ�ساف يف بيان “اإنها يف احلقيقة حماولة لإقامة ك�رّيتني �سمالية 
اأوكرانيا �ست�سن قريبا حرب  اأن  اإىل  م�سريا  اأوكرانيا”،  وجن�بية يف 

ع�سابات يف الأرا�سي التي حتتلها رو�سيا.

عو��صم

�سيوؤول

مو�سكو

بكني

كييف

الربملان العراقي يرجئ للمرة الثانية انتخاب رئي�ض اجلمهورية 

اأزمة الرئا�سة العراقية تفتح الباب اأمام »�سيناريوهات خطرية«

بعد احلديث عن »حترير ال�سرق«.. هل تتعر�س اأوكرانيا للتق�سيم؟

النم�سا تخفف اإجراءات احلجر ال�سحيبلينكن يح�سر قمة عربية اإ�سرائيلية
•• فيينا -و�م:

مقل�سة مدة احلجر الإلزامي  “ك�رونا”،  اإج��راءات احلجر ال�سحي ملر�سى فريو�ص  خّففت النم�سا 
املفرو�ص على املر�سى اإىل خم�سة اأيام دون اإجراء اختبار ، يف حال خل� امل�ساب من الأعرا�ص املر�سية 
خال اآخر 48 �ساعة. وت�سمح الق�اعد اجلديدة للمر�سى باخلروج من املنازل وممار�سة العمل، بدءاً 

من الي�م اخلام�ص من اكت�ساف الإ�سابة بالفريو�ص، مع اللتزام بارتداء الكمامة اأثناء العمل.
واأرج��ع ي�هان�ص رواخ، وزير ال�سحة النم�ساوي، �سبب تخفيف ق�اعد احلجر ال�سحي، بالرغم من 
ا�ستمرار عدد الإ�سابات الي�مية عند م�ست�ى مرتفع، اإىل تخفيف ال�سغ�ط ال�سديدة، التي يتعر�ص 
ط�اقم  نق�ص  ب�سبب  امل�سنني،  رعاية  ودور  وامل�ست�سفيات  العاجية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سحي  النظام  لها 
باملتح�ر  الإ���س��اب��ات  ع��دد  تف�سي  عن  الناجم  الكبري  املر�سية  الإج���ازات  ع��دد  نتيجة  الطبية  العمل 
ما ا�ستلزم تقلي�ص الربنامج اجلراحي يف م�ست�سفيات هامة، مثل امل�ست�سفى اجلامعي  “اأوميكرون”، 

يف العا�سمة فيينا »AKH«، وق�سرها فقط على حالت الط�ارئ العاجلة.

و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 30 
مار�ص-اآذار.

املحادثات  الأع��م��ال  راأ����ص ج���دول  وي��اأت��ي على 
الن�وية مع اإيران والتي عربت اإ�سرائيل ودول 
اخلليج العربية عن خماوفها ال�سديدة ب�ساأنها، 
امل�ستمر منذ  الرو�سي لأوكرانيا  الغزو  وكذلك 
اإ�سرائيل  فيه  ب��رزت  ال��ذي  ال�سراع  وه���  �سهر 

ك��سيط حمتمل.
وا�سنطن  م��ع��ه��د  م����ن  رو�������ص  دي��ن��ي�����ص  وق������ال 
جدول  ه�  لدينا  “ما  الأدن��ى  ال�سرق  ل�سيا�سة 
اأعمال من �سقني.. الأول ه� اأوكرانيا للحديث 

لا�س�����تماع  واأي�س�����اً  لاأ�س�������ياء  روؤي��ت��ن��ا  ع��ن 
اجلزء  ي��رون��ه..  م��ا  ح�����ل  الإ�سرائيليني  م��ن 
ت�قعات  ه��ن��اك  لأن  اإي�������ران  �س�����يك�ن  الآخ���ر 
اإبرام  على اجلانب الإ�سرائيلي.. باأننا �سن�سهد 

اتفاق«.
اإىل  الت��سل  على  الن�وية  املحادثات  واأو�سكت 
رو�سيا  قدمت  اأن  اإىل  اأ�سابيع  ع��دة  قبل  اتفاق 
اللحظة الأخرية  املتحدة يف  مطالب لل�ليات 
اأ���س��رت خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ع���دم ت��اأث��ر جت��ارت��ه��ا مع 
اإيران بالعق�بات املفرو�سة عليها ب�سبب غزوها 

لأوكرانيا.

•• و��صنطن-رويرتز

اأنت�ين  ا���س��ت��ه��ل وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ري���ك���ي 
الأحد  اأم�ص  الأو�سط   بال�سرق  ج�لته  بلينكن 
عربية- قمة  يف  ي�سارك  حيث  اإ�سرائيل  بزيارة 

اإ�سرائيلية نادرة ويعقد حمادثات مع ال�سركاء 
يف املنطقة ب�ساأن املحادثات الن�وية املتعرة مع 

اإيران والغزو الرو�سي لأوكرانيا.
ال���زراء الإ�سرائيلي  ويلتقي بلينكن مع رئي�ص 
لبيد  يائري  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  بينيت  نفتايل 
يف املحطة الأوىل من ج�لته بال�سرق الأو�سط 

•• بغد�د-وكاالت

العراق  يف  ال�سيا�سية  الأزم��ة  تفاقمت 
اإخفاق الكتل النيابية يف انتخاب  بعد 
��ك التيار  رئ��ي�����ص اجل��م��ه���ري��ة، ومت�����سُّ
ال�سدر،  مقتدى  بزعامة  ال�����س��دري، 
وال������ط������رف ال�����ث�����اين ق��������ى الإط��������ار 
املالكي،  ن�����ري  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي 
الأب�اب  يجعل  م��ا  وه���  مب�قفيهما، 
متعددة  �سيناري�هات  اأم���ام  مفت�حة 
قد ت�سهدها العملية ال�سيا�سية خال 
الأيام املقبلة. واأرجاأ الربملان العراقي، 
رئي�ص  انتخاب  الثانية  للمرة  ال�سبت، 
اك��ت��م��ال ن�ساب  ل���ع���دم  اجل���م���ه����ري���ة، 
الثلثني املفر�ص ت�فريه، حيث ح�سر 
202 نائب فقط، بينما يبلغ الن�ساب 
 220 بالنتخاب  لل�سروع  ال�سروري 

نائًبا.
ال�طن”  “اإنقاذ  حت���ال���ف  ول������دى 
)م���ت�������س���ّك���ل م����ن م���ق���ت���دى ال�������س���در، 
وم�����������س�����ع������د ب�������������������ارزاين، وحم����م����د 
احللب��سي(، نح� 168 نائًبا، ومتّكن 

من جمع نح� 40 اآخرين، لكّنه ما زال يف احلاجة اإىل 
اختيار  يف  وامل�سي  اجلل�سة  ن�ساب  لإك��م��ال  ن��ائ��ًب��ا،   20
ريرب  التحالف  ه��ذا  ع��ن  )امل��ر���س��ح  للجمه�رية،  رئي�ص 

اأحمد(.

ترا�صق وا�صتعرا�ض قّوة
بالبيانات  ت��را���س��ًق��ا  ال���ربمل���ان  ج��ل�����س��ة  اأج������اء  و���س��ه��دت 
ا للقّ�ة ال�سيا�سّية، مع لهجة خطاب  وال�س�ر وا�ستعرا�سً
حاّدة تبّناها القادة ال�سيعة، مثل ن�ري املالكي، ومقتدى 
ال�سدر، والنّ�اب التابع�ن لهما، وه� ما اأ�سفى اأج�اًء من 
خماوف  و�سط  برّمتها،  ال�سيا�سية  العملية  على  الت�تر 
من اجلن�ح نح� النزاع امل�سّلح، يف ظّل امتاك خمتلف 

•• عو��صم-وكاالت

الذي  اأوك��ران��ي��ا،  �سرق  لف�سل  ت�طئة  اأن��ه��ا  يبدو  فيما 
ي�سم يف العديد من اأقاليمه مناطق ذات كثافة �سكانية 
م��ن اأ���س��ل رو���س��ي، م��ث��ل اإق��ل��ي��م دون��ب��ا���ص، ال���ذي ي�سم 
ج��م��ه���ري��ت��ي ل���غ��ان�����س��ك ودون��ي��ت�����س��ك ال��ل��ت��ني اعرفت 
اأعلن  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  عمليتها  ب���دء  قبيل  م������س��ك���  بهما 
اجلي�ص الرو�سي اأول اأول اأم�ص اجلمعة اأنه �سيغري من 
“التحرير  على  و�سريكز  ا�سراتيجيته  ف�ساعدا  الآن 

الكامل” ملنطقة دونبا�ص يف �سرق اأوكرانيا.
�سريغي  الرو�سية،  العامة  الأرك���ان  رئي�ص  نائب  وذك��ر 
الأوىل  للمرحلة  الرئي�سية  “الأهداف  اأن  رود�سك�ي، 

للعملية اأجنزت«.
للق�ات  القتالية  ال��ق��درات  خف�ص  مت  “لقد  واأ���س��اف: 
اجلزء  بركيز  ي�سمح،  مم��ا  ك��ب��ري،  ب�سكل  الأوك��ران��ي��ة 
الأك����رب م��ن اجل��ه���د ع��ل��ى ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي: حترير 

دونبا�ص«.
ويرى املراقب�ن واخلرباء الع�سكري�ن يف هذا الإعان، 
عامة على اأن م��سك�، رمبا يف ظل ا�ستع�ساء حتقيق 
اأوك���ران���ي���ا وخا�سة  ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ك���ام���ل  ���س��ي��ن��اري��� 
�ستكتفي  اأنها  يبدو  الباهظة،  وكلفتها  كييف  العا�سمة 
بتحقيق هدفها الأول والذي كان �سببا لبدئها احلرب 
كما تق�ل، وه� حماية الرو�ص يف �سرق اأوكرانيا و�سمان 

حق�قهم.
يف  وحظ�ظه  ال��رو���س��ي  الإع���ان  دللت  على  وتعليقا 
ال��ن��ج��اح، ي��ق���ل م��ه��ن��د ال���ع���زاوي، رئ��ي�����ص م��رك��ز �سقر 
“لدى  عربية”:  ني�ز  “�سكاي  مع  لقاء  يف  للدرا�سات، 
ال���رو����ص م��ن��ذ ب���داي���ة احل����رب 3 ره���ان���ات اأو اأه�����داف، 

لتجاوز  والأخ����ري،  الأول  احل��ل  ه���  �سيك�ن  “الت�افق 
الفاهمة  ال�سيا�سية  ال��ث��ق��اف��ة  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  الأزم�����ات، 
البيدر،  واأ���س��اف  ال���ط��ن��ي��ة«.  الأغلبية  حك�مة  مل�ساألة 
“التحالف  اأن  عربية”،  ن��ي���ز  ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح  يف 
برناجمه  اإع��ان  منهجه، عرب  اأخطاأ يف  رمب��ا  الثاثي 
ال�ساح  وح�سر  الف�ساد  مكافحة  واملت�سّمن  احلك�مي، 
وُيفر�ص  �سده،  الأخ���رى  الكتل  اأّل��ب  ما  وه���  املنفلت، 
ورّدات  الزخم  لمت�سا�ص  �سيا�سية  مناورات  اإج��راء  به، 
ال�سبت،  جل�سة  وبعقد  خط�اته«.  �سد  املت�قعة  الفعل 
ال�سيا�سية، حيث متايزت الق�ى  املي�ل  اّت�سحت معامل 
والأح��زاب وان�سهرت يف مع�سكرين؛ الأول ميتلك نح� 
202 ن��ائ��ب، ب��ق��ي��ادة م��ق��ت��دى ال�����س��در، وب�����س��راك��ٍة من 
اأّما  ال�سني،  ال�سيادة  حتالف  وكذلك  ب���ارزاين،  م�سع�د 

الأط��راف ال�ّساح. وفيما كان الربملان يعقد جل�سته يف 
املبنى الر�سمي، فتح رئي�ص ائتاف دولة القان�ن ن�ري 
املناه�سني  ل��ل��ن��ّ�اب  ك��ب��ري،  اأم���ام جتمع  منزله  امل��ال��ك��ي، 
حيث ح�سر ع�سرات الن�اب،  لتحالف “اإنقاذ ال�طن”، 
رئي�ص  العامري،  ه��ادي  مثل  امل�سلحة،  الف�سائل  وق��ادة 
منظمة بدر، وقي�ص اخلزعلي، قائد ف�سيل ع�سائب اأهل 
اإىل املتحالفني معهم ِمن الكرد، مثل  احلق، بالإ�سافة 
الإ�سامي،  والحتاد  الكرد�ستاين”،  ال�طني  “الحتاد 

وحتالف عزم )�سّني(، وغريهم.
“ما  اأن  البيدر،  العراقي، علي  ال�ّساأن  ويرى اخلبري يف 
ال�طنية  الإرادة  اأّن  ع��ل��ى  ��ر  ُم���ؤ���سِّ خ��ري  ال��ي���م،  ح�سل 
ا  اأي�سً م�����س��ل���ب��ة داخ����ل امل��ن��ظ���م��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وي��ظ��ه��ر 
اأن  اإىل  م�سرًيا  حقيقي”،  ب�سكٍل  م�ستقلني  وج���د  ع��دم 

احلروب ه� مقتل اجلي��ص النظامية املهاجمة«.
عاوة على اأن اأوكرانيا كانت م�ستعدة لهكذا �سيناري�، 
متابعا:  وال�سراتيجي،  الع�سكري  اخلبري  ي�سرح  كما 
وعدده  النظامي  اجلي�ص  اأوكرانيا  فككت  ع��ام،  “فمنذ 
عن�سر  ملي�ن  ن�سف  نح�  مع  ملي�ن جندي  ربع  نح� 
املخت�سة  الع�سكرية  التقارير  وقل�سته ح�سب  احتياط، 
اإىل 60 األف جندي، وما تبقى ق�سمتهم لفرق ومفارز 
املتط�عني  ي�سم�ن  ملا  اإ�سافة  قتالية �سغرية ومتنقلة، 
قبل  حتى  اأوكرانيا  دخل�ا  اأنهم  يبدو  الذين  الأج��ان��ب 

ال�سراتيجي  ال��ه��دف  ت��خ��دم  تكتيكية  اأن��ه��ا  يفر�ص 
���س��رق��ا، واأولها  ال��ن��ات���  امل��ت��م��ث��ل يف وق���ف مت���دد ح��ل��ف 
الأوكرانية،  العا�سمة  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ه���  واأ���س��ع��ب��ه��ا 
وا�ستبداله،  زيلين�سكي  الرئي�ص  نظام  لإ�سقاط  كييف، 
يف  الع�سكرية  اجل��غ��راف��ي��ا  ك���ن  غالبا  ينجح  ل��ن  وه���ذا 
الغابات  للغاية، حيث  املنطقة �سعبة جدا ووع��رة  تلك 
املج�عات  قتال  مهمة  وت�سهل  العا�سمة  تزنر  الكثيفة 
يف  م��سك�  �سي�رط  مم��ا  اخلا�سة،  ال�سغرية  املدافعة 
حرب ع�سابات و�س�ارع واأدغال �سدها، وهذا الن�ع من 

املالكي،  برئا�سة  فه�  الآخ��ر،  املع�سكر 
ومتّكن  ن������ّ�اب،   110 ن��ح���  ول���دي���ه 
ال��ربمل��ان، وه��� ما  من تعطيل جل�سة 
�سيناري�هات  ع��دة  على  ال��ب��اب  يفتح 
انفراجة  ح�����س���ل  اأب����رزه����ا  م��ق��ب��ل��ة؛ 
ا�ستكمال  اإىل  ت��ف�����س��ي  ���س��ي��ا���س��ي��ة، 
الدخ�ل  اأو  الد�ست�رية،  الإج����راءات 
بحل  التل�يح  ظ��ل  يف  مظلم،  نفق  يف 
واأ�ساعت  واإعادة النتخابات.  الربملان 
باأن  �سيا�سية  و�سخ�سيات  نيابية  كتل 
الن�������س���داد احل�����ايل ق���د ُي��ف�����س��ي اإىل 
ح��ل ال��ربمل��ان واإع����ادة الن��ت��خ��اب��ات، يف 
هذا  يعنيه  مبا  ال��دائ��ر،  ال�سراع  ظل 
ين�سف  قد  م�سلك معقد،  اخليار من 
الأ����س���ا����س���ي���ة ويثري  ال���ت����اف���ق���ات  ك����ّل 
اح��ت��ج��اج��ات اأخ�����رى. وي����رى اخلبري 
القان�ين، على التميمي، اأّنه “بتجاوز 
املدة املقررة لنتهاء انتخاب الرئي�ص، 
لقرار  اأم��ام خمالفة �سريحة  �سنك�ن 
املحكمة الحتادية العليا التي اأجازت 
فتح باب الر�سيح ملرة واحدة، و�سنك�ن 
اأمام ف�سٍل غري قابل للحل، ورمبا يتم 
حل الربملان بطلب ِمن ُثلث الأع�ساء وم�افقة الأغلبية 
اأو  د�ست�ر،  من   64 امل��ادة  وف��ق  الأع�ساء  لعدد  املطلقة 
ملعرفة  ذل��ك  مت  اإذا  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  ا�ستفتاء 
اأنه  له،  تعليق  التميمي، يف  واأ�ساف  الد�ست�ري«.  املنفذ 
“رمبا نك�ن يف حالة ح�سل ذلك اأمام انتخابات مبكرة 
الأم�ر  بت�سريف  احلالية  احلك�مة  وت�ستمر  ج��دي��دة، 
اأخ��رى، حيث  اأم��ام الربملان فر�سة  الي�مية«. وما تزال 
قبل  املقبلة،  للجل�سة  م���ع��دا  م��ار���ص  م��ن  ال�30  ح��دد 
حل  �سيناري�  يجعل  م��ا  وه���  الد�ست�رية،  امل��دة  انتهاء 
الربملان ماثًا، اأو الدخ�ل يف فراغ د�ست�ري كبري، بينما 
ال�سيا�سية قد ت�سهد انفراجة،  اأن العملية  اآخرون  يرى 

بقب�ل الطرفني اجلل��ص على مائدة احل�ار.

اندلع احلرب«.  
وي�سيف العزاوي: “الهدف الثاين ه� حرمان اأوكرانيا 
بحري  ع��رب  اجلن�بية،  البحرية  رئتها  اأو  حيزها  م��ن 
املناطق،  تلك  على  وال�سيطرة  الأ���س���د،  والبحر  اآزوف 
ورو����س���ي���ا ت��ك��اد حت��ق��ق ه����ذا ال���ه���دف وه����ي يف طريقها 
قدراتها  كييف  �ستفقد  ولهذا  اأودي�سا،  على  لل�سيطرة 
بن�سبة 90 يف املئة يف الت�سدير وال�سترياد عرب م�انئها 

وهذا ي�سكل �سربة قا�سمة لقت�سادها«.
الهدف الثالث ه� جعل اأوكرانيا دولة منزوعة ال�ساح 
وحم��اي��دة ويف ح���ال ع���دم حت��ق��ق��ه، ك��م��ا ي������س��ح رئي�ص 
لعزل  �ستعمد  م��سك�  “فاإن  للدرا�سات:  �سقر  مركز 
�سرق اأوكرانيا وف�سله عن غربها، خا�سة واأن الكثريين 
رو�سي  اأ�سل  من  هم  ال�سرقية  املناطق  هذه  �سكان  من 
وي��ت��ح��دث���ن ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة كلغة اأوىل ل��ه��م، ك��م��ا يف 
املناطق  تلك  يف  كبرية  ق���ات  ولديها  دون��ب��ا���ص،  اإقليم 
حيث ت�سيطر على نح� 60 يف املئة من �سرق اأوكرانيا، 
منطقة  وجعله  ال�سرق  عزل  دنيربو  نهر  من  وميكنها 
فا�سلة بني رو�سيا وغرب اأوكرانيا، وهذا خيار مطروح 

بق�ة على طاولة القادة الرو�ص«.
عن  ح�سارهم  “�سيفك�ن  الع�سكري:  اخلبري  ويتابع 
للباد  ال�سرقي  اجل��ن��اح  على  �سيطرتهم  ح��ال  كييف، 
وم��ن��اط��ق��ه ك�����س���م��ي وخ���ارك����ف ول���غ��ان�����س��ك و�س�ل 
لل�سريط البحري م�سيطرين بذلك على حرف U يف 
�سرق وجن�ب اأوكرانيا، ومن ثم قد يعمل�ن على �سمان 
ورمبا  اأوك��ران��ي��ا  ع��ن  وف�سلها  املنطقة  ه��ذه  ا�ستقال 
يق�م�ن باإ�سباغ ا�سم جديد عليها، كما فعل حلف النات� 
كي�غ��سافيا  ال�سرقية  اأوروب����ا  دول  م��ن  العديد  م��ع 

مثا«.

يف بلد ينه�سه انهيار اقت�سادي .. لبنانيون ي�ستغنون عن اللحوم و�سط اأزمة خانقة    ••   بريوت-�أ ف ب

اقت�سادي  ان���ه���ي���ار  ي��ن��ه�����س��ه  ب��ل��د  يف 
وت��رت��ف��ع ف��ي��ه ت��دري��ج��اً اأ���س��ع��ار امل����اد 
ابراهيم  ل��ي��ل��ى  وج�����دت  امل�������س���ت����ردة، 
بتناول  الكتفاء  على  جمربة  نف�سها 
مرة  ال��ل��ح���م  م��ن  املف�سلة  اأط��ب��اق��ه��ا 
عنها  م�ستعي�سة  الأ�سب�ع،  يف  واح��دة 
اأك����ر ع��ل��ى احلب�ب  ب��ح��م��ي��ة ت��رت��ك��ز 

واخل�سار.
عاماً(   44( اب��راه��ي��م  ليلى  وت��ق���ل 
اأتناول  “كنت  بر�ص  فران�ص  ل�كالة 
اأو  ال���دج���اج  اأو  ال��ل��ح��م  ���س��ري��ح��ة م���ن 
ال�سمك ي�مياً، لكّن اأ�سعار هذه امل�اد 

باتت خيالية«.
من  ا�ستهاكنا  “خف�سنا  وت�سيف 
ال��ل��ح��م الأح���م���ر اإىل م���رة واح����دة يف 
تقريباً  ن��ب��ات��ي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  الأ����س���ب����ع 

بحكم ال�سرورة ل الختيار«.
ال��ل��ح���م احلمراء  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
اأ�سعاف،  خم�سة  من  اأك��ر  امل�ست�ردة 
حتى اأن الكيل�غرام ال�احد من حلم 

قيمة  ن�سف  نح�  ي��ع��ادل  ب��ات  البقر 
ب�675  الأدن��ى لاأج�ر املحدد  احلد 

األف لرية اأي 33 دولراً.
امل�ست�ردة  الأن�������اع  ب��ع�����ص  وت��خ��ط��ت 
الأدنى  والأف�����س��ل ج���دة قيمة احل��د 
فيه  فقدت  بلد  يف  بالكامل  ل��اأج���ر 
يف  ت�سعني  م��ن  اأك���ر  املحلية  العملة 
املئة من قيمتها اأم��ام ال��دولر خال 

عامني فقط.
ال�سكان  م��ن  امل��ئ��ة  80 يف  وب���ات نح� 
ب��ي��ن��م��ا تده�رت  ال��ف��ق��ر،  حت���ت خ���ط 
قدرتهم ال�سرائية وانح�سرت الطبقة 

ال��سطى اإىل حد كبري.
ال���ل���ح����م، بح�سب  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 
مر�سد اجلامعة الأمريكية لاأزمة، 
بن�سبة   2021 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
املئة،  يف  و530   440 بني  تراوحت 
كما �سجل الدجاج ارتفاعاً تراوح بني 

328 و425 يف املئة.

كمية  ن�سع  “بتنا  اب��راه��ي��م  وت��ق���ل 
���س��ئ��ي��ل��ة م���ن ال��ل��ح��م يف امل��ح��ا���س��ي اأو 
على  العائلة  اجتماع  وحتى  اليخنة، 
الآحاد  اأي��ام  يف  امل�س�ية  اللح�م  طبق 

مل يعد ممكناً«.
من  ال���اح��د  الكيل�غرام  �سعر  ويبلغ 
�سدور الدجاج نح� 120 الف لرية 
األف   300 )خم�سة دولرات( مقابل 
)15 دولراً( لفيليه البقر اأو ما بني 

150 و170 األفاً للحم املفروم.
ودف���ع���ت الأ����س���ع���ار ب��ك��ر ع��ل��ى غ���رار 
فيما  ع��ادات��ه��م،  تغيري  اإىل  اب��راه��ي��م 
املئة”  يف  �سبعني  “بن�سبة  ت��راج��ع��ت 
التغذية،  اخ�سائيي  ل��دى  املراجعات 
كري�ستال  نقيبتهم  اأف��ادت  ما  بح�سب 

با�سي.
“يجد  ب��ات  البع�ص  اإن  با�سي  وتق�ل 
وجبات  ع��دد  عن  الإف�ساح  يف  حرجاً 
م�سرية  يتناول�نها”،  التي  اللح�م 

اأك��ر على  ب��ات���ا يعتمدون  اأن��ه��م  اإىل 
ترد  “ل  فيما  كلفة،  الأق���ل  ال��دج��اج، 
يف  اأو مرتني”  م���رة  ���س���ى  ال��ل��ح���م 

الأ�سب�ع.
ال�س�برماركت  اأ�سحاب  ي��سح نقيب 
الزبائن  اأن  بر�ص  نبيل فهد لفران�ص 
بالدجاج  احل��م��راء  اللح�م  “اأبدل�ا 
الثانية  وبالدرجة  الوىل  املرتبة  يف 
رفع  ب���ع���د  خ�����س������س��اً  باحلب�ب”، 
احلك�مة الدعم عنها مع �سلع اأخرى 

قبل عام.
وت���راج���ع ب��ي��ع ال��ل��ح���م احل���م���راء يف 
�سبعني  نح�  بن�سبة  الكبرية  املتاجر 
ي��سح  ال������ذي  ف���ه���د  وف�����ق  امل����ئ����ة،  يف 
على  ان��ع��ك�����ص  الأك�������رب  ال���ت���اأث���ري  اأن 
ال��ذي��ن يعدون  ال�����س��غ��ار  ال��ق�����س��اب��ني 
خ�س��ساً  لل�سكان  الرئي�سي  املق�سد 

خارج املدن الكربى.
وت���ق����ل ن��ان�����س��ي ع���ا���س��ة م���ن فريق 

م��راق��ب��ي ج����دة ال��ل��ح���م يف حمافظة 
بريوت لفران�ص بر�ص اإن “الكمية يف 
اب تقت�سر الي�م على ربع  براد الق�سّ

اأو ثلث ما كان �سابقاً«.
وتزامناً مع تراجع ا�ستهاك اللح�م، 
كانت  التي  ال�سكاوى  اأي�ساً  تراجعت 
بن�سبة  اإىل ع�ا�سة وزمائها  تت�اىل 

75 يف املئة.
ولي�ص يف ذلك دليل �سحة اأو حت�ّسن 
يف مطابقة ال�سروط ال�سحية، بل ه� 
عائد، وفق ع�ا�سة، اإىل اأن اللبنانيني 
اللح�م،  ا����س���ت���ه���اك  م����ن  “قلل�ا 

وبالتايل من �سرائها«.
طلبيته  ي���ح���دد  ال����زب�����ن  ي���ع���د  ومل 
الذي  املبلغ  بح�سب  بل  الكمية،  وف��ق 

بح�زته.
وازداد ال��سع �س�ءاً مع دخ�ل لبنان 
يف اأزمة كهرباء ووق�د حادة يف �سيف 
2021، ما رفع كلفة حفظ الطعام 

اأ�سا�ساً وبالتايل اأ�سعار امل�اد الغذائية. 
وت���ت���خ���ط���ى �����س����اع����ات ال���ت���ق���ن���ني من 
�ساعة   22 ال��دول��ة  كهرباء  م�ؤ�س�سة 
يف ال���ي����م، وج�����راء رف����ع ال���دع���م عن 
ا�سترياد املازوت بات اأ�سحاب امل�لدات 
اخلا�سة يطلب�ن مبالغ مرتفعة جداً 
لتاأمني التيار الكهربائي تع�ي�ساً عن 

النق�ص يف اإمدادات الدولة.
ل�سركة  الإداري  ال�����س��ري��ك  وي���ق����ل 
اللح�م  ل���س��ت��رياد  للت�زيع”  “فيد 
ع��م��اد ح����روق ل��ف��ران�����ص ب��ر���ص “كان 
الأول  الن�سف  حتى  مقب�ًل  ال��سع 
اآب/ بعد  اختلف  لكنه   ،2021 م��ن 

اأغ�سط�ص«.
“ارتفاع  اإىل  ويع�د ذلك، وفق ق�له، 
انقطاع  ظ���ل  يف  ال��ت��خ��زي��ن  اأك������اف 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي والع���ت���م���اد على 
امل�لدات اخلا�سة على مدار ال�ساعة، 
اأم���ام  البيع”.  ���س��ع��ر  ع��ل��ى  اأث����ر  مم���ا 
امل�ست�ردون  قّلل  ال�ستهاك،  تراجع 
ي�سرونها  التي  الكميات  م��ن  اأي�ساً 

من اخلارج.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• فيليب لو كور

ال�سي�عي  للحزب  الع�سرين  امل���ؤمت��ر  �سنة  يف      
ل عدم  ُيف�سّ �سينعقد يف اخلريف،  الذي  ال�سيني، 
يتعلق  فيما  ال�سينية  ال��ن���اي��ا  ح���ل  اأوه���ام  وج���د 
فيه  ي�سن  ال��ذي  ال�قت  ففي  املتمردة.  باجلزيرة 
فادميري ب�تني حرًبا على اأوكرانيا، هناك فر�سة 
اآخر  اأي خيار  بينغ يف  �سئيلة لأن يفكر �سي جني 
ال�سينية.  الهيمنة  ت��اي���ان يف  ان��دم��اج  اإع���ادة  غري 
ومن املفارقات، اأن اأوكرانيا دولة م�ستقلة -تعرف 
ب��ه��ا ب��ك��ني ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��� م��ن��ذ ع����ام 1992 
لي�ست  وه��ذه  اإقليمية.  ب�سيادة  تتمتع  -وب��ال��ت��ايل 
ح��ال ت��اي���ان، وه��ي ج��زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن الأرا�سي 

ال�سينية وفًقا للنظام ال�سي�عي.
2012، وا�سل �سي جني  ال�سلطة منذ ع��ام     يف 
ت�ساي  ورئي�ستها  تاي�ان  �سد  لهجته  ت�سديد  بينغ 
اأكت�بر عام  ث���رة  ذك��رى  اإح��ي��اء  اإن��غ ون. م�ستغًا 
حتقيق  “اإن  ال�سيني:  ال��رئ��ي�����ص  اأع��ل��ن   ،1911
اإعادة ت�حيد ال�طن الأم بال��سائل ال�سلمية ي�سب 
يف امل�سلحة العامة لاأمة ال�سينية، واإعادة ت�حيد 
فاإن  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  و�ستحدث”.  ممكنة  بلدنا 
م�سلحة احلزب ال�سي�عي ال�سيني هي التي على 
لتربير  الق�مية  ال�رقة  يطرح  ال��ذي  ه�  املحك، 
خطابه عن ال�سني امل�حدة، امل�سممة على ا�ستعادة 
مكانتها كزعيمة طبيعية لآ�سيا، واخراج ال�ليات 
اأم���ك���ن م���ن ه���ذا اجل����زء م���ن املحيط  اإن  امل��ت��ح��دة 
القي�سرية،  ومي�له  لب�تني  بالن�سبة  اأما  الهادي. 
فاإن “احللم الق�مي ال�سيني” ميّر عرب ا�ستعادة 

الأرا�سي با�سم ما ي�سّمى بال�سرعية التاريخية.

عندما اأرادت تايوان 
»اإعادة احتالل القارة«

   م�ستعمرة يابانية �سابقة، تتمتع تاي�ان مع ذلك 
بحكم ذاتي بحكم المر ال�اقع منذ عام 1949، 
اإثر نفي الزعيم الق�مي ال�سيني ال�سابق ت�سيانغ 
ال�سني  يف  ال�سي�عيني  ان��ت�����س��ار  ب��ع��د  �سيك  ك���اي 
القارية. ويف اخلم�سينات من القرن املا�سي، ادعت 
للنظام”  الر�سمي  “ال�سم  ال�سني”  “جمه�رية 

اأنها “�ست�ستعيد القارة«.
   ب��ع��د ب�����س��ع��ة ع���ق����د، اأ���س��ب��ح��ت ت����اي�����ان دول���ة 
-واأعيد  منتخب�ن  روؤ����س���اء  اأرب���ع���ة  دمي��ق��راط��ي��ة: 
ان��ت��خ��اب��ه��م -ب���الق���راع ال��ع��ام م��ن��ذ ع���ام 1996، 
ال�سيا�سية، ودعم �سكانها  الأح��زاب  وتن�ع كبري يف 
البالغ عددهم 24 ملي�ًنا للنظام الدميقراطي ه� 
دعم حقيقي، واقت�سادها، امل�جه نح� التكن�ل�جيا 

احلديثة، ديناميكي.
   ع�سكريا، تتمتع ال�سني على ال�رق بتف�ق وا�سح 
من  اأك��ر  ال�سعبي  التحرير  جلي�ص  ت��اي���ان.  على 
ملي�ن رجل، منهم 416 األفا مرابط فيما ي�سمى 
منطقة “م�سيق تاي�ان”، مقابل 88 األفا للق�ات 
التاي�انية؛ و6300 دبابة مقابل 800؛ و700 
ال�سني  400. وعلى عك�ص  طائرة مقاتلة مقابل 
التي لديها حاملتا طائرات، فاإن تاي�ان ل متلك 

اأي حامات. وت�ستفيد بكني 
الهج�م  و���س��ائ��ل  م���ن  ��ا  اأي�����سً

غري الع�سكرية، مثل التكن�ل�جيا الإلكرونية.
   ت�سّر بكني على اأن تاي�ان �سينية، ومنذ اندلع 
اجلزيرة  ���س��ك��ان  اأن  ي��ب��دو  اأوك���ران���ي���ا،  يف  احل����رب 
اأي وقت م�سى، على الدفاع  اأكر من  م�سّمم�ن، 
باملائة   40 ق��ال  اأ�سهر،  ب�سعة  قبل  اأنف�سهم.  عن 
للقتال  م�ستعدون  اإن��ه��م  ال��ت��اي���ان��ي��ني  م��ن  ف��ق��ط 
اإىل  الن�سبة  ه��ذه  ارتفعت  اأرا�سيهم:  عن  للدفاع 
الدرا�سات  جلمعية  وف��ًق��ا  ب��امل��ائ��ة،   4 فا�سل   70
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��دول��ي��ة يف ت���اي����ان. وي��ب��دو اأن 
ال�����س��ك��ان ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ق��ب���ل ت��ع��زي��ز التجنيد 
الإجباري من اأربعة اأ�سهر اإىل �سنة للرجال الذين 

تراوح اأعمارهم بني 18 و38 عاًما.

ال�صمود االأوكراين
ال��ت��اي���ان��ي���ن �سم�د  ال��ع��امل، لح��ظ     مثل بقية 
اأنف�سهم  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م  الأوك���ران���ي���ني، 
)قاذفات  اأوروب��ي��ة  اأو  اأمريكية  معدات  با�ستخدام 
�س�اريخ، طائرات بدون طيار(. وعلى مدى خم�ص 
الدعم  اإ�سارات  املتحدة  ال�ليات  �ساعفت  �سن�ات، 
ر�سمية،  غ��ري  اأو  ر�سمية  زي���ارات  ون:  اإن��غ  لت�ساي 

تدريب اجلي�ص التاي�اين وتزويد بالأ�سلحة.
   ب���دوره���ا، مل ت��ت��اأخ��ر ف��رن�����س��ا اي�����س��ا: مت ت�قيع 
عقد �سيانة بقيمة 14 ملي�ن ي�رو يف نهاية عام 
التي  للمرياج  امل�جهة  ال�س�اريخ  ملعدات   2021
يف  ال��ت��اي���ان��ي��ة  اجل���ي��ة  ال��ق���ات  اإىل  ت�سليمها  مت 
الت�سعينيات.    اأخرًيا، رمبا تفاجاأت تايبيه -مثل 
بكني -بحجم العق�بات القت�سادية التي فر�ستها 
ال�ليات املتحدة والحت��اد الأوروب��ي على رو�سيا. 
اأملانيا -مبثل  ن��ادًرا ما واج��ه الغرب -مب��ا يف ذل��ك 
هذا التناغم وال�حدة. فماذا �سيحدث لل�سني ل� 

هاجمت تاي�ان؟

دعاة احلرب من احلزب ال�صيوعي ال�صيني
   ب��ال��ت��اأك��ي��د، ت�����س��اع��ف��ت ع����ام���ل اخل��ط��ر خال 
ال�سراتيجي  التناف�ص  خلفية  على  املا�سي  العام 
امل��ت��ك��ررة م��ن قبل  ال�سيني الأم��ري��ك��ي، وال��غ��ارات 
الق�ات اجل�ية ال�سينية يف منطقة الدفاع اجل�ي 
التاي�انية، لكن معظم اخلرباء يعتقدون اأن بكني، 
التي جعلت دائًما من اإدارة ال�قت عن�سرا اأ�سا�سًيا 
ال��سع  يف  ال���س��ت��م��رار  �ستختار  ال��ق��رار،  �سنع  يف 

القائم.
ف���ر����ص التقارب  ت���زي���د م���ن  اأن���ه���ا  ب����دت     ول���ئ���ن 
ال���س��رات��ي��ج��ي ب��ني ال�����س��ني ورو���س��ي��ا، ف����اإن عدم 
ال��ي��ق��ني امل��رت��ب��ط ب��ال������س��ع الأوك������راين ل��ن يدفع 
بكني اإىل ات��خ��اذ اإج���راء اأح���ادي اجل��ان��ب، مم��ا قد 
يت�سبب يف اأزمة عاملية خطرية، وُيغرق املنطقة يف 
دع��اة احل��رب يف احلزب  -با�ستثناء  اأح��د  �سراع ل 
ال�سي�عي -يريده يف اآ�سيا. ومع ذلك، من ال�سعب 
روؤية �سي جني بينغ يراجع عن الهج�م، لأن كل 
�سيء ي�سري اإىل اأن م�سيق تاي�ان اأ�سبح اأحد الب�ؤر 

اجلي��سيا�سية للك�كب.
ترجمة خرية ال�سيباين

احلرب يف اأوكرانيا:
تايوان, ال�سراع الرئي�سي الآخر القادم...؟

* باحث، هارفارد كينيدي �سك�ل، واملدر�سة العليا للعل�م القت�سادية والتجارية-ايرين.

 مو�سكو تنفي اأن تكون املك�سيك »وكرا« جلوا�سي�س رو�س 
•• مك�سيك�-اأ ف ب

نفت رو�سيا مزاعم جرنال اأمريكي قال اإن املك�سيك وكر جل�ا�سي�ص م��سك�، وا�سفة هذه 
الت�سريحات ب� “غري املقب�لة«. وقالت ال�سفارة الرو�سية يف املك�سيك اإنها “حللت بعناية 
م�سيفة اأن “راأيه ح�ل وج�د “ج�ا�سي�ص ع�سكريني  �سديدة خطاب غلني فانهريك”، 
م�اقع  يف  �سفحاتها  على  ن�سرته  بيان  يف  واعتربت  ل��ه«.  اأ�سا�ص  ل  مك�سيك�  يف  رو�ص” 
الت�ا�سل الجتماعي م�ساء اجلمعة، اأّنه من “غري املقب�ل” اأن حُتاول ال�ليات املتحدة 
“التاأثري على ن�ساط احلك�مة املك�سيكية وقراراتها ال�سيادية«. قال اجلرنال الأمريكي 
غلني فانهريك، قائد املنطقة الع�سكرية التي ت�سمل ال�ليات املتحدة وكندا واملك�سيك 
اأع�ساء املخابرات الع�سكرية الرو�سية  “اجلزء الأكرب من  اإن  وجزر الباهاما، اخلمي�ص 
ال�سفارة  الرو�سية«. وتابعت  اأفراد املخابرات  اإنهم  املك�سيك حاليا.  العامل م�ج�د يف  يف 
اأهدافها  التي من  املتحدة  ال�ليات  دعاية  اأن ناحظ  “مرة جديدة، ميكننا  الرو�سية 

الرئي�سية عزل رو�سيا والدبل�ما�سيني الرو�ص يف العامل عرب معل�مات خاطئة«.

ع��ق���ب��ات على اأك���ر م��ن األ���ف ف��رد و���س��رك��ة رو���س��ي��ة اأو 
ب��ي��ارو���س��ي��ة يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية. واآخ����ر دف��ع��ة من 

العق�بات كانت قبل ي�مني.
واأو����س���ح���ت ت���را����ص ل�����س��ح��ي��ف��ة ���س��ن��داي ت��ل��غ��راف اأن 
لإطاق  كامل  ب�قف  اإل  رفعها  ميكن  ل  “العق�بات 
اللتزام  م��ع  اأي�سا  ولكن  )ال��ق���ات(،  وان�سحاب  ال��ن��ار 
اأوكرانيا،  ���س��د  العدوان”  م��ن  م��زي��د  ارت���ك���اب  ب��ع��دم 
اإع��ادة فر�ص ه��ذه العق�بات يف  اأن��ه ميكن  اإىل  م�سرية 

حال �سن هج�م جديد.
اأ�سار  بلينكن  اأن��ت���ين  الأم��ريك��ي  وزي��ر اخلارجية  ك��ان 
لتك�ن  “لي�ست م�سممة  رو�سيا  على  العق�بات  اأن  اإىل 

•• لندن-�أ ف ب

اأن  ت��را���ص  ليز  الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  اأع��ل��ن��ت 
التي فر�ستها لندن على رو�سيا بعد غزوها  العق�بات 
اإذا وافقت م��سك� على وقف كامل  اأوكرانيا قد ترفع 

لإطاق النار و�سحبت ق�اتها.
الكرملني  ع��ل��ى  اإن  ت��را���ص  ق��ال��ت  م��ق��اب��ل��ة ط���ي��ل��ة،  يف 
اآخ���ر �سد  ع����دوان  اأي  ارت��ك��اب  ب��ع��دم  اأي�����س��ا  يتعهد  اأن 
اأوكرانيا حتى يتم رفع العق�بات املفرو�سة على مئات 

ال�سخ�سيات والكيانات الرو�سية.
املتحدة  اململكة  اأخ��رى، فر�ست  على غرار دول غربية 

اإذا غ��ريت م��سك�  ت��زول  اأن  اإنها ميكن  وق��ال  دائمة” 
اأنها  اإىل  الربيطانية  ال���زي��رة  اأ���س��ارت  كما  م�قفها. 
وزارتها  داخل  املفاو�سات  يف  متخ�س�سة  وحدة  اأن�ساأت 
مل�����س��اع��دة اأوك��ران��ي��ا يف حم��ادث��ات��ه��ا م��ع رو���س��ي��ا. لكنها 
“الرو�ص  اإذا كان  اإل  اأنها لن تك�ن مفيدة  ح��ذرت من 

جادين” يف ا�ستعدادهم للتفاو�ص.
وتابعت ترا�ص “ل اأعتقد اأنهم جادون الآن ولهذا قلُت 
اإننا يف حاجة اإىل اأن نك�ن حازمني لتحقيق ال�سام”. 
“م�ساعفة  ب���ال���ت���ايل  ال�������س���روري  م���ن  اأن�����ه  واأك�������دت 
اإىل  نر�سلها  التي  الأ�سلحة  و”م�ساعفة  العق�بات” 

اأوكرانيا«.

 لندن: رفع العقوبات عن رو�سيا م�سروط بتحقيق ال�سلم 

•• نايبيد�و -�أ ف ب

الع�سكري  امل��ج��ل�����ص  ق���ائ���د  ت����ّع���د 
احلاكم يف ب�رما مني اأونغ هاينغ 
يف  الن��ق��اب  معار�سي  ب�”اإبادة” 
ا�ستعرا�ص  خ���ال  وذل���ك  ال��ب��اد، 
لي�م  اإح������ي������اء  اجل����ي���������ص  ن����ّظ����م����ه 
ي�سادف  ال����ذي  امل�����س��ّل��ح��ة  ال���ق����ات 
للقمع  الأوىل  ال�سن�ية  ال��ذك��رى 
املطالبة  ل��اح��ت��ج��اج��ات  ال��ع��ن��ي��ف 

بالدمي�قراطية.
وت�سهد ب�رما ف��سى منذ انقاب 
�سباط-فرباير  يف  وق�����ع  ال������ذي 
قمع  ح��م��ل��ة  واأ����س���ف���رت   ،2021
عن  الع�سكري  للحكم  املعار�سني 
وفق  ق���ت���ي���ل،   1700 م����ن  اأك������ر 

جمم�عة ر�سد حملية.
ت�سّجل  الباد  من  عدة  اأنحاء  ويف 
“ق�ات  م��ق��ات��ل��ي  ب���ني  ا���س��ت��ب��اك��ات 
غالبا  املجّهزين  ال�سعبي”  الدفاع 
بدائية  اأو  ال�سنع  يدوية  باأ�سلحة 
وي�سري  الع�سكري،  املجل�ص  وق���ات 
ي�اجه  اجل��ي�����ص  اأن  اإىل  حم��ّل��ل���ن 
تكتيكات  مع  التعامل  يف  �سع�بات 

املقاتلني.
ك�����ذل�����ك ت���������دور ا�����س����ت����ب����اك����ات مع 
تنظيما  اأك��ر  متمردة  جمم�عات 
مع  احل���دود  ط���ل  على  متمركزة 

تاياند وال�سني.
الع�سكري  العر�ص  تروؤ�سه  وخال 
دبابات  فيه  �ساركت  الذي  ال�سن�ي 
و�ساحنات حمّملة ب�س�اريخ وقطع 
اأكد  اخليالة،  من  وجن�د  مدفعية 
مني اأونغ هاينغ اأمام نح� ثمانية 
اآلف من عنا�سر الأمن اأن اجلي�ص 

لن يراجع.
وقال قائد املجل�ص الع�سكري قبيل 

•• طهر�ن-�أ ف ب

الأوروب�����ي  م��ب��ع���ث الحت����اد  ي�سل 
مباحثات  ت��ن�����س��ي��ق  ي���ت����ىل  ال�����ذي 
الربنامج  ب�����س��اأن  الت���ف���اق  اإح���ي���اء 
طهران  اإىل  الإي��������راين  ال����ن�����وي 
التباين  ن��ق��اط  ح���ل  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل 
الإيرانية  املتبقية بني اجلمه�رية 
وال�ليات املتحدة، يف زيارة �سبقها 
ت�ّقع وزير خارجية التكتل القاري 

اإجناز تفاهم “خال اأيام«.

وي���اأت���ي ذل���ك يف ي����م ك�����س��ف وزير 
اأمري  الإي����راين ح�سني  اخل��ارج��ي��ة 
وا�سنطن  ا�سقاط  اأن  عبداللهيان 
عن  “الإرهابي”  ال���ت�������س���ن���ي���ف 
احل���ر����ص ال���ث����ري ه���� م���ن �سمن 
امل�سائل العالقة يف مباحثات اإحياء 

التفاق.
وق���ب���ل ن���ح���� ع������ام، ب�������داأت اإي������ران 
التي ل تزال من�س�ية يف  والق�ى 
اتفاق 2015 )فرن�سا، بريطانيا، 
اأملانيا، رو�سيا، وال�سني(، مباحثات 
يف فيينا مب�ساركة غري مبا�سرة من 
ان�سحبت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 

اأحاديا منه يف 2018.
وي���ت����ىل الحت������اد الأوروب���������ي دور 
املن�ّسق يف املباحثات الهادفة لإحياء 
وا�سنطن اىل  ع����دة  ع��رب  الت��ف��اق 
عاودت  التي  العق�بات  ورفع  متنه 
فر�سها على اإيران بعد ان�سحابها، 

ي����م الق�ات  اإح���ي���اء  ب���دء م��را���س��م 
العا�سمة  ن��اي��ب��ي��داو،  يف  امل�����س��ّل��ح��ة 
اجلي�ص  اإن  اجل��ي�����ص،  ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
“لن يفاو�ص بعد الآن... و�سيبيد 
التي  امل��ج��م���ع��ات  النهاية”  ح��ت��ى 

تقاتل لإطاحة احلكم.
وحّلقت يف الأج�اء طائرات خّطت 
الب�رمي  العلم  األ�����ان  ال�سماء  يف 
الأ�سفر والأحمر والأخ�سر، فيما 
الر�سمية  الإع������ام  و���س��ائ��ل  ب��ّث��ت 
م�ساهد لن�ساء ا�سطففن يف الطرق 

ل�ستقبال اجلن�د بالزه�ر.
رانغ�ن  القت�سادية  العا�سمة  ويف 
بتحّرك  ���س��خ�����س��ا   12 ن��ح���  ق����ام 
م�ساعل  ف��ي��ه  ح��م��ل���ا  اح��ت��ج��اج��ي 
مناه�سة  ه����ت����اف����ات  واأط�����ل�����ق������ا 
م�ساهد  وفق  الع�سكري،  للمجل�ص 
ل��سائل  م�����س��ت��خ��دم���ن  ت���داول���ه���ا 

الت�ا�سل الجتماعي.
وعلى و�سائل الت�ا�سل الجتماعي 
اأي�����س��ا دع����ا اآخ������رون ال�����س��ك��ان اإىل 
اإطفاء الأ�س�اء يف منازلهم يف اإطار 

“اإ�سراب” وطني م�ساء الأحد.
القّ�ات  “ي�م  يف  ب����رم���ا  وحت��ي��ي 
امل���ق���اوم���ة  ان�����ط�����اق  امل�سلحة” 
ل��اح��ت��ال ال��ي��اب��اين اإب���ان احلرب 
العاملية الثانية، وعادة ما ينّظم يف 
هذا الي�م عر�ص ع�سكري يح�سره 

ع�سكري�ن ودبل�ما�سي�ن اأجانب.
وال���ع���ام امل��ا���س��ي، ف��ي��م��ا ك���ان مينغ 
العر�ص  ي��ح�����س��ر  ه��اي��ن��غ  اأون������غ 
كانت ق�اته تقمع بعنف املحتجني 
على النقاب الذي اأطاح حك�مة 
ال��زع��ي��م��ة امل��دن��ي��ة اأون�����غ ���س��ان �س� 

ت�سي.
دم�ية  الأك�����ر  ال���ي����م  ذاك  وك����ان 
اجلي�ص  م���ار����س���ه  ال�������ذي  ل��ل��ق��م��ع 

������س�����د ال������ت������ظ������اه������رات امل�����ن�����ادي�����ة 
بالدمي�قراطية وقد قتل فيه نح� 
جمم�عة  وف���ق  م��ت��ظ��اه��را،   160
ر�سد حملية وقد ا�ستدعى م�جة 
اإدان�������ات دول���ي���ة. وت��ف��اق��م��ت عزلة 
املجل�ص الع�سكري، بحيث اقت�سرت 
قائمة القادة الأجانب الذين زاروا 
رئي�ص  على  الن��ق��اب  منذ  الباد 

ال�زراء الكمب�دي ه�ن �سني.
والأح�����د اّت��ه��م م��ني اأون����غ هاينغ 
ي�سّمهم  مل  اأجانب”  “معتدين 
الق�ات  ودع��ا  بالعمل �سد اجلي�ص 
وحدة  على  احل��ف��اظ  اإىل  امل�سّلحة 
“الأعمال  م����اج���ه���ة  يف  ال�������س���ف 
التخريبية الداخلية واخلارجية«.

وكان من املقرر اأن يح�سر العر�ص 

ه�����ذا ال����ع����ام ن���ائ���ب وزي������ر ال���دف���اع 
الرو�سي الذي تعد باده من كبار 
م����زودي ب���رم��ا ب��الأ���س��ل��ح��ة واأح���د 
اأكرب حلفائها، لكّنه مل يتمّكن من 
“�س�ؤون )تخ�ص(  ب�سبب  احل�س�ر 
با�سم  امل���ت���ح���دث  وف�����ق  باده”، 

املجل�ص الع�سكري زاو مني ت�ن.
خبري  ق����ال  ����س���ب���اط/ف���رباي���ر  ويف 
اإن رو�سيا  ب���رم��ا  ���س���ؤون  اأمم���ي يف 
اأبرز  اأي�سا اأحد  وال�سني التي تعد 
ح��ل��ف��اء ب����رم���ا، ت���ا���س��ان اإم����داد 
اجلي�ص الب�رمي بالأ�سلحة، مبا يف 
ذلك الطائرات املقاتلة واملدّرعات.

والحتاد  املتحدة  ال���لي��ات  ودع��ت 
بينها  م���ن  ع����دة  ودول  الأوروب�������ي 
وني�زيلندا  وك����ن����دا  اأ����س���رال���ي���ا 

وامل�����م�����ل�����ك�����ة امل������ت������ح������دة اجل���ي�������ص 
الذي  العنف  “وقف  اإىل  الب�رمي 
م�سار  اإىل  ب���رم��ا  واإع����ادة  ميار�سه 

الدمي�قراطية«.
وح�ّص البيان امل�سرك دول العامل 
لعمليات  “ف�ري”  حد  و�سع  اإىل 
بالأ�سلحة  الإم����������داد  اأو  ال���ب���ي���ع 

واملعدات الع�سكرية لب�رما.
واأعلت ال�ليات املتحدة وبريطانيا 
اجل��م��ع��ة ف��ر���ص ع��ق���ب��ات جديدة 

على اجلي�ص الب�رمي.
ال��ع��ق���ب��ات اجلديدة  وج���اء ف��ر���ص 
غداة اإعان الإدارة الأمريكية اأنها 
الب�رمي  اجلي�ص  اأن  اإىل  خل�ست 
اأبناء  بحق  جماعية  اإب����ادة  ارت��ك��ب 

اأقلية الروهينغا امل�سلمة.

وام��ت��ث��ال الأخ����رية جم���ددا لكامل 
ب��ن���ده ب��ع��د ت��راج��ع��ه��ا ع��ن الكثري 
منها ردا على اخلط�ة الأمريكية.

تقدم،  حت��ق��ي��ق  امل���ع���ن���ي����ن  واأك��������د 
م���ع ت��ب��ّق��ي ن��ق��اط ت��ب��اي��ن تتطلب 

“قرارات �سيا�سية«.
وك����ان م�����را ك��ت��ب ع���رب ت���ي��ر اأن 
الزيارة هي يف اإطار ا�ستكمال “ردم 
مباحثات  يف  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال���ف���ج����ات 
ال�ساملة  العمل  خطة  ب�ساأن  فيينا 
الر�سمي  )ال�������س������م  امل���������س����رك����ة 

هذا  اجن����از  ع��ل��ي��ن��ا   ... ل���ات���ف���اق( 
ال���ك���ث���ري على  ث���م���ة  ال����ت����ف����او�����ص. 

املحك«.
وزير  ت���ق��ع  م����را،  و���س���ل  وقبيل 
خارجية الحتاد الأوروبي ج�زيب 
اجناز  احتمال  الدوحة  ب�ريل من 

اتفاق قريبا.
ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني ع��ل��ى هام�ص  وق����ال 
احل�������اري  الدوحة”  “منتدى 
“نحن قريب�ن جدا )من الت��سل 
بع�ص  ه���ن���اك  ل���ك���ن  ات����ف����اق(  اإىل 

“ل  م�سيفا  العالقة”،  امل�����س��ائ��ل 
لكّنها  الق�ل متى وكيف،  اأ�ستطيع 
الت��ف��اق رفع  واأت���اح  اأي����ام«.  م�ساألة 
عق�بات عن طهران يف مقابل قي�د 
الن�وي.  برناجمها  على  �سارمة 
ان�سحبت  املتحدة  ال���لي��ات  اأن  ال 
منه يف عهد رئي�سها ال�سابق دونالد 
ف��ر���ص عق�بات  واأع�����ادت  ت��رام��ب، 
للراجع  ط��ه��ران  دف��ع  م��ا  قا�سية، 
ع��ن غ��ال��ب��ي��ة ال��ت��زام��ات��ه��ا مب�جب 
الغربية  ال���دول  وت�����س��دد  الت��ف��اق. 

ع��ل��ى ����س���رورة ال�����س����راع يف اجناز 
الت��ف��اق يف ظل  واإح��ي��اء  املباحثات 
لإيران  ال��ن���وي��ة  الأن�سطة  ت�سارع 
وتقّل�ص املدة التي قد حتتاج اإليها 
ل�سنع  امل����اد  م��ن  يكفي  م��ا  جلمع 
�ساح ذّري، علما باأن طهران نفت 

على الدوام �سعيها اإىل اأمر كهذا.
يف  ي���ؤك��دون  املعني�ن  ك��ان  وبينما 
الآون�������ة الأخ�������رية ق����رب الت���ف���اق، 
بالغزو  م��رت��ب��ط��ة  ع��ق��ب��ة  ط�������راأت 
طلبت  اذ  لأوك����ران����ي����ا،  ال���رو����س���ي 
�سمانات  ع��ل��ى  احل�����س���ل  م��سك� 
خطية من وا�سنطن باأن العق�بات 
الغربية التي فر�ست عليها م�ؤخرا 
ب�سبب الأزم��ة مع كييف، لن ت�ؤثر 

على تعاونها مع طهران.
اآذار-  11 يف  ب������ري�����ل  واأع������ل������ن 
العا�سمة  مباحثات  تعليق  مار�ص 
م�ا�سلة  م������ؤك�����دا  ال���ن���م�������س����ي���ة، 

الأطراف م�ساورتهم اجلانبية.
اأك���د وزي���ر اخلارجية  اأي�����ام،  وب��ع��د 
ال���رو����س���ي ���س��ريغ��ي لف�����روف نيل 
اأمري  لقائه  بعد  تريده،  ما  رو�سيا 

عبداللهيان يف م��سك�.
متداولة  امل�����س��األ��ة  ك��ان��ت  وب��ع��دم��ا 
يف ت���ق���اري���ر ���س��ح��ف��ي��ة، اأك�����د اأم���ري 
الأوىل  للمرة  ال�سبت  عبداللهيان 
الت�سنيف  ا����س���ق���اط  اأن  ر���س��م��ي��ا، 
عن  الأم������ريك������ي  “الإرهابي” 
الأم�ر  �سمن  ه�  الث�ري  احلر�ص 

القليلة العالقة.

يف الذكرى ال�صنوية االأوىل لقمع االحتجاجات

اجلي�س البورمي يتوّعد ب� »اإبادة« معار�سي النقلب 

 الحتاد الأوروبي يرى اتفاقا »خلل اأيام« ب�ساأن النووي الإيراين 

اأملانيا تعتزم حيازة درع �ساروخية اإ�سرائيلية 
•• برلني-�أ ف ب

ت��ع��ت��زم احل��ك���م��ة الأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ق����ررت اإث����ر ال��غ��زو الرو�سي 
حيازة  الدفاعي،  املجال  يف  كبري  ب�سكل  ال�ستثمار  لأوكرانيا 
منظ�مة اإ�سرائيلية م�سادة لل�س�اريخ، وفق ما اأفادت �سحيفة 

“بيلد” الأملانية اأم�ص الأحد.
واأكدت ال�سحيفة الأكر انت�ساًرا يف اأملانيا اأن القرار مل ُيتخذ 
الذي  ال��دمي���ق��راط��ي  ال���س��راك��ي  احل��زب  اأن  اإل  بعد  ر�سمًيا 
اإليه امل�ست�سار اأولف �س�لت�ص وه� احلزب الرئي�سي يف  ينتمي 
الئتاف احلاكم، م�ؤّيد لفكرة حيازة هذه الدرع ال�ساروخية.

ق����ال م���ق���رر م��ي��زان��ي��ة ال����دف����اع يف جم��ل�����ص ال����ن�����اب الأمل�����اين 

نحمي  اأن  “علينا  لل�سحيفة  �سفارتز  اأندريا�ص  )الب�ند�ستاغ( 
اأنف�سنا ب�سكل اأف�سل من التهديد الرو�سي. لذلك نحن بحاجة 

ب�سكل �سريع اإىل درع �ساروخية على نطاق اأملانيا«.
واأ�ساف “املنظ�مة الإ�سرائيلية Arrow 3 هي حّل جّيد”. 
لعرا�ص  خم�س�سة  ل��ل�����س���اري��خ  امل�����س��ادة  امل��ن��ظ���م��ة  وه���ذه 

ال�س�اريخ البعيدة املدى.
يبلغ ثمن هذه املنظ�مة امل�ست�حاة  “بيلد”،  بح�سب �سحيفة 
من نظام “القبة احلديدية” الإ�سرائيلي للدفاع ال�ساروخي، 
اعتباًرا  ت�سبح جاهزة لا�ستخدام  وقد  ي���رو  ملياري  ح���ايل 

من العام 2025 يف ثاثة م�اقع يف اأملانيا.
و�ستك�ن الدرع ق�ية مبا فيه الكفاية حلماية ب�لندا ورومانيا 

القبة  ت��سيع  “ميكننا  �سفارتز  وتابع  ا.  اأي�سً البلطيق  ودول 
احل��دي��دي��ة اإىل اأج�����اء ال����دول امل���ج���اورة ل��ن��ا. وب��ال��ت��ايل فاإننا 

�سنلعب دوًرا رئي�سًيا يف �سبيل “احلفاظ” على اأمن اأوروبا«.
كبرية  ميزانية  الأخ��رية  ال�سن�ات  يف  تخ�س�ص  اأملانيا  تكن  مل 
للدفاع اإل اأنها قامت بتح�ل جذري تاريخي يف اأواخر �سباط-
فرباير، اإثر الغزو الرو�سي لأوكرانيا الذي �سكل �سدمة للعامل 

باأ�سره.
واأعلن �س�لت�ص يف 27 �سباط-فرباير، بعد ثاثة اأيام من بدء 
لتحديث  ي���رو  مليار  مئة  مبلغ  تخ�سي�ص  الرو�سي،  الهج�م 
اجلي�ص الأملاين وحتقيق هدف جتاوز النفقات الع�سكرية ن�سبة 

%2 من الناجت املحلي الإجمايل.

اأوغلو: تركيا ل ت�سارك يف العقوبات املفرو�سة على رو�سيا
•• �أنقرة-وكاالت

اأوغل�  ت�ساو�ص  م�ل�د  الركي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
القدوم  يف  ال�ستمرار  ال��رو���ص  املتم�لني  باإمكان  اأن 
اأنهم  ط��امل��ا  ت��رك��ي��ا  يف  ال��ت��ج��اري  ن�ساطهم  ومم��ار���س��ة 

يحرم�ن القان�ن الركي والدويل.
و�س�ل  ح����ل  ����س����ؤال  ع��ل��ى  رداً  وق����ال 

الرو�سي  امللياردير  ميلكهما  يختني 
الأ�سب�ع  ه��ذا  اأبرام�فيت�ص  روم��ان 
ل  “نحن  ت��رك��ي��ا  يف  م��ي��ن��اءي��ن  اإىل 
ال��ع��ق���ب��ات، نحن نطبق  ن�����س��ارك يف 
ت���ق���رره���ا الأمم  ال���ت���ي  ت���ل���ك  ف���ق���ط 
الرو�ص  للم�اطنني  ميكن  املتحدة، 

زيارة بادنا«.
بينها  م���ن  غ��رب��ي��ة  دول  وف���ر����س���ت 
ال�ليات املتحدة والحتاد الأوروبي 
رو�سيا  على  م�سب�قة  غري  عق�بات 
على خلفية غزوها لأوكرانيا، تطال 
من  مقربني  واآخرين  اأثرياء  اأي�سا 

ب�تني.

وترتبط  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  الع�س�  وت��رك��ي��ا، 
ب��ع��اق��ات ق���ي��ة م���ع رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا، مل تن�سم 

للعق�بت التي ت�ستهدف م��سك�.
باإمكان  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  ���س��ئ��ل��ت  “اإذا  ال����زي���ر  واو����س���ح 
 ، تركيا  يف  جت��اري��ة  باأعم��������ال  القيام  الأوليغ������ار�ص 
مت�افقة  كانت  اإذا  الطلب�������ات  ه����ذه  تقيي����م  فيمكننا 
والقان�ن  ال���رك���ي  ال��ق��ان���������������������ن  م���ع 

الدويل«.
اأثرياء  مي��ل��ك��ه��ا  ي��خ���ت  و����س����درت 

رو�ص يف خمتلف الدول.
بلدنا،  “يف  اوغل�  ت�ساو�ص  وا�ساف 
ن�سمح بكل ما ه� قان�ين ول ميكن 
للقان�ن،  �سيء خمالف  ب��اأي  القيام 
بعد  وذلك  للغاية”،  وا�سح  ج�ابي 
اأ�سئلة ملحة ح�ل احتمال ان�سمام 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ل��ل��ع��ق���ب��ات  ت��رك��ي��ا 

الأوليغار�ص الرو�ص.
خمالفاً  ال��سع  ك��ان  “اإذا  واأ���س��اف 
ل��ل��ق��ان������������������������ن ال������دويل، ف��ه��ذا �سيء 

اآخر«.
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عربي ودويل

ت����ت����م ال�����دع�����وة 
احل����ك����م  اإىل 
الذاتي املتقدم من
م���ن���ع  اأج�������������ل   
التي  ال���ن���زاع���ات 
التطلعات  حتركها 
لالنف�صال املوؤيدة 

ت�صوية  هو  احل��ل   
قائمة  �صيا�صية 
اأن  ف���ك���رة  ع���ل���ى 
م����ن����ح ����ص���ل���ط���ات 
اأك�����رب م���ن ���ص��اأن��ه 
املطالب  اإ���ص��ك��ات 
املوؤيدة لال�صتقالل

فرن�صا تتجّرع الدواء املّر

منح احلكم الذاتي لكور�سيكا لتفادي انف�سالها...؟
•• �لفجر -ياوديا �صينو دومارتني –ترجمة خرية �ل�صيباين

   م�صاألة احلكم الذاتي لكور�صيكا طرحت جمددا على 
جريالد  الفرن�صي  الداخلية  وزي��ر  قبل  من  الطاولة 
تهز  ال��ت��ي  االأحداث”  “خطورة  ملعاجلة  دارم��ان��ن 
اجلزيرة يف اأعقاب االعتداء الذي تعر�ض له املعتقل 

اإيفان كولونا من قبل نزيل اآخر يف �صجن اآرل يف مطلع 
�صهر مار�ض.

     كولونا، النا�صط االنف�صايل يف كور�صيكا، تويف يوم 
االثنن 21 مار�ض يف مر�صيليا حيث نقل اإىل امل�صت�صفى. 
عام  اإيرينياك  كلود  املحافظ  باغتيال  اأدين  قد  وكان 

.1998

     االعتداء عليه، كان مبثابة املحّفز للمطالب القومية 
واأحيانا  الذاتي  احلكم  ل�صالح  –غالبا  الكور�صيكية 
منذ  تت�صاعد  واال�صتقالل-والتي  االنف�صال  ل�صالح 
املزيد من االمتيازات  الذاتي  �صنوات. و�صيوفر احلكم 
�صيجعلها  اال�صتقالل  اأن  حن  يف  لكور�صيكا،  واحلريات 

دولة منف�صلة عن فرن�صا.

ا بداية موجة     وميثل االعتداء على اإيفان كولونا اأي�صً
من العنف يف جزيرة اجلمال، والتي ت�صتعل تدريجيًا 
ال�صياق،  ه��ذا  ويف  املولوتوف.  زج��اج��ات  ن��ريان  حتت 
وبعد ف�صل رئي�ض الوزراء يف ا�صتعادة ال�صالم من خالل 
قرار اإعادة النا�صط االنف�صايل الكور�صيكي اإىل وطنه، 

فاإن احلكم الذاتي هو الذي يجري النظر فيه.

رئي�ص املجل�ص التنفيذي يف ك�ر�سيكا، جيل �سيم�ين ووزير الداخلية جريالد دارماننياخل�ف من النف�سال التام

اإعالن بعيد كل
 البعد عن الد�صتور

   يف قراره ال�سادر يف 9 ماي� 1991 
ب�ساأن القان�ن اخلا�ص ب��سع ال�سلطة 
اأك���د املجل�ص  ل��ك���ر���س��ي��ك��ا،  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الد�ست�ري، باأن ذكر الهيئة الت�سريعية 
مك�نات  اأح��د  الك�ر�سيكي،  “ال�سعب 
مع  ي��ت��ع��ار���ص  الفرن�سي”،  ال�����س��ع��ب 
“ال�سعب  الد�ست�ر الذي يعّرف فقط 
الفرن�سي، املك�ن من جميع امل�اطنني 
الأ�سل  عن  النظر  بغ�ص  الفرن�سيني 

اأو العرق اأو الدين«.
ال��ذات��ي نف�سه كحل     وي��ق��دم احلكم 
���س��ي��ا���س��ي و���س��ط ق��ائ��م ع��ل��ى ف��ك��رة اأن 
اإ�سكات  �ساأنه  م��ن  اأك��رب  �سلطات  منح 

املطالب امل�ؤيدة لا�ستقال.
   وب���ه���ذا امل��ع��ن��ى، ف����اإن م�����س��ار احلكم 
الذاتي من �س������اأنه اأن يتف�����ادى م�سار 
من  ج��زء  انف�سال  اأي  ال�س����تقال، 
الإقليم، وال��ذي غالًبا ما يتخذ �سكل 
ن��زاع م�سلح: هذا ه� احل��ال غالًبا يف 

اإفريقيا، ل �سيما يف ال�س�دان.
   اإن منح احلكم الذاتي املطل�ب الي�م 
�سيمنع ال�ستقال غًدا. وهذا اخليار 
الأكر  البديل  باعتباره  حينها  ُيقّدم 
ماءمة يف ال�سياق احلايل، طاملا ظل 
الك�ر�سيكي  الغلبي  الق�مي  ال�س�ت 
حم�����س���ًرا يف احل��ك��م ال���ذات���ي، وطاملا 
ظلت اأعمال ال�سغب حمت�اة يف الزمن 

والكثافة.

احلكم الذاتي ال�صلمي؟
والية  م��ع��ج��زة،  ي��ق��ام كحل  اأن     دون 
م�اجهة  يف  خ��ا���س��ة  ع���ام���ة،  ت��ه��دئ��ة 
احلكم  ف��اإن  النف�سالية،  الطم�حات 
الذاتي يخفف مع ذلك الت�تر، وي�سع 
املجتمعات  يف  ال�سغب  لأع��م��ال  ح���ًدا 

املنق�سمة.
ال���اق��ع، غالًبا ما ين�سب للحكم     يف 
الذاتي ف�سائل التهدئة يف بناء متعدد 
اله�ية، اأي يف اإطار دولة تتميز بعدم 
اأو  ال��ت��ج��ان�����ص الإث���ن���ي وال��ل��غ���ي و - 
الديني.  وه��ذا ه� احل��ال يف بلجيكا، 
اللغ�ية  ب���ال���ت���ع���ددي���ة  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي 
بالفرن�سية  ال��ن��اط��ق��ة  )امل��ج��ت��م��ع��ات 
والتي  والأمل�����ان�����ي�����ة(،  وال��ف��ل��م��ن��ك��ي��ة 
املعرف  ال��ث��اث��ة  م��ن��اط��ق��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
والعا�سمة  وال����ن،  )الفلمنكية،  بها 
بروك�سل( ب�ساحيات وا�سعة مب�جب 
املادة 35 من الد�ست�ر.   ومن خال 
ل��ل��ج��م��اع��ات التي  ال��ف��ر���س��ة  اإع���ط���اء 
امل�ج�دة  ه���ي��ت��ه��ا،  ب��اح��رام  ت��ط��ال��ب 
يف اإق���ل���ي���م م�����ا، لت����خ����اذ ق��������رارات يف 
الأم���ر املهمة التي تعنيهم على وجه 
وج�د  �سي�سمن  ذل��ك  ف��اإن  التحديد، 

تلك املجم�عة وتط�رها.
   هذا ه� الغر�ص الذي يحفز مطالب 
خمتلف املناطق الفرن�سية )بريتاين، 
والل�رين(  الأل��زا���ص  البا�سك،  اإقليم 
ال���ت���ي ت��ط��ال��ب ج��م��ي��ع��ه��ا مب���زي���د من 

الك�ر�سيكي  املجتمع  اأ�سا  ميار�سها 
الفرن�سية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  م��ث��ل 
ت�سريعية  ���س��ل��ط��ة  م���ن���ح  الأخ����������رى، 
تتجاوز  اأن  ����س���اأن���ه���ا  م����ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة، 

ال�سلطات احلالية جلمعية ك�ر�سيكا.
قراراته  يتبنى  برملان  لها  �سيك�ن      
الأهمية  ذات  امل���ج���الت  يف  اخل��ا���س��ة 
عاتق  على  حالًيا  تقع  وال��ت��ي  امل��ادي��ة، 
اأو  ال�سرائب،  مثل  ال�طني،  الربملان 

�سيا�سات تنمية اقت�سادية معينة.
اأن يربز  ���س��اأن ه��ذا الت�سميم     وم��ن 
الذي  املتمايز  ال��ذات��ي  احلكم  وي���ؤك��د 
اجلمه�رية.  اأرا����س���ي  اأ����س���ا  ي��ح��ك��م 
املحلية  ال�سلطات  معظم  ت�ستفيد  ل 
بينما  الإداري���ة،  ال�ستقالية  من  ال 
ب�سكل  الأخ�������رى  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ت��م��ت��ع 
الت�سريعية،  بال�ستقالية  ا�ستثنائي 
التي ميكن  مثل كاليدونيا اجلديدة، 
للبلد.  ق�انني  يتبنى  اأن  لك�نغر�سها 
اجلديد  ال���ق���ان����ين  ال��������س���ع  وه������ذا 
ل��ك���ر���س��ي��ك��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن ي�����س��اه��م يف 
ا�سراتيجية  م���ن  ف��رن�����س��ا  ت��ق��ري��ب 
احلكم الذاتي “ح�سب الطلب” الذي 

متار�سه الدولة الإ�سبانية.
املجل�ص  اأن���ك���ر  ع����اًم����ا،   30 ق��ب��ل      
ك�ر�سيكي  �سعب  وج����د  ال��د���س��ت���ري 
تكري�ص  اأن  مفادها  �سمنية  فكرة  مع 
التن�ع من �ساأنه اأن ي�سجع النزاعات، 
اأم�����ا ال����ي�����م، ي���ب���دو الع�������راف بهذا 
ال�سبيل  اأن������ه  ع���ل���ى  ن��ف�����س��ه  ال���ت���ن����ع 
ال�حيد لتخفيف الت�ترات. فهل هذا 
البتعاد التدريجي عن من�ذج الدولة 
ال�حدوي الكا�سيكي من خال منح 
حكم ذاتي متمايز ه� ال�سبيل ال�حيد 
داخل  اجل��م��ال  ج��زي��رة  على  للحفاظ 

اجلمه�رية الفرن�سية؟
دكتوراة يف القانون العام 

واالقت�صاد بجامعة بوردو.

اأي ن��ق��ل ���س��ل��ط��ات من  ال��ام��رك��زي��ة، 
الدولة اإىل ال�سلطات املحلية متمّيزة 
فاإن  وهكذا،  الذاتي.  احلكم  اأو  عنها، 
�سميم  يف  ه��ي  ال��ام��رك��زي��ة  ق�سية 

احلملة الرئا�سية لعام 2022: 
تعميق  املر�سحني  من  العديد  يقرح 
تدابري  خ�����ال  م����ن  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه�����ذه 
اللغات  تدري�ص  تعزيز  مثل  خمتلفة، 

والدينية.

مراجعة الد�صتور؟
احلكم  ف���اإن  الفرن�سية،  احل��ال��ة  يف     
مراجعة  ي��ع��ن��ي  ل��ك���ر���س��ي��ك��ا  ال���ذات���ي 
املجال  ع��ل��ى  و���س��ي��ق��ت�����س��ر  ال��د���س��ت���ر، 
املمكن،  ي��ك���ن م���ن  ق���د  ال��ت�����س��ري��ع��ي. 
التي  الإداري�����ة  ال�سلطات  ج��ان��ب  اإىل 

التطلعات  حت��رك��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات 
ال�سكل  ويظهر  لانف�سال.  امل���ؤي��دة 
ال��ذي ل يت�سمن احلكم  ال��ف��ي��درايل، 
ي�سمل  ب��ل  فح�سب،  الإداري  ال��ذات��ي 

ب��سع  الع��������راف  اأو  الإق���ل���ي���م���ي���ة، 
خ���ا����ص ول�����غ�����ة.    يف م����اج���ه���ة عدم 
جت��ان�����ص ال���ه����ي���ة، ي��ت��م ال��ل��ج���ء اإىل 
اأج��ل منع  املتقدم من  ال��ذات��ي  احلكم 

يف اأع���ق���اب ال�����س��راع��ات ال���ك���ربى، يف 
اأو  ال���ع���راق  اأو  وال��ه��ر���س��ك  ال��ب������س��ن��ة 
حتى جن�ب اإفريقيا، من اأجل تفادي 
العرقية  التعبئة  اأو  ال��ق���م��ي��ة  ع����دة 

الت�سريعية  ال���س��ت��ق��ال��ي��ة  ���ا  اأي�������سً
مناخ  يف  د�ست�ري  كحل  والد�ست�رية، 

من الت�ترات تتعلق باله�ية.
تبنيه،  ال�����ذي مت  احل����ل  ه����  ه����ذا     

غالًبا ما ين�صب للحكم الذاتي ف�صائل التهدئة يف اإطار دولة تتميز بعدم التجان�ض االإثني واللغوي و - اأو الديني

م�سرية لروح اإيفان ك�ل�نامظاهرات وا�ستباكات عنيفة يف اأجاك�سي�

ق�سية اللمركزية يف �سميم احلملة الرئا�سية لعام 2022 وعلى اأجندة العديد من املرت�سحني 
يف احلالة الفرن�سية, يعني احلكم الذاتي لكور�سيكا مراجعة الد�ستور

متظاهرون ح�ل �س�رة اإيفان ك�ل�نا يف با�ستيا

العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

 35/2022/80 تظلم من اأمر اأداء  
تفا�سيل الإعان بالن�سر

اىل املتظلم �سده / 1- دوملينى تاك�سيا رو�سنى 
جمه�ل حمل الإقامة 

مبا اأن املتظلم / اليت ادفان�ص خلدمات تنظيف املباين - �ص ذ م م   
بالق�سية رقم  ال�سادر  القرار  اأع��اه وم��س�عه تظلم من  املذك�ر  التظلم  اأق��ام عليكم  قد 
2022/369 اأمر اأداء والغاء القرار ال�سادر بعدم قب�ل المر لعدم �سحة العان بالتكليف 
بال�فاء والمر جمددا بالق�ساء باملبلغ املطالب به والر�س�م وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
ي�م الثاثاء امل�افق 2022/3/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا �ص بقاعة التقا�سي عن بعد وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل،  

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001909 ، اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : احمد احمد كب�ل �س�ري اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي احمد حممد احل�سن - �س�ري اجلن�سية 
قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاه للمطالبة 

احلكم 
انه بتاريخ 2022/3/10 

بعد الطاع على الوراق 
�ستة  )فقط  درهم   )26000( وقدره  مبلغا  للمدعي  ي�ؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  اأمر 

وع�سرون الف درهم( والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2022/3/23 - حرر ب�ا�سطة امل�ظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1705/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

لدي  ع�سرة  احلادية  العامة  الدائرة  اأم��ام  هجري   1442-04-30 بتاريخ  ال�سادر  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 
املدعي  باإلزام  التي )حكمت  بالن�ص  الدائرة  “ حكمت  ال�سع�دية  العربية  اململكة  داخل  العامة مبحافظة جدة  املحكمة 
عليه مازن غالب عبد احلفيظ �سمان اأن يدفع للمدعي وليد امني ابراهيم �سمان مبلغا وقدره )ملي�ن واثنان وثمان�ن 
الفا ومائة وخم�س�ن ريال، وجري ت�سليم املدعي عليه وكالة ن�سخة من احلكم واأفهم بطريقة العرا�ص “واأن له احلق يف 
تقدمي اعرا�سه مبدة اأق�ساها ثاث�ن ي�ما اعتبا را من ي�م الغد ، واذا لك يقدم اعرا�سه في�سقط حقه ويكت�سب احلكم 

القطعية ، ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1064717 درهم( ، �سامًا للر�س�م وامل�ساريف
طالب التنفيذ : وليد بن امني بن ابراهيم �سمان - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي - �سارع ام 

هرير 1 - مبنى بناية ملتقي العمال - �سقة طابق امليزانني - مقابل نادي الن�سر  
املطل�ب اإعانه : 1 - مازن غالب عبداحلفيظ �سمان - �سفته : منفذ �سده   

م��س�ع الإعان : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 1064717 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اعالن بالن�شر
يف اال�شتئناف رقم 2289 ل�شنة 2021 م مدنى 

اإىل امل�ستاأنف �سده اخل�سم املدخل : �سركة املدار لاإن�ساءات املعدنية
نعلمكم باأن امل�ستاأنف : نبيل �سامل اأب� احل�سن

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 3551 ل�سنة 2020 مدين 
)كلي( ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�س�ة م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف 
�سباحاً مبقر هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية الثانية بتاريخ 7/4/2022 
قان�نا  ميثلكم  م��ن  اأو  باحل�س�ر  التف�سل  ي��رج��ى  ل��ذا  اخلمي�ص  ي���م  امل���اف��ق 
لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقاً 
اأية  امل�ستاأنف دون  لأحكام القان�ن. ملح�ظ�ة : ين�سر هذا الإع��ان على نفقة 

م�س�ؤولية على املحكم�ة جت�اه حق��ق الغي�ر.
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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عربي ودويل

•• �لفجر -فريد كابالن 
ترجمة خرية �ل�صيباين

العاملية  احل��رب  منذ  اأوروب��ي  �صراع  اأك��رب  اأ�صبح     
املدن  ت��دم��ر  رو�صيا  ه���وادة.  دون  ح��رًب��ا  الثانية 
اأوكرانيا ت�صحق  االأوكرانية بال�صواريخ واملدفعية؛ 
باأ�صلحة  االإم���داد  وخطوط  الرو�صية  الدبابات 
ع�صرات  هناك  يكون  رمبا  اأ�صغر.  م�صرّية  وطائرات 
ال  هذا  لكن  اجلانبن.  كال  على  القتلى  من  االآالف 
على  التوقف.  و�صك  على  القتال  اأن  اإطالقا  يعني 
العك�ض من ذلك، فاإن الركام و�صفك الدماء �صيتكاثر 

بال �صك يف االأيام واالأ�صابيع املقبلة.
و�سع ب�تني خطة �سام من اأربع نقاطبايدن لن يفر�ص حا مبفرده

مل يقرتب اأي طرف من نقطة االنهيار

لهذا, ل حّل للأزمة الأوكرانية على املدى الق�سري...!
ال اأحد يعرف عدد القتلى، لكن معطيات تك�صف اأن م�صتوى املوت والدمار من اجلانبن مرتفع جدا

من امل�ستحيل معرفة اإىل متى �سي�ستمر ال�سراع 
والأدهى العثور على من �سيكون قادًرا على وقفه

رمبا تنتهي هذه احلرب اإذا نفد الوقود من القوات 
الرو�س��ية اأو تثبط عزمي��ة املقاوم��ة الأوكراني��ة

اىل متى ال�سم�د؟حرب دون ه�ادةالقتال لي�ص على و�سك الت�قف

  هذه هي احلقيقة امل��ّرة: لدى كل 
من القادة واملقاتلني من اجلانبني 
ا�ستمروا  اإذا  ب��اأن��ه  لاعتقاد  �سبب 
امل�ج�دون  ف�سينهار  ال�����س��م���د،  يف 
قد  -وبالتايل  الآخ��ر  اجلانب  على 
يف�زون ببع�ص التنازلت ال�سافية 
النت�سار  م����ن  ب���ن����ع  وي���ت���ب���اه����ن 
الأر�ص،  على  الثنان  يجث�  عندما 
وقد نزفا حد الذب�ل، لينتهي بهما 
�سروط  التفاو�ص على  اىل  املطاف 

ال�سام.

�صراع لزج
   ل��ك��ل ط���رف ع��ل��ى الأرج����ح نقطة 
ان�����ه�����ي�����ار. ي����ق�����ل الأوك������ران������ي�������ن 
الرو�سية،  ال���ق����ات  اإن  لأن��ف�����س��ه��م 
ال��ت��ي جت��د ق��ط��اع��ات م��ن��ه��ا نف�سها 
كافية،  م��������ارد  وب�������دون  م���ع���زول���ة 
ال��ن��ه��اي��ة بدون  ن��ف�����س��ه��ا يف  ���س��ت��ج��د 
غذاء وبدون ذخرية ومعدات، ولن 
القتال.  م�ا�سلة  باإمكانها  ي��ك���ن 
على  ال�����رو������ص  ف�������اإن  امل����ق����اب����ل،  يف 
الأوكرانية  امل��ق��اوم��ة  ب����اأن  ق��ن��اع��ة 
واأّن  الخ���ري،  يف  ال���ه��ن  �سي�سيبها 
كييف  حك�مة  واأّن  �ست�سقط،  امل��دن 

املحا�سرة �ست�ست�سلم.
امل���رح���ل���ة من     يف اجل���م���ل���ة، ه����ذه 
اجلانب  ملعرفة  �سباق  ه��ي  احل���رب، 
ويعتقد  اأوًل.  ���س��ي�����س��ق��ط  ال������ذي 

ويف  ب�تني.  مع  املبا�سرة  املحادثات 
وقت �سابق من هذا الأ�سب�ع، و�سع 
ب�تني خطة �سام من اأربع نقاط، 
طالب  ف��ق��د  ج����ادة.  ت��ك��ن  مل  لكنها 
اأوكرانيا بالتخلي عن جميع خطط 
والعراف  النات�،  اإىل  الن�سمام 
باأن �سبه جزيرة القرم رو�سّية، ونزع 

ال�ساح، وا�ستئ�سال النازية.
زيلين�سكي  ع���ر����ص  ان  و����س���ب���ق     
اإىل  بالن�سمام  حلمه  عن  التخلي 
حلف النات� )تنازل ل ي�ستهان به(؛ 
م��س�ع  ال���ق���رم  ت��ك���ن  اأن  ومي��ك��ن 
مطالب  لكن  واق��ع��ي��ة؛  م��ف��او���س��ات 
الدفاع  مي��ك��ن  ل  الأخ�����رى  ب���ت��ني 
عنها على الإطاق. فقد يعني نزع 
ال�ساح �سحب جميع الأ�سلحة التي 
ق��دم��ه��ا ال��غ��رب، وال��ت��ي رمب���ا كانت 
للتناول  قابلة  مهمة  نقا�ص  نقطة 
واردة  غري  لكنها  ب�تني،  غ��زو  قبل 
اأن  ي���ّدع���ي  ب���ت��ني  اأن  ومب����ا  الآن. 
ك��ي��ي��ف ي��دي��ره��ا ن���ازي����ن، ف����اإن نزع 
زيلين�سكي  ان�سحاب  يعني  النازية 
ا لي�ص خياًرا. وحك�مته -وهذا اأي�سً
   رمبا تنتهي هذه احل��رب اإذا نفد 
ال����ق����د م��ن ال���ق����ات ال��رو���س��ي��ة اأو 
الأوكرانية.  املقاومة  عزمية  تثبط 
ل��ك��ن يف ال���ق��ت احل����ايل، ي��ب��دو اأن 
معركة  يف  م��ت���رط��ان  امل��ع�����س��ك��ري��ن 

ط�يلة وعنيفة و�ساقة.

اجلرنالت الأوكراني�ن اأن اإمدادات 
بحل�ل  تنفد  قد  الرو�سية  ال��ق���ات 
املفر�ص  وم���ن  الأ����س���ب����ع.  ن��ه��اي��ة 
جديدة  اأ�سلحة  ت�سليم  ي�ساعد  اأن 
ملي�ن   800 -منها  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 
التي  اجلديدة  الأ�سلحة  من  دولر 
ج�  الأمريكي  الرئي�ص  عنها  اأعلن 
بايدن الأ�سب�ع املا�سي -يف ا�ستعادة 

املقاومة لزخمها لبع�ص ال�قت.
   ومع ذلك، فاإن التدفقات الهائلة 
ال�ح�سية  وامل�����ذاب�����ح  ل���اج���ئ���ني، 
املت�ا�سل،  وال��ق�����س��ف  ل��ل��م��دن��ي��ني، 
واحتمال و�س�ل ق�ات جديدة من 
احلرب،  منطقة  نح�  رو�سيا  �سرق 
���ا على  ���س��ي��ك���ن ل���ه���ا ت����اأث����ري اأي�������سً

امل�اطنني الأوكرانيني.

كما  ال����دور  ه���ذا  لتلعب  يكفي  مب��ا 
ك��ارت��ر، على  ال��رئ��ي�����ص جيمي  ف��ع��ل 
حمادثات  ترتيب  يف  امل��ث��ال،  �سبيل 
والإ�سرائيليني يف  امل�سريني  القادة 
رمبا   .1978 ع���ام  دي��ف��ي��د  ك��ام��ب 
اإذا فر�ص الرئي�ص بايدن والرئي�ص 
اتفاقا  مًعا  بينغ  �سي جني  ال�سيني 
ب�تني  ف����ادمي����ري  رو�����س����ي����ا  ع���ل���ى 
زيلين�سكي،  ف�ل�دميري  واأوك��ران��ي��ا 
ذلك،  قبل  -ولكن  ما  �سيء  �سياأتي 
�سبط  و���س��ي  ب��اي��دن  ع��ل��ى  �سيتعني 
كمانهما، ومن ال�ا�سح اأننا بعيدون 

جًدا.
اأح�����د من  ذل�����ك، ل     يف غ�����س���ن 
اجلانبني م�ستعد لا�ست�سام. قال 
فكرة  ع��ل��ى  منفتح  اإن���ه  زيلين�سكي 

حتميلها  مت  خاطئة  معل�مة  كانت 
على امل�قع ب�ا�سطة اأحد القرا�سنة 
اأث��ار فقط املزيد من  -وه��� تف�سري 
الأ�سئلة )على �سبيل املثال، اإذا كانت 
هناك حّقا قر�سنة، فهل املعل�مات 
اأو هل  التي مت تقدميها �سحيحة، 
اإىل  تهدف  م�سللة  معل�مة  كانت 
اإ�سعاف معن�يات القراء الرو�ص؟(. 
مقتل  الأوك��ران��ي��ة  احلك�مة  تزعم 
األ���ف رو���س��ي، يف ح��ني تتحدث   15
امل���خ���اب���رات الأم��ري��ك��ي��ة ع���ن مقتل 
اأحد  ل  �سخ�ص...  اآلف   7 ح���ايل 

يعرف حًقا.

القتلى،  ع�����دد  ي���ع���رف  اأح������د  ل     
الآن.  ح���ت���ى  ج����ن�����د،  اأو  م���دن���ي���ني 
�سحيفة  يف  م���ار����ص،   21 الث��ن��ني 
مب��سك�،  برافدا  ك�م�س�م�ل�سكايا 
اأكد  اأن وزير الدفاع الرو�سي  قراأنا 
مقتل 9861 جندًيا رو�سًيا وجرح 
الأ�سابيع  خ��ال  جندًيا   16153
الدائر.  ال�سراع  ه��ذا  م��ن  الثاثة 
ب��امل��ق��ارن��ة، ف��ق��دت رو���س��ي��ا 15 األف 
جندي خال حربها التي ا�ستمرت 

ع�سر �سن�ات يف اأفغان�ستان.
ال�سحيفة  ���س��ارع��ت  ذل����ك،  وم���ع     
اإىل ن�سر تكذيب والدع��اء باأن هذه 

متف�ق  ك���ي���ان  ي����ج���د  ل  اإي���ق���اف���ه. 
مي��ك��ن��ه ال��ت��دخ��ل واإج��ب��اره��م��ا على 
ال��ت��ف��او���ص وو����س���ع وق���ف لإط���اق 
اأو  ات��ف��اق �سيا�سي  ف��ر���ص  ث��م  ال��ن��ار 
اإن�ساء الأمم  الت��سط فيه. لقد مت 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ق��ي��ام ب���ه���ذا ال���ن����ع من 
لديها  كان  ل�  حتى  ولكن  الأ�سياء، 
ال�سام  ق���ات حفظ  م��ن  م��ا يكفي 
)وه� لي�ص كذلك(، فاإن رو�سيا هي 
اأحد الأع�ساء الدائمني يف جمل�ص 
الأم��ن، وبالتايل ل ميكن اأن تلعب 

دور طرف ثالث حمايد.
   كما ل ت�جد دولة ق�ية وم�ؤثرة 

   ويف احلالتني، وبغ�ص النظر عن 
ال��دق��ي��ق��ة، ف���اإن �سيا من  الأرق�����ام 
ال��ت��ح��ق��ق منها  ال��ت��ي مت  ال��ب��ي��ان��ات 
باليف�ن  فيدي�  ومقاطع  –�س�ر 
و�س�ر اأقمار �سناعية وما اإىل ذلك 
م�ست�ى  اأن  ت��ام  ب������س���ح  –تك�سف 
امل�����ت وال���دم���ار م��ن اجل��ان��ب��ني قد 

و�سل اإىل م�ست�ى مذهل.

�صبط الكمان
متى  اإىل  معرفة  امل�ستحيل  م��ن     
ق��د ي�ستمر ه���ذا، واأك���ر م��ن ذلك، 
العث�ر على من �سيك�ن ق��ادًرا على 

هذه املرحلة من احلرب هي �صباق ملعرفة اجلانب الذي �صي�صقط اأواًل

العثور على ثاين �سندوق اأ�سود للطائرة ال�سينية املنكوبة 

الفلبني تتهم بكني مب�سايقة �سفينة يف بحر ال�سني مناورات الكوريل.. خماوف يابانية من �سدام مع رو�سيا
•• عو��صم-وكاالت

ب��ع��د اأي�����ام م���ن ت��ع��ل��ي��ق رو���س��ي��ا حم���ادث���ات ���س��ام م���ع اليابان 
عمليتها  بعد  عليها  ط�كي�  فر�ستها  التي  العق�بات  ب�سبب 
�سل�سلة  على  مناورات  م��سك�  جتري  اأوكرانيا،  يف  الع�سكرية 
“الك�ريل” التي يتنازع اجلانبان عليها، وه� ما ي�ؤّجج  جزر 
الت�تر و�سط خماوف من وق�ع �سدام. وقبل اأيام، اأعلنت وزارة 
اخلارجية الرو�سية يف م��سك� اأنها �ست�قف املحادثات، وو�سفت 
جانب  ودية” م��ن  غ��ري  “خط�ات  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد  ب��اأن��ه  ذل���ك 
ط�كي�، كما األغت رو�سيا اتفاًقا ل�سفر اليابانيني بدون تاأ�سرية 
اإىل جزر الك�ريل، واألقت م��سك� بالل�م على ط�كي�، قائلة اإن 
احلك�مة اليابانية “اختارت عمًدا م�ساًرا معادًيا لرو�سيا بدًل 
املنفعة وعاقات ج���ار«. وال�سبت،  من تط�ير تعاون متبادل 
املنطقة  اأن  ل��اأن��ب��اء  الرو�سية  “اإنرفاك�ص”  وك��ال��ة  ك�سفت 
الع�سكرية ال�سرقية يف رو�سيا اأعلنت اإجراء مناورات ع�سكرية 
يف جزر الك�ريل مب�ساركة اأكر من 3000 جندي ومئات من 
القطع الع�سكرية. واأو�سحت اأن “املناورات الرو�سية ت�سمنت 
اأنظمة  لت�سغيل  امل��ه��ارات  واخ��ت��ب��ار  الربمائية  احل���روب  �سد 
التحكم يف اإطاق النار لل�س�اريخ امل�ّجهة امل�سادة للدبابات، 
وبالإ�سافة اإىل ذل��ك، تق�م وح��دات من ق���ات الدفاع اجل�ي 
وتدمري  وحت��دي��د  لر�سد  الإج�����راءات  م��ن  جمم�عة  بتنفيذ 

طائرات لعدو وهمي يق�م بهج�م ج�ي«.

خماوف يابانية من �صدام
وت�����س���د خم����اوف م��ن ����س���داٍم ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن ج����راء هذه 

ال�سي�خ  جمل�ص  ع�س�  �س�زوكي،  م�ني�  ق��ال  حيث  امل��ن��اورات، 
يف الربملان الياباين، اإن اإلغاء املفاو�سات مع رو�سيا ح�ل جزر 
البلدين  ب�سداٍم بني  ينتهي  �سام قد  واإب��رام معاهدة  ك�ريل 
الربملاين  واأ���س��اف  ط�كي�.  على  وا�سنطن  نف�ذ  زي��ادة  ب�سبب 
»بعد   :»Shukan Gendai« الياباين، يف مقابلة مع جملة 
واملناطق  رو�سيا  م��ع  ���س��ام  ح���ل معاهدة  امل��ف��او���س��ات  ت���ق��ف 
ال�سمالية، قد يزداد التاأثري الأمريكي على اليابان لت�سطدم 
يف النهاية مع رو�سيا«. بدوره، قال املحلل ال�سيا�سي الإيطايل 
“هناك  اإن  ب�ك�ليني،  ما�سيميليان�   ،”39 “ديك�د  يف م�قع 
رو�سيا،  م��ع  ���س��راع  ن�س�ب  احتمال  م��ن  ا  حقًّ يابانية  خم��اوف 
وتخ�سى ط�كي� على وجه اخل�س��ص ا�ستخدام رو�سيا للقنبلة 
اأن  ني�ز عربية”،  “�سكاي  مل�قع  ب�ك�ليني،  واأ�ساف  الذرية«. 
كي�سيدا  ف�مي�  الياباين  ال���زراء  رئي�ص  عنها  عرّب  “املخاوف 
خال زيارة لهريو�سيما اأم�ص، حيث اأكد اأن احتمال ا�ستخدام 
اأن  اإىل  واأ�سار  واقعية«.  اأكر  اأ�سبح  الن�وية  رو�سيا لاأ�سلحة 
رو�سيا  اإىل  بالن�سبة  اأب���ًدا  تنتِه  مل  الثانية  العاملية  “احلرب 
اأوكرانيا،  واليابان، وزاد من حدتها م�قف ط�كي� من حرب 
اليابان  �س�يفت، جمدت  ا�ستبعاد م��سك� من  اإىل  فبالإ�سافة 
باإمياءة غري  قامت  كما  رو�سيا،  وم�ؤ�س�سات  لأ�سخا�ٍص  اأ�س�ًل 
واأظهرت  اخل��ارج  اإىل  دفاعية  معدات  اأر�سلت  حيث  ماأل�فة، 
اأنه  اإىل  ولفت  ا«.  اأي�سً ا  ماديًّ كييف  دعم  على  القدرة  اإمكانية 
“ل ميكن لليابان اأن تك�ن حمايدة يف الأزمة الأوكرانية؛ لأن 
هي  اأوكرانيا  يف  الرو�سية  العملية  اإّن  بالفعل  قالت  حك�متها 
على  اليابان  “رد  اأن  م�ؤّكًدا  الق�مي”،  بالأمن  تتعلق  م�ساألة 

ال�ستفزازات الرو�سية �سيك�ن عرب مزيد من العق�بات«.

�صيناريو 1904
الدولية وال�سراتيجية،  ال�س�ؤون  من جهته، قال اخلبري يف 
اأن�ص الق�سا�ص، اإن “رو�سيا ل ميكن ت�ّقع ردود فعلها خا�سة 
لفًتا اإىل اأن هذه اجلزر �سهدت احلرب  بعد حرب اأوكرانيا”، 
1904 وكانت �سبًبا رئي�سيًّا يف �سق�ط  الرو�سية اليابانية يف 
واأ�ساف  البل�سفية.  ال��ث���رة  وق��ي��ام  ال��ث��اين  نيق�لي  القي�سر 
اأن “رو�سيا  الق�سا�ص، يف حديث مل�قع “�سكاي ني�ز عربية”، 
اآ�سي�ية، وفكرة قيام حرب واقعيًّا �سعبة.  اأوروبية ولي�ص  ق�ة 
اأن  ت�ستطيع  الأوكرانية ول  م��سك� يف و�سع حرج يف احل��رب 
“ما يحدث حاليًّا من قطع  اأن  تفتح جبهة جديدة«. واعترب 
للمفاو�سات ثم اإجراء مناورات ع�سكرية ه� حماولة ل�ستفزاز 
اليابان بعد م�قفها من الأزمة الأوكرانية وعاقتها ال�طيدة 
اأكرب ق�ة ع�سكرية  اإنه ت�جد بها  املتحدة، حيث  ال�ليات  مع 
اأمريكية خارج ال�ليات املتحدة، وبها قاعدة الأ�سط�ل ال�سابع 

الأمريكي«.
خيار  اأي  امل��ت��ح��دث  ا�ستبعد  امل��ت���ق��ع��ة،  ال��ي��اب��ان  ردود  وح����ل 
العق�بات  م��ن  م��زي��ٍد  ع��رب  �ستك�ن  اأن��ه��ا  اأّك���د  فيما  ع�سكري، 

واحلل�ل الدبل�ما�سية والتجارية.
ولطاملا كانت العاقات بني اليابان ورو�سيا معقدة، ومل ي�قع 
ب�سبب  الثانية  العاملية  احل���رب  بعد  ���س��ام  م��ع��اه��دة  ال��ب��ل��دان 

خاف ح�ل 4 جزر �سغرية تكّ�ن اأرخبيل الك�ريل.
و�سيطر اجلي�ص ال�س�فياتي على تلك اجلزر يف الأيام الأخرية 
من احلرب ومل تتم اإعادتها منذ ذلك احلني اإىل ط�كي� التي 
بني  امل��ف��او���س��ات  تنجح  ومل  ال�سمالية«.  “الأقاليم  ت�سّميها 

البلدين منذ تفكك الحتاد ال�س�فياتي. 

•• مانيال-�أ ف ب

ال�سيني بت�جيه  الفلبيني نظريه  ال�س�احل  اّتهم خفر 
من  فقط  اأمتار  ب�سعة  بعد  على  لت�سبح  �سفنه  اإح��دى 
اجلن�بي  ال�سني  بحر  يف  فلبينية  لدورية  تابع  مركب 
املتنازع عليه، ما ميّثل خرًقا للق�اعد الدولية ويحمل 

خطر الت�سبب بحادثة ت�سادم.
ووق���ع���ت احل���ادث���ة ال��ت��ي مل ُي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ح��ت��ى الآن يف 
اآذار/م���ار����ص ق��رب ج��زي��رة �سكارب�رو �س�ل  ال��ث��اين م��ن 
ال�سيد  اأغنى مناطق  تعد من بني  التي  املتنازع عليها، 
التي يجري  الرابعة خال عام  املرة  املنطقة. وهذه  يف 
“مناورة  ال�سيني  ال�س�احل  خلفر  ت��اب��ع  م��رك��ب  فيها 
على م�سافة قريبة” قرب �سكارب�رو �س�ل، بح�سب بيان 

خلفر ال�س�احل ال�سيني.
 ،2012 عام  الفلبني  من  �سكارب�رو  ال�سني  وانتزعت 
املحيطة  املياه  ت��زال ت�سرّي دوري���ات يف  الأخ���رية ل  لكن 
القت�سادية  م��ن��ط��ق��ت��ه��ا  ���س��م��ن  ال����اق���ع���ة  ب���اجل���زي���رة 
اخلال�سة. واأفاد قائد خفر ال�س�احل الفلبيني الأمريال 
ال�س�احل  )خ��ف��ر  م���راك���ب  “�سل�ك  اأن  اأب�����  اأرت��ي��م��ي��� 
اأربع من �سفننا  ال�سيني( فاقم خطر وق�ع ت�سادم مع 

الأ�سا�سية«.
اأن����ه خ���ال احل����ادث،  الفلبيني  ال�����س���اح��ل  وذك����ر خ��ف��ر 
نح�  م�سافة  الدورية على  ال�سيني من  املركب  اق��رب 
العام  لق�اعد  وا�سحا”  “انتهاًكا  مّثل  م��ا  م��را،   19

1972 الدولية ملنع ح�ادث الت�سادم يف البحر.

وزارة  اإىل  الق�سية  الفلبيني  ال�����س���اح��ل  خ��ف��ر  ورف����ع 
ال�سفري ال�سيني م�ؤخرا على  ا�ستدعت  التي  اخلارجية 
خلفية حادثة منف�سلة مرتبطة ب�سفينة تابعة للبحرية 

ال�سينية “تر�س�” يف املياه التابعة لأرخبيل الفلبني.
اأن وكالته خا�سعة لت�جيهات حك�مية متلي  اأب�  واأف��اد 
ي�ا�سل  حيث  �س�ل،  �سكارب�رو  يف  دوري��ات  اإبقاء  عليها 

�سيادون فلبيني�ن ال�سيد.
اأو  ال�سينية  ال�����س��ف��ارة  م��ن  بعد  تعليق  اأي  ي�سدر  ومل 

اخلارجية الفلبينية.
وازدادت ح���دة ال��ت���ت��ر ب��ني م��ان��ي��ا وب��ك��ني ب�����س��اأن بحر 
ال�سني اجلن�بي، الذي تطالب ال�سني به كاما تقريبا، 

يف العام الأخري من ولية الرئي�ص رودريغ� دوتريتي.
وجتاهلت بكني قرارا دوليا �سدر عام 2016 اعترب اأن 

ل اأ�سا�ص ملعظم مطالبها يف بحر ال�سني اجلن�بي.
وع���د مرتبطة  مقابل  ال��ق��رار  ع��ن  دوت��ريت��ي  وتغا�سى 
تتج�ّسد  مل  اإنها  معار�س�ن  ق��ال  وال�ستثمار  بالتجارة 
ال��ث��اين- م���ق��ف��ه يف ت�سرين  ���س��دد  الأر������ص. لكنه  ع��ل��ى 
تابعة  �سفن  ا�ستخدمت  بعدما  غ�سبه  مبديا  ن�فمرب، 
ق�ارب  لإبعاد  مياه  خراطيم  ال�سيني  ال�س�احل  خلفر 
مناورات  اأكرب  ع�سية  الأخ��رية  وتاأتي احلادثة  فلبينية. 

حربية على الإطاق بني الفلبني وال�ليات املتحدة.
وت���رّك���زت امل���ن���اورات ال��ت��ي ج���رت م����ؤخ���را ب��ني البلدين 
بحر  يف  ن��زاع  ان���دلع  اإمكانية  على  تاريخيا  احلليفني 
ال�سني اجلن�بي، الذي تطالب كل من بروناي وماليزيا 

وتاي�ان وفيتنام اأي�سا مبناطق فيه.

 •• بكني-�أ ف ب

التابعة  املنك�بة  للطائرة  اأ�س�د  �سندوق  ث��اين  على  الأح��د  اأم�ص  ُع��ر  
132 �سخ�سا، يف تط�ر  ل�سركة �سرق ال�سني التي حتطمت وبداخلها 

من �ساأنه اأن ي�سهم يف حل لغز �سق�طها العم�دي ال�سريع.
وحتّطمت الطائرة التابعة ل�سركة �سرق ال�سني الثنني املا�سي خال 
وازه�  يف  ه�سبة  على  ي�5735”  “اإم  ال��داخ��ل��ي��ة  بالرحلة  قيامها 
)جن�ب( اأثناء ت�جهها من مدينة ك�منينغ )جن�ب غرب( اإىل كانت�ن 

)جن�ب(.
ومل تعرف بعد اأ�سباب الكارثة التي اأودت بحياة ركاب الطائرة وعددهم 
اأ�سخا�ص. وجميع من كان�ا  123 �سخ�سا وطاقمها امل�ؤلف من ت�سعة 
بداخلها من اجلن�سية ال�سينية. وُعر الأربعاء على اأحد ال�سندوقني 

الأ�س�دين للطائرة املنك�بة، و�سي�ستغرق حتليله اأياما عدة.
عمليات  قيادة  مركز  عن  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  نقلت  والأح���د، 
الإغاثة اأنه مت العث�ر يف 27 اآذار/مار�ص على ال�سندوق الأ�س�د الثاين 
ال�سرعة  مثل  الرحلة  بيانات  على  امل�سجل  هذا  ويحت�ي  الرحلة.  من 

والرتفاع.
لعمال  م�ساهد  الر�سمية  ال�سينية  �سي.�سي.تي.يف”  حمطة  وب��ّث��ت 
اإغاثة وهم ي�ستعيدون ال�سندوق الذي عر عليه على عمق 1،5 مر 
برتقالية  اأ�سط�انة  عبارة عن  الأ�سجار، وه�  اأحد  عند م�ست�ى جذور 

معدنية.
اأن  املفر�ص  من  للطائرة،  الأ�س�دين  ال�سندوقني  على  العث�ر  وبعد 
يح�سل املحقق�ن يف غ�س�ن اأيام اأو اأ�سابيع قليلة على العنا�سر الأوىل 

التي �ست�ساعد يف ك�سف اأ�سباب احلادث.

الرحلة  معطيات  لت�سجيل  اأ�س�دين  ب�سندوقني  جمهزة  طائرة  وك��ل 
عادة، اأحدهما يتيح للمحققني ال�ستماع اىل املحادثات يف قمرة القيادة 
والآخر در�ص معل�مات اأ�سا�سية مثل ال�سرعة والرتفاع. وبعدما حّددت 
احلم�ص  ف��ح������ص  بف�سل  ال�سحايا  م��ن  ال�ساحقة  الغالبية  ه���ي��ات 
ال�سبت  م�ساء  ال�سني  امل��دين يف  الطريان  هيئة  اأك��دت  الريبي،  الن�وي 

م�سرع جميع من كان�ا بداخل الطائرة.
ُيعّد حتطم هذه الطائرة احلادث الأ�س�اأ يف قطاع الطريان منذ 1994 
يف ال�سني حيث يعترب اخلرباء عم�ما اأن ال�سامة اجل�ية جيدة جدا.

ول ي����زال م��ئ��ات م��ن رج����ال الإط���ف���اء والإن���ق���اذ والأط���ب���اء واملحققني 
واملتط�عني وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني يت�افدون اىل م�قع املاأ�ساة مل�ا�سلة 

التحقيق.
اأ�ساء  ع��ن  الإغ��اث��ة  عمال  يبحث  كثيفة،  باأ�سجار  امل��ح��اط  امل���ق��ع  ويف 

ب�سرية واأجزاء من الطائرة وكل ما من �ساأنه اأن يفيد التحقيق.
فان  رادار”  “فايت  املتخ�س�ص  ال��ط��ريان  م���ق��ع  معل�مات  بح�سب 

الطائرة �سقطت عم�ديا نح� الأر�ص قبل اأن تتحطم.
ق��دم��ا )6477  و250  األ��ف��ا   21 واح���دة  دقيقة  خ��ال  وه��ي هبطت 
4625 قدما  لفرة ق�سرية هبطت جم��ددا  ارتفعت  وبعدما  م��را(. 
)1410 اأمتار(، وفق امل�قع لتحّلق على ارتفاع 3225 قدما )983 

مرا(. بعد ذلك انقطعت بيانات الرحلة.
وبح�سب خرباء عدة هذا الأمر غري اعتيادي ن�سبيا. اإىل الآن، ل حت�م 
اأي �سبهات ح�ل الطيار اأو م�ساعديه الثنني ولديهم ر�سيد من �ساعات 
طريان يبلغ على الت�ايل، 6709 و31،769 و556 كما اأعلن �سان 

�سيينغ امل�س�ؤول الكبري يف �سركة “�سرق ال�سني«.
واأو�سحت �سركة الطريان اأنه بناء على املعل�مات الأولية للتحقيق، كان 
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عربي ودويل
 رئي�س اأوكرانيا يطالب الدول الغربية باأ�سلحة

•• لفيف-رويرتز

الدول  زيلين�سكي  ف���ل���دمي��ري  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����ص  ط��ال��ب 
امل�ج�د  الع�سكري  عتادها  من  �سغري  ج��زء  بتقدمي  الغربية 
يف خمزوناتها لباده، وت�ساءل وقد بدا عليه الغ�سب ال�سديد 

عما اإذا كانت هذه الدول تخ�سى من م��سك�.
وتعهدت عدة دول باإر�سال �س�اريخ م�سادة للدروع والطائرات 
كييف  اإن  قال  زيلين�سكي  لكن  �سغرية،  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة 

بحاجة اإىل دبابات وطائرات واأنظمة م�سادة لل�سفن.
ما  “هذا  مغلقة  تلفزي�نية  دائ��رة  األقاها عرب  كلمة  وق��ال يف 
ه��ن��اك. ما  ال��غ��ب��ار  ه��ذا)ال��ع��ت��اد( يعريه  ���س��رك��اوؤن��ا..  ميتلكه 

اأجل  اأوكرانيا فح�سب ولكن من  اأجل حرية  نطلبه لي�ص من 
حرية اأوروب��ا«. وقال اإن اأوكرانيا ل حتتاج اأكر من واحد يف 
املئة فقط من طائرات حلف �سمال الأطل�سي وواح��د يف املئة 

من دباباته ولن تطلب املزيد.
عن  امل�س�ؤول  من  ي�ما.   31 بالفعل  انتظرنا  “لقد  واأ���س��اف 
املجتمع الأوروبي الأطل�سي؟ هل ما زالت م��سك� حقا ب�سبب 

الرهيب؟«.
اأكر  اأن رو�سيا �ست�سعى للت��سع  وي�سر زيلين�سكي مرارا على 
يف اأوروبا اإذا �سقطت اأوكرانيا. ويرف�ص حلف �سمال الأطل�سي 
ال�ستجابه لطلبه بفر�ص منطقة حظر طريان ف�ق اأوكرانيا 

على اأ�سا�ص اأن ذلك قد ي�ؤدي اإىل حرب اأو�سع نطاقا.

اأوكرانيا تطلب من ال�سليب الأحمر عدم فتح مكتب يف رو�سيا
•• كييف-رويرتز

امل�سي  عدم  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  من  اأوكرانيا  طلبت 
رو�ست�ف  مدينة  يف  لها  مكتب  لفتح  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط  يف  ق��دم��ا 
“املمرات  اإن ذلك �سي�سفي ال�سرعية على  اأون دون الرو�سية قائلة 
كان  ق�سرا.  وترحيلهم  الأوكرانيني  واختطاف  مل��سك�  الإن�سانية” 
رئي�ص اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بير ماورير قد قال ي�م 
ال��رو���س��ي �سريجي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  م��ع  اخلمي�ص بعد حم��ادث��ات��ه 
ب��ني اجلي�سني  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت������س��ل  ال�����س��روري  اإن م��ن  لف����روف 
الرو�سي والأوكراين قبل اإجاء املدنيني ب�سكل مائم من اأوكرانيا 
التي ع�سفت بها احل��رب. وذك��رت و�سائل اإع��ام رو�سية اأن ماورير 

طلب من رو�سيا ت�سهيل افتتاح مكتب لل�سليب الأحمر يف رو�ست�ف 
اأون دون. ونا�سد ميخائيل� رادوت�سكي رئي�ص جلنة ال�سحة العامة 

بالربملان الأوكراين ال�سليب الأحمر الراجع عن خططه.
الدولية  اللجنة  “تدع�  العامة  ال�سحة  جلنة  اإن  ب��ي��ان  يف  وق���ال 
لل�سليب الأحمر اإىل عدم اإ�سفاء ال�سرعية على ’املمرات الإن�سانية’ 
على اأرا�سي الحتاد الرو�سي وكذلك عدم دعم اختطاف الأوكرانيني 
وترحيلهم ق�سرا«. ومل يت�سن على الف�ر احل�س�ل على تعليق من 
اأكرب  هي  دون  اأون  ورو�ست�ف  الأح��م��ر.  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
مدينة رو�سية على احلدود ال�سرقية لأوكرانيا والعا�سمة الإدارية 
ملنطقة رو�ست�ف التي ا�ستخدمتها رو�سيا يف اإقامة خميمات م�ؤقتة 

لاأ�سخا�ص الذين يتم نقلهم خارج منطقة احلرب.

ي��ك���ن ال��ت��ح��ذي��ر ال�����س��ع���دي جتاه 
الإره����������اب احل�����ث����ي والإي����������راين، 
ي�سهد  وبعدها  ن�عه،  من  الأخ��ري 
ال���ع���امل م���ا ل ي��ح��م��د ع��ق��ب��اه من 
ومبا�سرة  ����س���ري���ح���ة  ت����ه����دي����دات 
تفقد  ل���ه���ا،  ح������دود  ل  ون�����زاع�����ات 
وا�ستقراره،  اأم��ن��ه  الأر�����ص  ك���ك��ب 
من  م��زي��داً  ن�سهد  اأن  ي�ستبعد  ول 
احلروب وال�سطرابات يف املنطقة 
والعامل، الباعث الأول لها م�سادر 
ال���ط���اق���ة، خ��ا���س��ة م���ع م���ا ي�سهده 
اأزم������ة ط���اق���ة حالية  ال���ع���امل م���ن 
ب�����س��ب��ب ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة بني 
تت�ساعد  ال��ت��ي  واأوك��ران��ي��ا  رو���س��ي��ا 

وتريتها منذ اأكر من �سهر.
احل�ثي�ن  ي��ف��ع��ل��ه  م���ا  اأن  واأك�����دت 
الداعمة،  اإي��������ران  خ��ل��ف��ه��م  وم�����ن 
الأول  ال���ه���دف  اأن  ل��ل��ع��امل  ي��ث��ب��ت 
اليمن  على  ال�سيطرة  لي�ص  لهما، 
ومقدراته،  ب�����س��ع��ب��ه  ال��ت��ح��ك��م  اأو 
الف��سى  اإث�����ارة  ال��رغ��ب��ة يف  ب��ق��در 
ال�ستقرار  وزعزعة  وال�سطرابات 
اأهداف  خل��دم��ة  ك��اف��ة،  املنطقة  يف 
يف  ال�سيا�سية  واأج��ن��دت��ه��ا  ط��ه��ران 
ال�سيطرة على املنطقة عرب اأذرعها 
امل�زعة  الإره��اب��ي��ة  وميلي�سياتها 
املنطقة،  يف  قليل  غ��ري  ع���دد  ع��ل��ى 
مب�قف  التعجيل  ي�ستدعي  وه��ذا 
املخطط  ي���ف�������س���د  م�����ح����د  دويل 

الإيراين.

لوبان: هذه قد تكون 
اآخر انتخابات يل

•• باري�س-رويرتز

املتطرف  اليمني  مر�سحة  اأمل��ح��ت 
الفرن�سية  الرئا�سية  لانتخابات 
م���اري���ن ل����ب���ان اأم�������ص الأح�����د اإىل 
لل��س�ل  ال��ث��ال��ث��ة  حم��اول��ت��ه��ا  اأن 
تك�ن  رمب����ا  الإل���ي���زي���ة  ق�����س��ر  اإىل 
بالنجاح  ت��ك��ل��ل  مل  اإذا  الأخ�������رية 
وذلك يف حديث اأدلت به ل�سحيفة 
“ج�رنال دو دميان�ص” الأ�سب�عية 

الفرن�سية.
خا�ست  ال�����ت�����ي  ل������ب�����ان  وق�����ال�����ت 
وو�سلت   2012 يف  الن��ت��خ��اب��ات 
لكنها   2017 يف  الإع����ادة  جل���ل��ة 
الفرن�سي  الرئي�ص  اأم���ام  انهزمت 
اإن����ه يف حالة  اإمي���ان����ي���ل م���اك���رون 
تك�ن  دور  ع��ن  �ستبحث  هزميتها 

فيه اأكر فائدة.
احل����ال����ة  ه��������ذه  “يف  واأ�������س������اف������ت 
)اخل�سارة( ل اأعتقد اأنني �ساأتر�سح 
يف  �ساأ�ستمر  لكنني  اأخ���رى(  )م��رة 
اأفعله منذ �سن�ات وه�  القيام مبا 
الفرن�سي.  ال�����س��ع��ب  ع���ن  ال���دف���اع 
ولكن  م��ن�����س��ب  اأي  م���ن  اأع�����رف  ل 
فيه  اأك����ن  ال���ذي  املن�سب  �سيك�ن 

اأكر فاعلية«.

•• عو��صم-وكاالت

رغم العتداءات احل�ثية الإرهابية 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  اأن  اإل 
ت����ب����ذل ج�����ه������داً ج�����ب�����ارة وم�����ؤمل����ة 
دورها  ا�ستحقاقات  ب��ني  للم�ازنة 
وا�ستقرار  العاملي،  القت�ساد  جتاه 
اأ�س�اق الطاقة، وانتظام اإمداداتها، 
وب������ني ال��������رد ع���ل���ى الع������ت������داءات 
ت�ستهدف من�ساآتها  التي  الإرهابية 

النفطية، ومدنها، و�سكانها.
ووف�������ق ����س���ح���ف ع���رب���ي���ة �����س����ادرة 
اأم�����ص الأح���د اإن الإره���اب احل�ثي 
الإي����راين و���س��ل م���داه م��ن الُفجر 
ال�سيا�سي والعلنية املقيتة، يف حتٍد 
�سافر للق�انني والأعراف الدولية، 
ي�سل  اأن  الإره����اب  ل��ه��ذا  يكن  ومل 
اإىل ه���ذا امل�����س��ت���ى اخل��ط��ري، ل�ل 
�سمت العامل جتاه ما يرتكبه من 
اليمن،  �سعب  بحق  �سنيعة  جرائم 

وبحق الدول املجاورة.

جرمية حرب
اأن  ال����ع����رب����ي����ة  ال�������س���ح���ف  وراأت 
الإرهابية  احل����ث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
ت�����ا�����س����ل ت�����س��ع��ي��د اع����ت����داءات����ه����ا 
امل��ن�����س��اآت املدنية  الإج��رام��ي��ة ع��ل��ى 
تهديد  يف  ومت���ادي���ه���ا  ال�����س��ع���دي��ة 
ال���س��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي، مم��ا ي�ؤكد 
املدمر  م�سروعها  يف  ما�سية  اأن��ه��ا 
وا���س��ت��خ��ف��اف��ه��ا ب��ال��ق��ان���ن ال���دويل 
واللتزامات الأخاقية، ول ترغب 
كل  بذلك  تطالب  كما  ال�سام  يف 
مبادرة  واآخرها  احلميدة  امل�ساعي 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص 

العربية.
ملي�سيات  “اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
احل�ثي نفذت 16 اعتداًء بطائرات 
م�سرّية ومقذوفات �ساروخية على 
مرافق مدنية بينها حمطة ت�زيع 
املنتجات البرولية التابعة ل�سركة 
“اأرامك�” مبدينة جدة، وهي بحد 
ذاتها جرمية حرب لأنها ا�ستهدفت 
ع�سب طاقة حي�ياً يف ظرف دويل 

•• عو��صم-وكاالت

الرو�سي  الج��ت��ي��اح  م��ن  �سهر  ب��ع��د 
لأوكرانيا، جتد اأوروبا نف�سها الي�م 
يف ماأزق كبري وهي ت�اجه منعطفاً 
مع  التعاي�ص  �سيا�سات  يف  حا�سماً 
رو�سيا، ما دفعها اإىل اإعادة النظر يف 
ح�ساباتها ويف م�قفها من م��سك�، 
وج�د  ب�سرورة  تنبهها  عن  ف�سًا 

�سيا�سة دفاعية م�سركة.
ووف��������ق ����س���ح���ف ع���رب���ي���ة �����س����ادرة 
اأوروب����ا رحلة  ت��ب��داأ  اأم�����ص اجلمعة، 
للنفط  بدائل  عن  ال�ساقة  البحث 
ي�سهد  وق��ت  يف  الرو�سيني،  وال��غ��از 
غري  ك��ارث��ة  العاملي  القت�ساد  فيه 

م�سب�قة اإثر احلرب.
 

ف�صل رو�صي واأمريكي
قال  اللندنية،  ال��ع��رب  �سحيفة  يف 
خري اهلل خري اهلل “بعد �سهر كامل 
لأوكرانيا،  الرو�سي  الجتياح  على 
نزهة،  لي�ص  اأّن��ه  تبنّي  اجتياح  وه� 
اإّن رجًا  ال��ق���ل  الإم���ك���ان  ب���ات يف 
واحداً ا�سمه فادميري ب�تني غرّي 
العامل وق�سى على كّل النفراجات 
التي تلت انهيار الحتاد ال�س�فياتي، 
املنت�سرة يف كّل  ال�سي�عّية  واأحزابه 
اأنحاء الكرة الأر�سّية، خ�س��ساً يف 

دول اأوروبا ال�سرقّية«.
الع�سكرّية  احلملة  “اأّدت  واأ���س��اف 
اأوكرانيا  على  ب���ت��ني  ي�سّنها  ال��ت��ي 
النظر  تعيد  كّلها  اأوروب��ا  اإىل جعل 
من  م���ق��ف��ه��ا  ويف  ح�����س��اب��ات��ه��ا  يف 
اأخرياً  اأوروب��ا  تنبهت  حيث  رو�سيا، 
اإىل �سرورة اأن تك�ن لديها �سيا�سة 
دفاعّية م�سركة، والأهّم من ذلك 
كّله، اأن اأوروبا بداأت تفّكر يف كيفية 
الغاز  على  اعتمادها  من  التخّل�ص 
اأوروبّية  دول��ة  كّل  وباتت  الرو�سي، 
مب���ا يف ذل���ك ال�����دول ال��ب��ع��ي��دة عن 

رو�سيا، ت�سعر باأنها مهددة«.
ب�تني  فادميري  “ا�ستطاع  وتابع 
تغيري اأوروب�����ا ك��ّل��ي��اً، ب���ات ع��ل��ى كّل 
دولة اأوروبّية مبا يف ذلك ال�س�يد، 

كما اأكدت ال�سحيفة يف افتتاحيتها 
اأنها  م���ن  واث���ق���ة  ال�����س��ع���دي��ة  اأن 
حيا�سها،  ع���ن  ال������ذود  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
مهما كلفها ذلك من مال، ورجال، 
وعتاد. لكنها تريد اأن يفيق املجتمع 
ت�سرفات  اإزاء  غف�ته  من  ال��دويل 
التي  اليمن،  يف  الإيرانية  امللي�سيا 

ترف�ص جميع مبادرات ال�سام.

امل�صاورات املرتقبة
ال��ع��رب��ي��ة يف  ات��ف��ق��ت ال�سحف  ك��م��ا 
حت��ل��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى اأن احل����ث���ي مل 
يكرث حلجم املاأ�ساة التي ت�سببت 
فيها جماعته على اليمنيني خال 
ال�����س��ن���ات امل��ا���س��ي��ة، وق��ال��ت “يتم 
الإن�سانية  الأ�سعدة  كل  على  ذلك 
والثقافية؛ بل طلب  والقت�سادية 
من اأن�ساره ال�ستمرار يف اجلبايات 
الع�سكرية،  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  واحل�������س���د 
���س��روط��ه لإن���ه���اء احلرب  حم�����دداً 
ميلي�سياته،  حلكم  اليمن  بت�سليم 
وعدم تدخل حتالف دعم ال�سرعية 
يف ال�ساأن اليمني؛ بح�سب خا�سة 

خطبته«.
اأن���������ه يف ظ������ل ه����ذه  واأو�������س������ح������ت 
املعطيات، ي�س�د يف ال�سارع اليمني 
يقني مطلق باأن اجلماعة احل�ثية 
الت�سعيد  ع���ن  اأب������داً  ت��ت���ق��ف  ل���ن 
الع�سكري؛ �س�اء يف الداخل اأو من 
خال الهجمات الإرهابية العابرة 
البحر  يف  امل����اح����ة  وا����س���ت���ه���داف 
القت�ساد  الأحمر، وتهديد ع�سب 
من�ساأة  م����ع  ح�����دث  ك���م���ا  ال���ع���امل���ي 
هجمات  يف  ج������دة،  يف  »اأرام������ك�������« 

اجلمعة املا�سي.
اليمني  والإع��ام��ي  الكاتب  وق��ال 
اأحمد عبا�ص، اإن الت�سعيد احل�ثي 
حديثه  يف  ي������رى  اإذ  امل�������س���ت���م���ر، 
ل�»ال�سرق الأو�سط« اأنه »يف كل مرة 
احل�ثية  امليلي�سيا  دع���ة  فيها  يتم 
رداً  ي��ك���ن رده���ا  لل�سام واحل�����ار، 
بطريقة  الر�سائل  تقراأ  اإذ  �سلبياً؛ 

خاطئة«.
اأن���ه ب��ع��د الدع�ة  واأ����س���اف ع��ب��ا���ص 

ح�����س��ا���ص، وه����ذا الع���ت���داء ممنهج 
وم���درو����ص وغ��اي��ات��ه ���س��ري��رة. ول 
احل�ثي  ق��ي��ادات  ترتكب  اأن  عجب 
هذه النتهاكات اجل�سيمة طاملا ل 
جت��د رادع����اً دول��ي��اً ح��ازم��اً ي�قفها 
ع���ن���د ح���ده���ا وي���ل���زم���ه���ا ب���اح���رام 

القان�ن الدويل.
واأو�سحت اأن جتاهل هذا التهديد 
�سيدفع  كارثية  نتائج  اإىل  �سي�ؤدي 
ثمنها العامل اأجمع، اإذا مل يتجاوز 
امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل ل���غ���ة الإدان��������ة 
وال���س��ت��ن��ك��ار وات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم من 
اإج����������راءات ح��ا���س��م��ة ت����ق���ف هذه 
ومن  اليمن  من  وجتتثه  التهديد 
تخ�م ممرات املاحة الدولية التي 
باتت معر�سة ملخاطر، اأكر من اأي 
وقت م�سى، فقد جاءت العتداءات 
ال��ه��م��ج��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع���دي��ة بعد 
ي���م��ني م��ن ت��دم��ري ق����ات حتالف 
مفخخني  زورق��ني  ال�سرعية  دع��م 
للح�ثيني كانا يرب�سان باإمدادات 
ويف  الأح��م��ر.  البحر  ع��رب  الطاقة 
احلقيقي  ال���دويل  التحرك  غياب 
اأعلنت  الع�����ت�����داءات،  ه���ذه  ل��ل��ج��م 
ال�����س��ع���دي��ة، وه���ي حم��ق��ة يف ذلك، 
يف  نق�ص  اأي  عن  م�س�ؤوليتها  عدم 

الإمدادات اإىل الأ�س�اق العاملية.
واأ�سارت اإىل اأن ا�ستهداف احل�ثيني 
اليمن  ج����ار  يف  امل��دن��ي��ة  للمرافق 
اأم����ا اجلرمية  ت��غ��ت��ف��ر،  ج��رمي��ة ل 
امليلي�سيات  ت��ع��م��د  ف��ه��ي  الأك������رب 
اتخاذ املناطق املدنية داخل اليمن 
ومن�سات  لأ�سلحتها  م�ست�دعات 
امل�اقع  ومنها  امل�سرّية،  للطائرات 
املحمية مثل مطار �سنعاء وم�انئ 
على ال�ساحل الغربي اليمني، ومع 
ذلك يتجاهل املجتمع الدويل هذه 
عن  ويتغا�سى  امل��زدوج��ة  اجلرمية 
خم���اط���ره���ا، وق����د ط���ال���ب حتالف 
ذلك  اإىل  ون���ّب���ه  ال�����س��رع��ي��ة  دع����م 
امليلي�سيات  ول���ك���ن  ع������دة،  م������رات 
التح�سن  يف  ت��ت��م��ادي  الإره���اب���ي���ة 
ول  ب�سامتهم  تاأبه  ول  باملدنيني 
اآخر  دل��ي��ل  ب��ح��رم��ة دم��ائ��ه��م. ويف 

ع���ل���ى ه�����ذا ال����س���ت���خ���ف���اف، دم����رت 
قيد  زوارق  اأربعة  التحالف  غ��ارات 
التجهيز يف ميناء ال�سليف اليمني 

ل�ستهداف ناقات النفط.
دول  ب��ع�����ص  ال�سحيفة  وان��ت��ق��دت 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل مب����ّد ال���ي���د اإىل 
بدًل  الإره��اب��ي��ة،  امليلي�سيات  ه��ذه 
حتى  عليها  ال�سغط  ممار�سة  من 
ترتدع وتكف عن نهجها العدواين 
اإر�ساء ال�سام  بناًء يف  وت���ؤدي دوراً 
واإن��ه��اء ال�����س��راع ال��دائ��ر يف اليمن 
قبل  ال�سرعية  على  النقاب  منذ 

ثماين �سن�ات.

العبث االإيراين
ف��ي��م��ا اأك����د ال�����س��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة اأن 
امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ع���دي��ة ل��ن ت��ف��ّرط يف 
حفظ اأمنها، وال�سيادة على ترابها، 
مهما تطلب الأمر. بعد اأن تكررت 
التي تق�م  الع��ت��داءات الإره��اب��ي��ة 
الإرهابية  احل����ث���ي  ملي�سيا  ب��ه��ا 
من  وت�سليح  ومت���ي��ل  بتحري�ص 
اململكة  ا����س���ط���رت  وق�����د  اإي���������ران. 
اأنها  ع����ن  اإع���ان���ه���ا  جت���دي���د  اإىل 
تلك  ت��ب��ع��ات  ع��ن  م�����س���ؤول��ة  لي�ست 
العتداءات العابثة اإذا ترتب عليها 
العامل  دول  ب��اإم��دادات  اإخ���ال  اأي 

من الطاقة ال�سع�دية.
مبثابة  ذل��ك  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
اإعان يحتم على املجتمع الدويل 
ال��ت��ع��ج��ي��ل ب��ال��ت��دخ��ل ل����ق���ف هذا 
يريد  ال������ذي  الإي�����������راين،  ال���ع���ب���ث 
ا�ستخدام ال�سع�دية مطية لتحقيق 
والهيمنة،  بالنف�ذ،  اإي���ران  اأح��ام 
ال�ليات  حلفاء  ا�ستقرار  وزعزعة 
املتحدة والغرب يف منطقة اخلليج. 
وياأتي هذا العبث الإيراين احل�ثي 
يف وق����ت ت�����س��ط��رب ف��ي��ه اأو����س���اع 
العامل، نتيجة احلرب يف اأوكرانيا، 
وم����ا ت���اج��ه��ه اأوروب�������ا م���ن نق�ص 
على  العق�بات  نتيجة  الطاقة  يف 
الهجمة  نتيجة  وك��ذل��ك  رو���س��ي��ا، 
فايرو�ص  ي�سنها  ال��ت��ي  امل���ت���زاي���دة 
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م��ب��ا���س��رة ك��ل ال����دول م��ن��خ��رط��ة يف 
يف  كما  ال�سيا�سة  يف  احل���رب،  ه��ذه 
الق���ت�������س���اد والإع��������ام ويف اجت���اه 
ال���ع���اق���ات ال���دول���ي���ة، ت���ب���دو اآث����ار 
اأنه مل  احلرب بالغة ال��س�ح رغم 
���س���ى �سهر  مي�����ِص على ان��دلع��ه��ا 
واح�����د، ون������ادراً م���ا ا���س��ت��ط��اع قرار 
ُيحدث  اأن  واح���د  �سخ�ص  ي��ت��خ��ذه 
ال��ذي ل مبالغة  التغيري  مثل هذا 
الب�سرية  ي���ط���ال  اإن������ه  ال����ق�����ل  يف 

جمعاء«.
ال���ع���امل  وّح���������دت  “حرب  وت�����اب�����ع 
تقارب ما فعلته جائحة  مبقايي�ص 
ك�����رون����ا، م���ع ت��ل��ك اجل��ائ��ح��ة بّدد 
اك��ت�����س��اف ال��ل��ق��اح��ات اخل�����ف على 
امل�����س��ري وف���ت���ح ن���اف���ذة اأم������ل، لكن 

ع��ن��د ح����دود اأوروب������ا ال�����س��رق��ي��ة، يف 
من  بقي  ما  بني  الفا�سلة  املنطقة 
الحت����اد ال�����س���ف��ي��ات��ي وم���ا متددت 
اأعقاب  يف  الغربية  اخلريطة  اإليه 

ذلك النهيار«.
وت�سائل “كيف ل تك�ن حرباً عاملية 
العا�سمة  يف  ُت��ع��ق��د  ق��م��م  وث����اث 
واحد  ي���م  يف  بروك�سل  الأوروب���ي���ة 
الأوروب���ي  ول��احت��اد  النات�  حللف 
وملجم�عة الدول ال�سناعية ال�سبع، 
للرد  ال��ط��رق  اأف�سل  لبحث  وكلها 
وملحاولة  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����ص  ع��ل��ى 
اح����ت�����اء احل������رب واحل����������ؤول دون 
وق����ع ك��ارث��ة ت��ف���ق م��ا يح�سل يف 

اأوكرانيا؟!«.
غري  اأو  مبا�سرة  “ب�س�رة  واأ�ساف 

التعاون  جم��ل�����ص  وج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
حل�س�ر  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  اخل��ل��ي��ج��ي 
كان  املرتقبة،  الريا�ص  م�����س��اورات 
الع�سكري،  ال��ت�����س��ع��ي��د  ه����  رده�����ا 
اململكة  يف  املدنية  الأعيان  وق�سف 
العربية ال�سع�دية، وكذلك املن�ساآت 
النفطية، غري اآبهة مبا ميثله ذلك 
العاملي؛  ل��اق��ت�����س��اد  ت��ه��دي��د  م���ن 
لأن��ه��ا ت���درك مت��ام��اً اأن اأق�����س��ى ما 
الدويل  املجتمع  �ستتعر�ص له من 

ه� الإدانات اخلج�لة.
وقراأ عبا�ص هذا الت�سعيد احل�ثي 
م���ن زاوي�����ة اأخ�����رى؛ ح��ي��ث تنتظر 
ن���وي��اً يفك قي�دها  ات��ف��اق��اً  اإي���ران 
الق���ت�������س���ادي���ة، وي���ط���ل���ق ي���ده���ا يف 
اأن���ه���ا حر�ست  وي��ع��ت��ق��د  امل��ن��ط��ق��ة، 
ذراعها احل�ثية يف اليمن لت�ا�سل 
اأق�سى ما ميكن  ال�سغط لتحقيق 
الذي  ال��ن���وي،  ملفها  يف  حتقيقه 
اأوكرانيا  يف  الرو�سية  احل��رب  ل�ل 
النهائي  ال���ت����ق���ي���ع  مت  ق����د  ل���ك���ان 
الهجمات  اأن  ناحظ  وهنا  عليه. 
ت��رك��ز على خ��زان��ات ال��ن��ف��ط، وهي 
للمجتمع  ر���س��ال��ة  ت��ر���س��ل  ب���ذل���ك 
الدويل باأن النفط الإيراين جاهز 
لتع�ي�ص النق�ص الذي ت�سبب فيه 
ف��ر���ص ح��ظ��ر ع��ل��ى ال��ن��ف��ط والغاز 

الرو�سيني.
ال�سيا�سي  واملحلل  الإع��ام��ي  اأم��ا 
فيعتقد  الطاهر،  حمم�د  اليمني 

اأن الت�سعيد غري امل�سب�ق من قبل 
الطاقة،  اإم����دادات  �سد  احل�ثيني 
على  الغربية  “بال�سغ�ط  يتعلق 
الإنتاج،  ل��زي��ادة  النفط  ري  م�����س��دِّ
ت�سهدها  ال���ت���ي  ل����اأزم����ة  ن��ت��ي��ج��ة 
الأ������س������اق ال���غ���رب���ي���ة، وع�����دم ال���رد 
الدويل،  املجتمع  قبل  من  احل��ازم 
وه� ما �سجع احل�ثيني اأكر على 

ارتكاب مزيد من تلك الهجمات«.
ل�ال�سرق  تعليقه  الطاهر يف  ويرى 
الأو�سط، اأن احل�ثيني “يرف�س�ن 
ويتجاهل�ن  الريا�ص  يف  ح���ار  اأي 
اليمنية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل����ك�����ن����ات 
الأخرى، واأنهم يحاول�ن اأن ينقل�ا 
احل�ار ليك�ن مع التحالف الداعم 
م�سعى  يف  م���ب���ا����س���رة،  ل��ل�����س��رع��ي��ة 
ق��ائ��م��ة بني  اأن احل����رب  ل��ت�����س���ي��ر 
ال��ي��م��ن وب���ني ه���ذه ال����دول، ولي�ص 
جماعة  وب��ني  اليمني  ال�سعب  بني 
ان��ق��ل��ب��ت ع��ل��ى ال�����س��ع��ب، وت��ع��ي��ث يف 
لاأجندة  خ��دم��ة  ف�����س��اداً  اأر���س��ه��م 

الإيرانية«.
الريا�ص

اإثارة الفو�صى 
اأن  واأك���������دت ال�������س���ح���ف ال���ع���رب���ي���ة 
الإره���اب احل���ث��ي الإي���راين و�سل 
ال�سيا�سي  ال����ُف����ج����ر  م�����ن  م��������داه 
امل��ق��ي��ت��ة، يف حت���ٍد �سافر  وال��ع��ل��ن��ي��ة 
للق�انني والأع��راف الدولية. ومل 

اإىل  ي�سل  اأن  الإره����اب  ل��ه��ذا  يكن 
هذا امل�ست�ى اخلطري، ل�ل �سمت 
العامل جتاه ما يرتكبه من جرائم 
وبحق  اليمن،  �سعب  بحق  �سنيعة 

الدول املجاورة.
اكتفاء  “لعل  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
ال���دول ال��ك��ربى ب��ع��ب��ارات ال�سجب 
والإدانة وال�ستنكار التي تنزل برداً 
الإرهابيني،  ق��ل���ب  ع��ل��ى  و���س��ام��اً 
ف��ي��ه ت�����س��ج��ي��ع ل���اإره���اب���ي���ني على 
رادع  دون  اإره���اب���ه���م  يف  ال���ت���م���ادي 
يفر�ص  ك�����ان  اأمم�������ي،  ع���ق���اب  اأو 
الأوىل  اللحظة  منذ  يطالهم  اأن 
التي حتدوا فيها املجتمع الدويل، 
وانقلب�ا على ال�س�����رعية يف اليمن، 
به  ا�ستهدف�ا  �س���اروخ  اأول  ومنذ 

اململكة«.
اململكة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
اأ�سب�ع،  من  اأق��ل  يف  الثانية  للمرة 
م�س�ؤولياته  اأم��ام  ال��دويل  املجتمع 
جتاه الإرهاب احل�ثي، باأن الريا�ص 
غ���ري م�����س���ؤول��ة ع���ن اأي ن��ق�����ص يف 
اإم������دادات ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة، واأن 
ميلي�سيا  لإرغ��ام  يتحرك  اأن  عليه 
الت�قف عن  على  واإي���ران  احل�ثي 
واإذا  النفطية،  املن�ساآت  ا�ستهداف 
اأ�سرع وق��ت، فاإن  مل يفعل ذل��ك يف 
خروج اأ�سعار الطاقة عن ال�سيطرة 

مقبل ل حمالة.
اإن���ه قد  ال��ري��ا���ص  وق��ال��ت �سحيفة 

الأوكرانية   – ال��رو���س��ي��ة  احل����رب 
ت�سمى  اأن  م��ن��ط��ق��ي��اً  ����س���ار  ال���ت���ي 
احل����رب ال��رو���س��ي��ة – ال��غ��رب��ي��ة ل 
ت�����ح����ي م�����ع الأ������س�����ف مب���ث���ل ه���ذا 
الأم��ل، اإذ ل يتحمل اأي طرف من 
املنخرطني فيها القدرة على قب�ل 
نهاية  تعني  �سارت  لأنها  الهزمية 

مع�سكر وانت�سار اآخر«.
بالق�ل  م��ق��ال��ه  ال��ك��ات��ب  واخ��ت��ت��م 
التي  ال���ط���ري���ق���ة  ك���ان���ت  “كيفما 
اأوزاره����ا،  ه��ذه احل��رب  بها  �ست�سع 
ل��ن ي��ع���د الط��م��ئ��ن��ان ال���ذي كانت 
اإىل م�ستقبلها  الب�سرية ترتاح فيه 
اط���م���ئ���ن���ان���اً م�����س��م���ن��اً ك���م���ا ك����ان، 
التي  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  وطبيعة 
كانت قائمة بعدما ُحكي عن نهاية 

غري  اإىل  انقلبت  ال���ب���اردة  احل���رب 
رجعة«.

اإعادة ت�صكيل اأوروبا
وب�������دوره، اأ����س���ار ���س��م��ي��ح ���س��ع��ب يف 
اأن  اإىل  اللبنانية  ال��ن��ه��ار  �سحيفة 
الأوكرانية،   - ال��رو���س��ي��ة  احل����رب 
اأح��دث��ت ول ت���زال حت����لت كربى 
منذ  املتبعة  الأوروبية  ال�سيا�سة  يف 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
كان  ال��ذي  لرو�سيا  “العداء  وق��ال 
ال���ك���ث���ريون م���ن ق�����ادة ال����ق����ارة قد 
اأنه  اعتربوا يف وق��ت من الأوق���ات، 
اإىل غري رجعة مع نهاية  قد دف��ن 
احل�����رب ال����ب����اردة و����س���ق����ط ج���دار 
برلني وتفكك الحتاد ال�س�فياتي، 

خطر  م�اجهة  كيفية  يف  التفكري 
ك���ان  اإذا  وم������ا  حم���ت���م���ل،  رو������س�����ي 
�سمال  حلف  اإىل  الن�سمام  عليها 
الأطل�سي، واأملانيا نف�سها تغرّيت اإذ 
لتعزيز  ي���رو  مليار  مئة  خ�س�ست 
قدرات ق�اتها امل�سّلحة يف ال�سن�ات 
“ما  ال���ك���ات���ب  امل���ق���ب���ل���ة«. واأ������س�����ار 
احلرب  ���س���ء  يف  اأوروب����ا  اكت�سفته 
الأوكرانّية، اأّن لي�ص يف ا�ستطاعتها 
املتحدة  ال����لي���ات  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
التي ف�سلت الإدارات املتاحقة فيها 
يف التعاطي مع م�ساكل العامل منذ 
ن�فمرب- يف  برلني  ج��دار  �سق�ط 

ت�سرين الثاين 1989«.
واأردف قائًا “لي�ست اأوروبا وحدها 
يف  ح�ساباتها  يف  النظر  تعيد  التي 
�س�ء ما ك�سفته احلرب الأوكرانّية، 
ب���ات ع��ل��ى ك���ّل دول����ة ع��رب��ّي��ة اإع����ادة 
ال���ن���ظ���ر يف ع��اق��ت��ه��ا ب���ال����لي���ات 
الإمكان  يف  ك���ان  اإذا  وم���ا  امل��ت��ح��دة 
تاريخي،  كحليف  عليها  الت���ك���ال 
اأوّلهما  ���س��ب��ب��ني  اإىل  ذل����ك  ي���ع����د 
اأم��ري��ك��ّي��ة يف فهم  اأّي رغ��ب��ة  غ��ي��اب 
وثانيهما  احل��ل��ف��اء،  خ�����س������س��ي��ات 
امل�سروع  اأبعاد  ا�ستيعاب  عن  العجز 
اإّنه  الت��ّسعي الإي��راين يف املنطقة، 
م�سروع يهّدد كّل �سعب من �سع�ب 
بلبنان  ف��ع��ل��ه  م���ا  ب��دل��ي��ل  امل��ن��ط��ق��ة 

و�س�ريا والعراق واليمن«.

حرب باال�صم
ومن جهته، قال اإليا�ص حرف��ص يف 
�سحيفة ال�سرق الأو�سط “يتجنب�ن 
غري  العاملية”  “احلرب  ت�سميتها 
هذه  على  مقيماً  كنت  حيثما  اأن��ك 
�سعباً  يك�ن  �س�ف  الأر�سية  الكرة 
عليك اأن تتجاهل اآثار احلرب التي 
تدور يف ذلك اجلزء من اخلريطة 

عب�ر  بعد  ف��ج��اأة  ي�ستيقظ  ه���  ه��ا 
ال�����دب�����اب�����ات ال����رو�����س����ي����ة احل�������دود 
�سباط-فرباير   24 يف  الأوكرانية 

املا�سي«.
واأ�ساف “تبداأ التح�لت يف اأوروبا 
مع رحلة البحث ال�ساقة عن بدائل 
املهمة  ال��رو���س��ي��ني،  وال��غ��از  للنفط 
تاأثريها  وي��ت��ف��اوت  ���س��ه��ل��ة،  لي�ست 
م�ساٍع  ه����ن����اك  واآخ����������ر،  ب���ل���د  ب����ني 
والنفط  ال���غ���از  ل���س��ت��رياد  ح��ث��ي��ث��ة 
�سيما  ل  العربي،  اخلليج  دول  من 
اأوروبية  م��ن ق��ط��ر، وه��ن��اك رغ��ب��ة 
ما  باأ�سرع  الت��سل  يف  اأي�ساً  ملحة 
الن�وي  الت��ف��اق  اإح��ي��اء  اإىل  ميكن 
يت�سنى  حتى  فيينا،  يف  اإي����ران  م��ع 
رف����ع ال��ع��ق���ب��ات ع���ن ط���ه���ران، كي 
اإىل  الإيرانيان  الغاز والنفط  يع�د 
التحرر  ب��ع��د  الأ����س����اق الأوروب���ي���ة 
كذلك  الأم��ري��ك��ي��ة،  العق�بات  م��ن 
�سيك�ن ثمة اعتماد بن�سبة معتربة 
الأمريكيني«.  وال��غ��از  النفط  على 
ال��ب��ح��ث عن  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو�����س����ح 
الرو�سية،  للطاقة  البديلة  امل�سادر 
لي�ص با ثمن، واملق�س�د اأن م�جة 
دول  يف  الأ�سعار  وارت��ف��اع  الت�سخم 
الحتاد الأوروبي، �ستك�ن جزءاً من 
الدول  ه��ذه  �ستدفعه  ال��ذي  الثمن 
الأ�سهر  يكن يف  اإن مل  ال�سن�ات  يف 
ل  “التح�ل  ق��ائ��ًا  ولفت  املقبلة. 
يقف عند حدود البحث عن م�ارد 
بديلة من الطاقة الرو�سية، فدول 
اأوروبية كثرية �ستك�ن جمربة على 
ما  اإىل  ال��دف��اع��ي��ة  نفقاتها  زي����ادة 
اإجمايل  م��ن   2% ن�سبة  ي��ت��ج��اوز 
الناجت الق�مي مثل ما فعلت اأملانيا، 
حذو  �ستحذو  اأخ���رى  دوًل  اأن  كما 
اأن  اأمل��ان��ي��ا، كيف ل وه��م ي��ع��ت��ربون 

العدو الرو�سي بات على الأب�اب«.

�صحف عربية: ال�صعودية تبذل جهودًا جبارة وموؤملة 

الإرهاب احلوثي والإيراين يتحدى القوانني الدولية

يف وقت ي�صهد فيه االقت�صاد العاملي كارثة غري م�صبوقة 

�سحف عربية: احلرب الأوكرانية تدفع اأوروبا لرتتيب اأوراقها
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جمل�س الإمارات للأمن الغذائي يناق�س خمرجات جتربة
 انعدام الأمن الغذائي وتقرير املجل�س العاملي للحبوب

اأرا�سي عجمان تقيم 735 مكتبا عقاريا 
•• عجمان-و�م:

اأعلنت دائرة الأرا�سي والتنظيم العقاري يف عجمان انتهاء عملية ت�سنيف 
العقاري  الت�سنيف  م�سروع  من  الثالثة  ال��دورة  اإط��ار  يف  العقارية  املكاتب 
حيث اأوكلت مهمة التقييم امليداين اإىل 14 خمت�ساً قام�ا بتقييم 735 

مكتباً عقارياً يف الفرة من اأكت�بر اإىل دي�سمرب من العام2021 .
الأرا�سي  دائ��رة  ع��ام  مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�ص  �سعادة  وثمن 
اأداء  على  ب��الإط��اع  قامت  التي  التقييم  ف��رق  جه�د  العقاري  والتنظيم 
املكاتب العقارية املعنية والتدقيق على الأدلة املقدمة وذلك قبل مراجعتها 
املقرر  اخلتامي  احلفل  يف  ر�سمياً  عنها  والإع��ان  نهائي  ب�سكل  واعتمادها 
اإقامته خال الربع الأول من العام اجلاري. واأكد اأن الدائرة قد حر�ست 
لكافة  املعايري  و�سرح  على عر�ص  امليداين  التقييم  ال�سروع يف عملية  قبل 
املكاتب العقارية من خال �سل�سلة من ال�ر�ص التدريبية واللقاءات املبا�سرة 
من اأجل رفع م�ست�ى ال�عي لديهم واإعطائهم الفر�سة لتح�سني م�ست�ى 

اخلدمات املقدمة وال�ستعداد اجليد خل��ص املناف�سة.

•• دبي-و�م:

اأك����د م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����ق امل���ري، 
“اأنف�ست�بيا”  قمة  اأن  القت�ساد،  وزير 
لا�ستثمار التي تنطلق اأعمالها الي�م، 
املحاور  م��ن  جم��م���ع��ة  اإىل  ���س��ت��ت��ط��رق 
امل��رت��ب��ط��ة مب���ج���الت م���ت���ع���ددة، حيث 
الفرا�سي  العامل  احلديث عن  �سيتم 
اإ�سافة  “ميتافري�ص”،  يف  وال�ستثمار 
ال��ف��ر���ص ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف  ب��ح��ث  اإىل 
العمات الرقمية واأ�س�اق املال العاملية، 
ف�����س��ا ع����ن م��ن��اق�����س��ة ال����س���ت���ث���م���ار يف 
الزراعة  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
ال��غ��ذائ��ي. وق���ال معاليه - يف  والأم����ن 

ت�������س���ري���ح���ات خ���ا����س���ة ل����ك���ال���ة اأن����ب����اء 
القمة  عقد  ي��اأت��ي   - “وام”  الإم�����ارات 
احلالية،  بدورتها  للحك�مات  العاملية 
عامني  منذ  للعامل  وقت  اأف�سل  خال 
بعد جائحة ك�فيد-19، حيث جتتمع 
وتت�اجد  امل��ف��ك��رون  وي�����س��ارك  ال��ع��ق���ل 
امل�ستقبل،  ل����س���ت�������س���راف  احل���ك����م���ات 
انطاق  احل��ال��ي��ة  ال�����دورة  ت�سهد  ك��م��ا 
الأوىل  ل��ل��م��رة  “اأنف�ست�بيا”  ق��م��ة 
من  ال��ع��ق���ل  اج��ت��م��اع  �ست�سهد  وال���ت���ي 
امل�ستثمرين ورواد الأعمال والعلماء يف 
للحديث  وال�ستثمار،  القت�ساد  ع��امل 
ع����ن م�����س��ت��ق��ب��ل ا����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���امل، 
اقت�سادية  ق��م��م  اإن�����س��اء  يف  ي�سهم  مب��ا 

ت�سكل  قد  والتي  امل�ستقبل  تكن�ل�جيا 
ج���زءا رئ��ي�����س��اً م��ن ا���س��ت��ث��م��ارات املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة، ل��ت���ؤك��د الإم������ارات اأن��ه��ا اأر����ص 
جتارب التكن�ل�جيا امل�ستقبلية، وه� ما 
�ست�فر  التي  “اأنف�ست�بيا”  قمة  متثله 
وا�ست�سراف  للحديث  املنا�سبة  املن�سة 
ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا امل�������س���ت���ق���ب���ل. واأو������س�����ح 
�ستنطلق  “اأنف�ست�بيا”  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
م��ن الإم������ارات و���س��ي��ك���ن ل��ه��ا ج���ل��ة يف 
وامل�ستثمرين،  ال��ع��ق���ل  جل��م��ع  ال��ع��امل 
يف  لا�ستثمار  الأ���س��ا���ص  حجر  ولت�سع 
العامل  يف  املتمثلة  امل�ستقبلية  الفر�ص 
اأو  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ة  اأو  الف���را����س���ي 

غريها من الفر�ص امل�ستقبلية.

القت�سادات  تناف�سية  تعزز  م�ستقبلية 
للعامل،  ج��دي��دة  اآف���اق  لفتح  ومرونتها 
حيث ت�فر دولة الإمارت “اأنف�ست�بيا” 
اأجمع،  للعامل  رئي�سي  كمن�سة وحمفل 
مب���ا ي���ع���زز م���ن احل���دي���ث ال���ع���امل���ي عن 
امل�ستقبل وكيفية ال�ستثمار  ا�ستثمارات 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليه،  واأك���د  فيه. 
امل�ستقبل  ا���س��ت��ث��م��ارات  يف  ���س��ب��اق��ة  ت��ع��د 
املنا�سبة،  الت�سريعية  البيئية  وخلقت 
حيث ت�جد ت�سريعات ا�ستباقية ووفرت 
الإطار القان�ين الذي يتنا�سب مع �سكل 
يف  �سرنى  كما  اجل��دي��دة،  ال�ستثمارات 
امل�ستقبل تعزيز هذه البيئة الت�سريعية 
ل��ت�����س��ه��م يف اإت����اح����ة ال���ت���ج���ارب لأن������اع 

عبداهلل بن طوق ل� »وام«: اقت�ساد امل�ستقبل يت�سدر اأعمال اأنف�ستوبيا

بح�س�ر  وذل��ك  الغذائي،  لاأمن  الإم���ارات  ملجل�ص  الأول  الجتماع  ال��غ��ذائ��ي.. 
الط�ارئ  لإدارة  ال�طنية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ع��ن  وممثلني  املجل�ص،  اأع�ساء 
الأمريكية،  املتحدة  لل�ليات  الزراعي  الإقليمي  واملكتب  وال��ك���ارث،  والأزم��ات 
�سعادة  و���س��ارك يف الجتماع كل من  والإح�����س��اء.  للتناف�سية  وامل��رك��ز الحت���ادي 
�سلطان عبداهلل احلب�سي، وكيل ال�زارة امل�ساعد للمناطق - وزارة التغري املناخي 
الكهرباء  لقطاع  امل�ساعد  ال���زارة  وكيل  علي  اآل  اأحمد  ي��سف  و�سعادة  والبيئة، 
واملياه وطاقة امل�ستقبل - وزارة الطاقة والبنية التحتية، و�سعادة الدكت�ر ح�سني 
عبد الرحمن الرند، وكيل ال�زارة امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية - 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، و�سعادة الدكت�رة اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي وكيل 

ال�زارة امل�ساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات - وزارة الربية والتعليم.

•• دبي-و�م:

ن��اق�����ص جمل�ص الإم������ارات ل��اأم��ن ال��غ��ذائ��ي حت��دي��ات الأم����ن ال��غ��ذائ��ي العاملي 
املعنية،  واملحلية  الحتادية  اجلهات  مع  بال�سراكة  وذل��ك  املحلية،  وانعكا�ساتها 
تطرق�ا  الذين  الرئي�سية،  الغذائية  ال�سلع  باأ�س�اق  خرباء  جمم�عة  وبح�س�ر 
اإىل اأهم خمرجات م�سح جتربة انعدام الأمن الغذائي، وتقرير تقديرات املجل�ص 
التخزين  وم�ست�يات  الرئي�سية  الغذائية  ال�سلع  ت�افر  ور�سد  للحب�ب،  العاملي 
وتاأثرياتها  اجلي��سيا�سية  وال�سراعات  الدولية  املتغريات  مل�اجهة  ا�ستعدادا 
القت�سادية املتمثلة بارتفاع الأ�سعار. جاء ذلك خال تروؤ�ص معايل مرمي بنت 
حممد املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة، رئي�سة جمل�ص الإمارات لاأمن 

يف اإطار احتفاالتها باليوبيل الذهبي ومرور 50 عام على تاأ�صي�صها

غرفة ال�سارقة تكرم عددًا من اأع�ساء جمال�س الإدارة ال�سابقني تقديرًا خلدماتهم واإ�سهاماتهم اجلليلة

اقت�سادية ال�سارقة تختتم املعر�س الرم�ساين لرواد الأعمال

اينوك حتتفي ب��ساعة الأر�س 2022 

•• �ل�صارقة-و�م:

معر�سا  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  اختتمت 
ورخ�ص  الأع���م���ال  ورواد  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م 
ورخ�ص املتاجرة اللكرونية وذلك تعزيزاً  “اعتماد” 
لدور الدائرة يف جمال دعم القطاعات ال�طنية ورواد 
وحمفزة  حا�سنة  ا�ستثمارية  بيئة  وت���ف��ري  الأع��م��ال 
املعار�ص  م��ن  �سل�سلة  �سمن  املعر�ص  ه��ذا  وي��ع��د  ل��ه��م. 
اأو  حية  معار�ص  ك��ان��ت  ���س���اء  م�سبقاً  عقدها  مت  ال��ت��ي 
متا�سياً  جديدة  اآف��اق  لفتح  وذل��ك  افرا�سية  معار�ص 
دعماً  امل��ع��ار���ص  تنظيم  ق��ط��اع  وتن�سيط  امل��ت��غ��ريات  م��ع 
ل��ل��ق��ط��اع��ات ال���ط��ن��ي��ة وال�����ذي ي���اأت���ي ���س��م��ن الأه�����داف 

•• دبي-و�م:

 ”2022 الأر���ص  ب�”�ساعة  اين�ك  احتفت جمم�عة 
وذلك يف اإطار التزام املجم�عة الرا�سخ جتاه التحديات 
لتن�سم  الطاقة  ا�ستهاك  كفاءة  تعزيز  البيئية عرب 
بذلك اإىل مايني الأفراد ح�ل العامل لتعزيز ال�عي 

بظاهرة التغري املناخي.
الأ�سا�سية  غ��ري  الأن������ار  جميع  امل��ج��م���ع��ة  واأط���ف���اأت 
كافة  الت�سغيلية  ومن�س�اآتها  الرئي�سية  مبانيها  يف 
اأم�����ص الول من  دب���ي   2020 اإك�����س��ب���  وج��ن��اح��ه��ا يف 
9:30 م�ساًء و�سمل ذلك  اإىل  8:30 م�ساًء  ال�ساعة 
الأن�ار يف ال�ساحات الأمامية ملحطات التزود بال�ق�د 

وقيادة  للم�ساهمة يف تخطيط  للدائرة  ال�سراتيجية 
التنمية القت�سادية ال�ساملة يف الإمارة.

ال�س�ؤون  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ���س��اع��د  ب���ن  اأح���م���د  واأك�����د 
اأن  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  ب��دائ��رة  التجارية 
الدعم  اإط���ار  �سمن  ي��اأت��ي  الرم�ساين  املعر�ص  تنظيم 
املحلي حيث  ال�ستثمار  لت�سجيع  املت�ا�سل  القت�سادي 
ت��ت��اب��ع ال���دائ���رة ب��اه��ت��م��ام ق��ط��اع��ات امل�����س��اري��ع ال�طنية 
ال�����س��ارق��ة وف���ق���اً لاأهداف  ب���اإم���ارة  وري������ادة الأع���م���ال 
تعمل  ال��دائ��رة  اأن  ..م���ؤك��دا  امل��س�عة  ال�سراتيجية 
على متكني امل�اطنني وامل�اطنات من اأ�سحاب امل�ساريع 
واملن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة لتحقيق النجاح يف ريادة 

الأعمال ال�طنية بالدولة.

الزي������ت  تبدي������ل  وحمط�����ات  التجزئة  ومناف����ذ 
جميع  يف  الإع����ان����ات  واأن�������ار  امل��رك��ب��ات  وغ�س������يل 
ذلك  يف  مب��ا  للمجم�عة  التابعة  اخل��دم��ة  حم��ط��ات 
دبي   2020 اإك�سب�  يف  امل�ستقبلية  اخل��دم��ة  حمطة 
الأمر الذي ياأتي يف اإطار جه�د املجم�عة للم�ساهمة 
�سل�سلة  ام���ت���داد  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��اك  تقليل  يف 

عملياتها.
وقال �سعادة �سيف حميد الفا�سي الرئي�ص التنفيذي 
فاعلة  دورن��ا كجهة  من  “ انطاقاً  اين�ك  ملجم�عة 
اأهمية  اي��ن���ك  ن���درك يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  متكاملة يف 
الت�فري يف ا�ستهاك الطاقة حفاظاً على البيئة من 

اأجل الأجيال القادمة«.

لا�ستثمار  وال�����س��دي��ق��ة  ال�سقيقة 
الع�ي�ص،  واأع���������رب  الإم�����������ارة.  يف 
جمل�ص  ب���اأن  ال�سابقني  ل��اأع�����س��اء 
�سيك�ن دوما حامل  الإدارة احلايل 
ملتابعة  واق��ت��دار  باأمانة  لر�سالتهم 
حقق�ها،  التي  النجاحات  م�سرية 
واأنه �سيم�سي قدما يف جمال عمله 
وتكملة  الغرفة،  اإجن���ازات  مل�ا�سلة 
قطاعات  ل���دع���م  ال��ع��ط��اء  م�����س��رية 
ومبا  املختلفة،  واأن�سطتها  الأعمال 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  مت��ك��ني  يف  ي�سهم 
م���ن الإ����س���ه���ام يف حت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة 
ال�سارقة ودولة  القت�سادية لإمارة 

الإمارات عم�ما. 

•• �ل�صارقة-�لفجر:

زار �سعادة عبد اهلل �سلطان الع�ي�ص 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
و�سناعة ال�سارقة، عددا من روؤ�ساء 
الغرفة  اإدارة  جم��ال�����ص  واأع�������س���اء 
الذين تعاقب�ا على خدمتها خال 
تكرميا  امل��ا���س��ي��ة،  ع��ام��ا  اخلم�سني 
واإ�سهاماتهم  خلدماتهم  وتقديرا 
الغرفة،  عمل  م�سرية  يف  اجلليلة 
وذلك يف اإطار احتفالتها بالي�بيل 
على  ع���ام���ا  ومرور50  ال���ذه���ب���ي 

تاأ�سي�سها.
�سلطان  اهلل  ع��ب��د  ����س���ع���ادة  و����س���ّل���م 

القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، 
ت���ن���ف���ي���ذا ل�����ل�����روؤى وال���ت����ج���ي���ه���ات 
�ساحب  ر���س��م��ه��ا  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة 
بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�ص  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة.

فخر واعتزاز
واعتزاز  فخر  ع��ن  الع�ي�ص،  وع��رب 

النخبة  ل��ه��ذه  ت��ق��دمي��ه  م���ا مي��ك��ن 
الذين و�سع�ا  البارزة  الأ�سماء  من 
الر�سينة  وال����ق�����اع����د  الأ�����س���������ص 
ل��غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة وت��ف��ع��ي��ل دوره����ا 
الإم��������ارة على  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف 
والعاملي  املحلي  القت�ساد  خ��ارط��ة 
وال���ن���ه��������ص ب���ق���ط���اع���ات الأع����م����ال 
وخدمة القت�ساد ال�طني، وتعزيز 
التنمية  برامج  تنفيذ  يف  امل�ساهمة 

ن���ع��ي��ة يف خدمة  ن��ق��ل��ة  ب����اإح����داث 
القطاع اخلا�ص يف ال�سارقة، وتعزيز 
م�ارده،  لتن�يع  وت�سجيعه  تنميته 
اإىل  ي�ستند  م�ستدام  اقت�ساد  لبناء 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار، ف�سا 
عن تاأ�سي�ص بنية جتارية و�سناعية 
ا�ستثمارية  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق  ف���اع���ل���ة، 
جاذبة واآمنة �سجعت الكثريين من 
والدول  والإم����ارات  ال�سارقة  اأب��ن��اء 

جهد وعمل دوؤوب لتعزيز القت�ساد 
ال�سارقة، والقيام  اإمارة  ال�طني يف 
تاأ�سي�ص �سرح غرفة  ب��ارز يف  ب��دور 
ال�سارقة الذي ي�سكل ع�سب التنمية 

القت�سادية بالإمارة.

اأ�صماء بارزة
�سلطان  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
اأقل  ه�  التكرمي  ه��ذا  اأن  الع�ي�ص، 

الدوؤوبة  باجله�د  ال�سارقة  غرفة 
ور�سالتهم  امل���ج���ل�������ص،  لأع���������س����اء 
ع�س�يتهم،  ف���رة  خ���ال  ال��ف��اع��ل��ة 
اأث����م����رت ع����ن ت���ع���زي���ز جه�د  ال���ت���ي 
ال�اعي  دوره������ا  وت��ف��ع��ي��ل  ال���غ���رف���ة 
منت�سبيها  جت����اه  مب�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا 
مدار  على  فا�ستطاعت  واأع�سائها، 
50 عاما بف�سل جه�دهم املتميزة 
فاعا  دورا  ت�������ؤدي  اأن  وال����رائ����دة 

التي متت  ال��زي��ارة  خ��ال  الع�ي�ص 
الي�بيل  و����س���ه���ادة  درع  م������ؤخ�����را، 
الذهبي احل�سرية لكل من معايل 
و�سعادة  الع�ي�ص،  نا�سر  بن  حميد 
و�سعادة  خ��اط��ر،  ب���  ع��ب��دال��رح��م��ن 
علي مرزوق بن كامل، و�سعادة را�سد 
بن علي دميا�ص ال�س�يدي، و�سعادة 
حمم�د خري اهلل احلجي، تثمينا ملا 
قدم�ه خال فرة ع�س�يتهم من 

�سمان ت�سارك يف امللتقى ال�سنوي 
لل�ستثمار بدبي 29 مار�س

•• �بوظبي- و�م:

ت�سارك امل�ؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات “�سمان” يف 
الذي تنظمه �سن�يا وزارة القت�ساد خال  “امللتقى ال�سن�ي لا�ستثمار” 
 EXPO للمعار�ص  دب��ي  2022، مبركز  م��ار���ص   31-29 م��ن  ال��ف��رة 
“�سمان”  اإن  امل�ؤ�س�سة  عام  ال�سبيح، مدير  اأحمد  اهلل  عبد  وقال   .2020
ت�سارك كراع ف�سي لأعمال هذا امللتقى املهم، حر�سا منها على دعم اجله�د 
ال�ستثمار  تدفقات  من  املزيد  ا�ستقطاب  بهدف  الم���ارات  بها  تق�م  التي 
الأجنبي املبا�سر اىل قطاعاتها القت�سادية املختلفة، م�ؤكدا حر�ص امل�ؤ�س�سة 

على تعزيز دورها يف هذا املجال يف خمتلف الدول الأع�ساء.
وم��ن خال  �سيق�م  امللتقى  امل�سارك يف  امل�ؤ�س�سة  وف��د  اأن  ال�سبيح  واأ���س��اف 
بتعريف  للملتقى  امل�ساحب  املعر�ص  يف  امل�ؤ�س�سة  وج��ن��اح  امللتقى  جل�سات 
امل�ساركني من امل�ستثمرين وامل�سدرين وامل�ؤ�س�سات املالية وجمتمع الأعمال 
ب�سكل عام بخدمات امل�ؤ�س�سة التاأمينية �سد املخاطر ال�سيا�سية للم�ستثمرين 
واملم�لني العرب والأجانب، وكذلك خدمات التاأمني �سد املخاطر التجارية 

وال�سيا�سية للُم�سدرين من الدول العربية.
واأو�سح ال�سبيح اأن المارات ع�س� م�ؤ�س�ص يف “�سمان” منذ عام 1974 
يف  املالية  وزارة  ومتثلها  راأ�سمالها  م��ن   7.15% تبلغ  بح�سة  وت�ساهم 
اجتماعات جمل�ص م�ساهمي امل�ؤ�س�سة. وعلى مدار تاريخها وقعت امل�ؤ�س�سة 
الإماراتية،  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  م��ع  وت��ع��اون  تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات 
منها �سركة الحتاد لئتمان ال�سادرات والتي تعد اأحد الأع�ساء البارزين 
الإ�سامية  امل�ؤ�س�سة  بالتعاون مع  “�سمان”  اأ�س�سته  ال��ذي  اأم��ان  احت��اد  يف 

لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات.
اأم�ر  يف  ال�سلة  ذات  الإم��ارات��ي��ة  اجلهات  مع  تتعاون  امل�ؤ�س�سة  اأن  واأ���س��اف 
تقرير  الازمة لإ�سداراتها مثل  املعل�مات  وتبادل  والبح�ث  ال�ست�سارات 
مناخ ال�ستثمار والن�سرات والدرا�سات الأخرى، كذلك ت�سارك امل�ؤ�س�سة يف 

عدد من امل�ؤمترات والأن�سطة التي تنظمها المارات.

تنظم ت�صوية املنازعات امل�صجلة قبل 20 مار�ض 2022

اتفاقية بني مركز دبي للتحكيم الدويل وحمكمة لندن للتحكيم الدويل 
•• دبي-�لفجر: 

الدويل  للتحكيم  دب���ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
وحم��ك��م��ة ل��ن��دن ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال����دويل 
تت�افق  ات���ف���اق���ي���ة  ت���ق��ي��ع��ه��م��ا  ع����ن 
دبي  ح��ك���م��ة  م��ر���س���م  م��ع  وتن�سجم 

2021، تق�م مب�جبها حمكمة لندن للتحكيم الدويل  رقم )34( ل�سنة 
باإدارة كل ق�سايا املنازعات والتحكيم القائمة التي كانت تنظر بها م�ؤ�س�سة 
التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي  وذلك ح�سب ق�اعد التحكيم املعروفة 
وبدء  ت�سجيلها  التي مت  الق�سايا  )اأي   RULES  DIFC-LCIA�ب
العمل على ت�س�يتها يف م�ؤ�س�سة التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي حتت 
رقم دع�ى معني وحمدد يف اأو قبل تاريخ 20 مار�ص 2022(. وذلك من 

مركزها الرئي�سي يف لندن.
التي مت  واملبالغ  الأم���ال  لإدارة  منّظمة  اآلية  على  كذلك  اجلانبان  واتفق 
ت�سديدها من قبل الأطراف املتنازعة، وكانت يف احل�سابات امل�سرفية التي 
الآن  وباتت  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  التحكيم  م�ؤ�س�سة  متتلكها  كانت 

م���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف م��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي)DIFC-LCIA RULES(؛ مبا فيها اإجراءات التحكيم اخلا�ص 
التي يطلب فيها من م�ؤ�س�سة التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي اأن تك�ن 
اجلهة التي تعني اأع�ساء هيئة التحكيم اأو امل�سرفة على الإجراءات؛ والتي 
2022 حت��ت رق��م دع����ى معني  21 م��ار���ص  اأو بعد  اإج��راءات��ه��ا يف  ب���داأت 
2022 ولكن مل ت�سجل يف م�ؤ�س�سة  21 مار�ص  اإجراءاتها قبل  )اأو بداأت 
التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي حتت رقم دع�ى معني(، �سيتم ت�سجيلها 
واإدارتها مبا�سرة من قبل مركز دبي للتحكيم الدويل عرب جهازه الإداري، 
ال��دويل، مبا يف ذلك  وذل��ك وفق الق�اعد املعتمدة يف مركز دبي للتحكيم 
جدول الر�س�م والتكاليف املعم�ل به من وقت لآخر، من خال نظم اإدارة 
الق�سايا التابع ملركز دبي للتحكيم الدويل، ما مل يتفق الأطراف على خاف 

ممل�كة ملركز دبي للتحكيم الدويل. 
وبناًء على التفاقية، �سيق�م مركز دبي للتحكيم الدويل بتح�يل الأم�ال 
التي  ال���دويل  للتحكيم  لندن  حمكمة  اإىل  وال��دع��اوى  بالق�سايا  املتعلقة 
بدورها �ستق�م ب�سرفها على الأطراف واجلهات املنتفعة مبا�سرة. و�ستق�م 
حمكمة لندن للتحكيم الدويل بالت�ا�سل ح�ل هذا امل��س�ع مع الأطراف 
املتنازعة وهيئات التحكيم يف اأقرب وقت ممكن عملياً. وميكن ت�جيه جميع 
ال�ستف�سارات املتعلقة بالق�سايا والدعاوى التي ب��سر العمل فيها و�سجلت 
DIFC- الإلكروين الربيد  اإىل   ،  2022 20 مار�ص  اأو قبل  يف  ر�سمياً 

LCIAcasework@lcia.org
الأخرى  والإج�����راءات  وال��ساطة  التحكيم  ق�سايا  جلميع   بالن�سبة  اأم��ا 
ق�اعد  اإىل  التحكيم  �سرط  فيها  ي�سري  التي  البديلة  امل��ن��ازع��ات  لت�س�ية 

ل��اأم���ال والر�س�م  بالن�سبة  ذل���ك.   
التي ت�سددها الأطراف للتحكيم مبا 
يتعلق بتكاليف حتكيم الق�سايا التي 
 2022 21 مار�ص  اأو بعد  ب��داأت يف 
اأن حت�ل للح�سابات امل�سرفية  يجب 
للتحكيم  دب���ي  م��رك��ز  ميتلكها  ال��ت��ي 
الدويل. وميكن ت�جيه كل ال�ستف�سارات املتعلقة بالق�سايا والدعاوى التي 
2022 اإىل الربيد  21 مار�ص  اأو بعد  بداأ العمل فيها و�سجلت ر�سمياً يف 

ArbitrationCentre@DIAC.ae الإلكروين
ويعترب مركز دبي للتحكيم الدويل مركزاً غري حك�مي يتمتع بال�سخ�سية 
العتبارية وال�ستقال املايل والإداري، حيث تتمثل اأهداف املركز بر�سيخ 
مكانة دبي كمركز عاملي م�ث�ق لف�ص املنازعات عن طريق ال��سائل البديلة، 
وت��ع��زي��ز مكانة امل��رك��ز ك��اأح��د اأف�����س��ل اخل��ي��ارات لأط����راف امل��ن��ازع��ات لف�ص 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف  منازعاتهم بكفاءة وفعالية من خال تطبيق 
جمال اإدارة اإجراءات ال��سائل البديلة لت�س�ية املنازعات، مبا يخدم جمتمع 

املال والأعمال يف الإمارات ويعزز مق�مات التميز فيه. 
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املال والأعمال

تد�سني »برق« الإماراتية حللول التنقل الذكي واخلدمات اللوج�ستية
ال�سديقة  الكهربائية  املركبات  من  اخلا�سة  جمم�عتها 
للبيئة، معاجلة حتديات الت�سليم يف ال�سناعات واملجالت 
املرتبطة بالتجارة الإلكرونية والحتياجات الل�ج�ستية، 

وعمليات واإجراءات نقل الأدوية وامل�ستلزمات الطبية.
امل�ؤ�س�ص  ال�سريك  امل��زروع��ي،  ف��ار���ص  �سهيل  اأح��م��د  وق��ال 
يجاريها  ل  حافًا  �سجًا  متتلك  الإم���ارات  اأن  لل�سركة، 
الأفكار  احت�سان  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  مبنطقة  اأح��د  فيه 
وامل�ساريع الإبداعية املبتكرة، والذي جاء كنتيجة حلر�ص 
بيئة  ت�فري  عرب  النا�سئة،  ال�سركات  دعم  على  احلك�مة 
عن  ف�سًا  التكن�ل�جية،  واحلا�سنات  املثالية  الأع��م��ال 

امتاكها للبنية التحتية فائقة التط�ر.
واأف��اد: ميثل الإعان عن اإطاق �سركة »برق« اجلديدة 

التي تطلقها وتدعمها الدولة يف كافة املجالت.
امل�ؤ�س�ص،  ال�سريك  ال�سيخ،  اأب���  اهلل  عبد  ق��ال  جانبه  من 
لروؤية  الإم��ارات، حتقيقاً  اإن  لل�سركة:  التنفيذي  واملدير 
البيئة  على  املحافظة  يف  الر�سيدة  قيادتها  وت�جيهات 
وتر�سيخ مفاهيم التنمية امل�ستدامة، تدعم كافة اجله�د 
النقل  منظ�مة  نح�  التح�ل  تعزيز  اأج���ل  م��ن  العاملية 
ال�سديقة للبيئة، ومبا يخدم اجله�د العاملية يف م�اجهة 
ال�����س��ع���ب يف  ال��ت��ح��دي��ات البيئية وحت�����س��ني ج�����دة ح��ي��اة 
الي�م يف جناحها  يتجلى  ما  وه�  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
املرتبطة  بقطع �س�ط كبري، يف خف�ص ن�سب النبعاثات 
بقطاع النقل ب�سكل ملح�ظ عرب خطط ومبادرات رائدة، 

�سملت كافة املجالت املرتبطة بالبيئة.

•• �أبوظبي –�لفجر:

اأعلنت �سركة »برق« الإماراتية املتخ�س�سة يف جمال حل�ل 
التد�سني  ع��ن  الل�ج�ستية،  واخل��دم��ات  ال��ذك��ي��ة  التنقل 
اأن  املقرر  من  حيث  ال��دول��ة،  يف  اأعمالها  لبدء  الر�سمي، 
من  متكاملة  حزمة  لعمائها  اجل��دي��دة  ال�سركة  ت�فر 
ت��ع��زي��ز جت��رب��ت��ه��م، مب��ا يتعلق  ال��ت��ي ت�سهم يف  اخل��دم��ات 
بخدمة ت��سيل »امليل الأخري«، متا�سياً مع جه�د الدولة، 
يف دعم م�سرية النم� �سمن قطاع اخلدمات الل�ج�ستية 

والنقل وخدمات التجارة الإلكرونية يف الإمارات.
واأ�سارت ال�سركة خال احلفل الذي نظمته، بفندق ق�سر 
عرب  ت�ستهدف  اأن��ه��ا  اإىل  اأب���ظ��ب��ي،  بالعا�سمة  الإم����ارات 

التنقل،  جم��ال  يف  متط�رة  تكن�ل�جيا  من  متتلكه  وم��ا 
ب�����ادرة رئ��ي�����س��ي��ة وخ���ط����ة م��ه��م��ة ن��ح��� خ��ط��ط��ن��ا العامة 
ال�سديق  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  طليعة  يف  ل��ت��ك���ن  ل��ل�����س��رك��ة، 
رئي�سياً من  التنقل ج��زءاً  املنطقة، حيث ميثل  للبيئة يف 
لتعزيز  اأ�سا�سياً  عامًا  باعتباره  ال�سركة،  ا�سراتيجية 
الب�سمة اخل�سراء �سمن املجمعات العمرانية امل�ستدامة.

كانت  امل��ت��ط���رة،  التحتية  بنيتها  اإىل  م�ستندة  واأ���س��اف: 
يف  و�سباقة  لابتكار  حا�سنة  ت���زال  ول  الإم�����ارات  دول���ة 
ت�سخري كل ما ه� واعد لر�سيخ دوره��ا يف جمال النقل 
املجتمع،  اأف��راد  كافة  و�سامة  �سحة  وحتقيق  امل�ستدام، 
ونتطلع قدماً اإىل ن�سر وت�فري حزمة منتجاتنا املتميزة، 
واإ�سافتها اإىل باقة املبادرات وامل�سروعات الرائدة واملبتكرة 

يعقد مبركز دبي للمعار�ض يف اإك�صبو 2020 دبي

ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2022 يناق�س اجتاهات ال�ستثمار وا�سرتاتيجيات  دعم منو ال�سركات يف العامل

جتمع اأكرث من 4000 م�صارك يف 110 جل�صات لر�صم التوجهات والروؤى امل�صتقبلية

وزارة املالية تنظم جل�سات متخ�س�سة �سمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2022

•• دبي-�لفجر:

 قال خرباء اقت�سادي�ن اإن املنهجية 
دولة  يف  اتباعها  مت  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
للتعامل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وتنفيذ   ،19 ك����ف���ي���د  وب�������اء  م����ع 
م�سرعات الأعمال هي من الع�امل 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة يف ا���س��ت��م��رار من� 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر اإىل 
وبهدف   .2022 ال��ع��ام  يف  ال��دول��ة 
ال�ستثمار  ف��ر���ص  م��ن  امل��زي��د  خلق 
لي�ص فقط يف دولة الإمارات العربية 
العامل،  ح�����ل  اأي�������س���اً  ب���ل  امل��ت��ح��دة 
ال�سن�ي  ال�ستثمار  ملتقى  �سينعقد 
مار�ص   29 من  الفرة  يف   2022
مركز  يف  اجل����اري  م��ار���ص   31 اإىل 
 2020 اإك�سب�  يف  للمعار�ص  دب��ي 
ال�ستثمار  ملتقى  وي��ن��ع��ق��د  دب����ي.  
ال�����س��ن���ي حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
را�سد اآل مكت�م، نائب رئي�ص الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال�����زراء  جمل�ص  رئي�ص 
وزارة  م���ن  مب����ب����ادرة  اهلل-  -رع������اه 
القت�ساد يف دولة الإمارات العربية 
على  امللتقى  ي���ف��ر  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة، 
مدى ثاثة اأيام اإطار عمل متكامل 
الرئي�سية  امل��ب��ادئ  وب��ح��ث  ملناق�سة 
التي يق�م عليها ال�ستثمار الدويل 

لتحقيق من� عاملي �سامل. 
ال�سن�ي  ال�ستثمار  ملتقى  وي��ق��ام 
“ال�ستثمار  �سعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا 
يف الب����ت����ك����ار امل�������س���ت���دام م����ن اأج����ل 
ملدة  وي�ستمر  مزدهر”،  م�ستقبل 
يتخلله جمم�عة  اأي��ام حيث  ثاثة 

امل�ستثمرين يف  اإىل م�ساعدة  تهدف 
احل�س�ل على راأ�ص املال ال�ستثماري 
هذه  وت�����س��م��ل  الأويل.  وال��ت��م���ي��ل 
النا�سئة   ال�سركات  جائزة  امل��ب��ادرات 
ال�سركات  ���س��ت��ك��رم  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 
النا�سئة على مناذج اأعمالها املبتكرة 
لتطبيق  ال�����ذك�����ي  وال�����س����ت����خ����دام 

التكن�ل�جيا يف  اأعمالها.  
اأم���ا امل��ح���ر اخل��ام�����ص وال���ذي يركز 
الذكية،  امل�ستقبل  م��دن  اإن�ساء  على 
ت�سجع  التي  الأن�سطة  يقدم  �س�ف 
تعزيز  يف  وامل�ستثمرين  احلك�مات 
دع���م���ه���م حل����ل�����ل امل��������دن ال���ذك���ي���ة 
الب��ت��ك��ار. وتت�سمن  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
هذه املبادرات، معر�ص وور�ص عمل 
ج�ائز  وط��رح  رئي�سية  واجتماعات 
م����دن امل�����س��ت��ق��ب��ل. واأخ�������رياً، يهدف 
الدعم  ح�سد  اىل  ال�����س��اد���ص  امل��ح���ر 
الرئي�سي ملبادرة م�ساريع اخلم�سني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة من 
خال عر�ص جمم�عة ور�ص العمل 
والأن�سطة التي تركز على م�ساريع 
القادمة.   �سنة  الدولة يف اخلم�سني 
ال�ستثمار  ملتقى  ب��رام��ج  وت�سمل 
من  جمم�عة  ال��ع��ام  لهذا  ال�سن�ي 
ملتقى  ومعر�ص  وال��ن��دوات  ال�ر�ص 
ال�ستثمار ال�سن�ي 2022 وهاكث�ن 
ال�سركات النا�سئة، وحلقات نقا�سية 
وحفل  النا�سئة،  لل�سركات  مبا�سرة 
ع�ساء وج�ائز ال�ستثمار، وم�سابقة 
وج�ائز  النا�سئة  ال�سركات  م�ساريع 
املدن الذكية، بالإ�سافة اإىل العديد 
الأخرى  والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن 

ذات ال�سلة.  

اإط�����ار هذا  الأن�����س��ط��ة الأخ������رى يف 
امل���ح����ر اج��ت��م��اع��ات ال�����س��رك��ات مع 
وال�سركات  واحل��ك���م��ات  ال�سركات، 
بالإ�سافة اإىل اجتماعات امل�س�ؤولني 
احل���ك����م���ي���ني م����ع ن���ظ���رائ���ه���م من 
امللتقى  ي�سم  كما  اأخ��رى،  حك�مات 
ح��ف��ل ع�����س��اء خ��ا���ص، وم���اأدب���ة غداء 
الت�ا�سل،  لتعزيز  امل�ست�ى  رفيعة 
اإىل جانب مبادرة ج�ائز ال�ستثمار 
ال�ستثمار  م�ساريع  اأف�سل  لتكرمي 
الأجنبي املبا�سر يف كل منطقة من 

مناطق العامل. 
يهدف  ال��ذي  للمح�ر  بالن�سبة  اأم��ا 
للم�ساريع  م����������ارد  اإي�����ج�����اد  اإىل 
ال���������س����غ����رية وامل����ت����������س����ط����ة، ف������اإن 
يف  تقدميها  �سيتم  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 
تهدف  ال�سن�ي،  ال�ستثمار  ملتقى 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  مت��ك��ني  اإىل 
يف  م�ساهماتها  وتعزيز  واملت��سطة 
القت�ساد العاملي. ومن اأبرز النقاط 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ه���ذا امل��ح���ر اإط���اق 
ال�سغرية  ال�سركات  �ستمنح  مبادرة 
واملت��سطة فر�سة عر�ص منتجاتها 

وخدماتها عرب من�سة دولية.
حت�سني  اإىل  الثالث  املح�ر  ويهدف 
الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��ح��اف��ظ 
امل�ستثمرين على تن�يع  مما ي�سجع 
وخلق  ال���س��ت��ث��م��اري��ة،  ح���اف��ظ��ه��م 
ع���اق���ات ج���دي���دة واحل�����س���ل على 
ال�ستثمار  ل��ت��دف��ق��ات  اأف�����س��ل  ف��ه��م 
املحلي. ومتا�سياً مع املح�ر الرابع، 
خط�ة  على  ال�س�ء  ت�سليط  �سيتم 
لل�سركات  امل���ب���ك���رة  امل����راح����ل  دع�����م  
التي  الأن�سطة  خ��ال  من  النا�سئة 

على  املعدة  الأن�سطة  تركز  الدولة، 
مت��ك��ني دخ������ل امل���زي���د م���ن فر�ص 
الأعمال القادمة من خمتلف اأنحاء 
العمل  ذل��ك ور���ص  ال��ع��امل. وي�سمل 
�ستق�م  ال���ت���ي  ال��ن��ق��ا���ص  وج��ل�����س��ات 
متخ�س�سة  ���س��خ�����س��ي��ات  ب���اإدارت���ه���ا 
رائدة يف جمالتها. وجتدر الإ�سارة 
اأي�ساً اإىل اأن هناك حلقات خم�س�سة 
�ستتناول  والتي  الإقليمي  للنقا�ص 
القت�سادي  امل�سهد  وحتليل  درا�سة 
�ستعقد  ك��م��ا  م��ع��ي��ن��ة.  م��ن��اط��ق  يف 
امل�ائد  اج��ت��م��اع��ات  م���ن  جم��م���ع��ة 
مب�ساركة  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  امل�����س��ت��دي��رة 
ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ي��ني احل��ك���م��ي��ني من 
ال����������زراء وروؤ������س�����اء ال���ه���ي���ئ���ات ذات 

ومت�����ك�����ني امل�����������س�����اري�����ع ال�������س���غ���رية 
امل�ستثمرين  وت�سجيع  واملت��سطة 
ال�ستثمارية  ح�افظهم  تن�يع  يف 
واحل�س�ل  جديدة  عاقات  واإقامة 
ع����ل����ى ف����ه����م اأف�����������س�����ل ل���ت���دف���ق���ات 
وم�ساعدة  امل���ح���ل���ي  ال����س���ت���ث���م���ار 
راأ�ص  على  احل�س�ل  يف  امل�ستثمرين 
املال ال�ستثماري والتم�يل الأويل، 
وامل�ستثمرين  احلك�مات  وت�سجيع 
ع��ل��ى ح�����س��د ال���دع���م حل���ل����ل امل���دن 
البتكار  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ذك���ي���ة 
وال��دف��ع مب��زي��د م��ن ال��دع��م ملبادرة 

م�ساريع اخلم�سني.  
اإىل جذب  الرامي  املح�ر  اإط��ار  ويف 
ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر اإىل 

املبا�سر.  الأجنبي  ال�ستثمار  جلذب 
ال�سراتيجيات  تنفيذ  اأن  ول�سك 
اإىل جانب  الأم��د  واخلطط ط�يلة 
تقدمي م�سرعات جديدة لاأعمال، 
الإمارات  دول��ة  تك�ن  اأن  يف  ت�ساعد 
العاملية  ال����ج���ه���ات  اأك�����ر  اإح������دى 
الأجنبي  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  امل��ف�����س��ل��ة 
ملتقى  وي�ساهم  العامل.  يف  املبا�سر 
مكانة  دع��م  يف  ال�سن�ي  ال�ستثمار 
العاملية  الأ�س�اق  الرائدة يف  الدولة 
الفر�ص  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ق��دم  بينما 

للم�ستثمرين من ح�ل العامل.
ال�ستة  امل��ح��اور  ُت�ساعد  اأن  وي��ت���ق��ع 
اأهدافه وتعزيز  للملتقى يف حتقيق 
ال�ستثمارية  القت�سادية  الفر�ص 

ل�سناع  وذل��ك خللق من�سة  ال�سلة، 
النماذج  القرار احلك�ميني ملناق�سة 
تت�افق  التي  املجدية  ال�ستثمارية 
مع املتطلبات احلك�مية واحتياجات 

امل�ستثمرين ح�ل العامل.  
ال�ستثمار  م���ل���ت���ق���ى  ي����ق����دم  ك���م���ا 
من�سة  اأي�������س���ا   2022 ال�����س��ن���ي 
حيث  امل�������س���ت���ث���م���ري���ن،  ت�������س���ت���ه���دف 
ال�ستثمار  بي�ت  كبار  ملمثلي  ميكن 
وبن�ك  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال�����س��رك��ات 
التنمية و�سناديق الروة ال�سيادية 
مع  التفاعل  املحافظ  وم�ستثمري 
الر�سميني  احل��ك���م��ي��ني  امل��ب��ع���ث��ني 
ا�ستثماري  وتعاون  �سراكات  لإقامة 
وت�سمل  ال�����ع�����امل.  م�������س���ت����ى  ع���ل���ى 

م����ن ور�������ص ال���ع���م���ل وامل���ح���ا����س���رات 
وف��ع��ال��ي��ات ال��ت���ا���س��ل وال��ت��ي تركز 
امل�ستدامة  ال�ستثمارات  تعزيز  على 
�ستة  خ���ال  م��ن  وذل���ك  وحت�سينها 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ت�سمل  حم���اور 
ال�ستثمارية  املحافظ  واملت��سطة، 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  الأج���ن���ب���ي���ة، 
ومدن  النا�سئة  وال�سركات  املبا�سر 
امل�ستقبل اإىل جانب مبادرة م�ساريع 
اخلم�سني وهي عبارة عن جمم�عة 
من امل�ساريع التنم�ية والقت�سادية 
امل�سممة لت�سريع وترية التنمية يف 
ك�جهة  مكانتها  وتر�سيخ  ال��دول��ة 

مف�سلة لابداع وال�ستثمار. 
ال�سن�ي  ال�ستثمار  ملتقى  ويهدف 
منهجي  دليل  طرح  اإىل  العام  لهذا 
ع���امل���ي ي��غ��ط��ي ك���اف���ة امل����ب����ادئ التي 
الدولية  ال�ستثمار  �سيا�سات  تدعم 
امل�ستدامة.  ال���ت���ن���م���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 
وت��رك��ز امل��ح��ا���س��رات وور�����ص العمل 
ال�سلة  ذات  الأخ�����رى  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
خ����ال امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ���س��ت��ة حم���اور 
���س��ت�����س��اع��د يف دف���ع عجلة  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ن��م��� الق��ت�����س��ادي وت��اأك��ي��د مكانة 
عاملية  ك����ج���ه���ة  الإم�����������ارات  دول������ة 
وال�سركات  الأج��ن��ب��ي،  لا�ستثمار 

النا�سئة ومدن امل�ستقبل  وغريها.
وي����ل����ع����ب ال�����س����ت����ث����م����ار الأج����ن����ب����ي 
اجله�د  يف  م���ه���م���اً  دوراً  امل���ب���ا����س���ر 
والزدهار  النم�  لتحقيق  امل�ستمرة 
القت�سادي. ويف هذا الإطار، يعك�ص 
اأداء دولة الإمارات العربية املتحدة 
2021، م��دى اجلهد  العام  خ��ال 
الدولة  اأول����ت����ه  ال�����ذي  واله���ت���م���ام 

•• دبي-�لفجر: 

ك�سريك  امل����ال����ي����ة  وزارة  ت���������س����ارك 
ا�سراتيجي يف فعاليات القمة العاملية 
للحك�مات 2022، التي تنظم برعاية 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكت�م  اآل 
“رعاه  ال��������زراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ص 
اهلل”، حتت �سعار “ا�ست�سراف حك�مات 
مار�ص  و30   29 ي���م��ي  امل�ستقبل”، 
احلايل، بالتزامن مع اختتام فعاليات 
ومب�ساركة  دبي”،   2020 “اإك�سب� 
نخبة م��ن ق���ادة احل��ك���م��ات وال�����زراء 
ورواد  القرار  و�سّناع  امل�س�ؤولني  وكبار 
املالية  ال�س�ؤون  يف  واملخت�سني  الأفكار 
والق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة من 
القمة  وت�سكل  ال��ع��امل.  دول  خمتلف 
من�سة   2022 ل��ل��ح��ك���م��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
واحلك�مات  ال������دول  ل���ق���ادة  ج��ام��ع��ة 
ال�سركات  وك��ربى  الدولية  واملنظمات 
ت�����س��ت�����س��ي��ف ه����ذا العام  ع��امل��ي��ا، ح��ي��ث 

النتعا�ص،  ت�سرع  ج��دي��دة  اقت�سادية 
النتعا�ص  م���راق���ب���ة  ت��ت��ط��ل��ب  ح���ي���ث 
�سيبدو  الذي  ال�سكل  فهم  القت�سادي 
عليه “ال��سع الطبيعي اجلديد” بعد 
جائحة ك�فيد-19. و�سيدير اجلل�سة 
ال��دك��ت���ر ف��ري��د ب��احل��اج، ن��ائ��ب رئي�ص 
البنك الدويل ملنطقة ال�سرق الأو�سط 
ك��ل من  و�سي�سارك  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
مدير  ال�قيت  ع�سام  الدكت�ر  معايل 
اململكة  ال���ط��ن��ي يف  امل��ع��ل���م��ات  م��رك��ز 
ال�����س��ع���دي��ة وم���ع���ايل مثنى  ال��ع��رب��ي��ة 

الغرايبة ومعايل اأحمد دروي�ص.
املالية  وزارة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
مل�ؤ�س�سة  ا���س��رات��ي��ج��ي  ك�سريك  ت��ق���م 
القمة العاملية للحك�مات بتنظيم عدد 
املتخ�س�سة  احل���اري��ة  اجلل�سات  م��ن 
الهامة  امل�ا�سيع  تتناول خمتلف  التي 
�سن�ياً �سمن حم�ر “ت�سريع النتعا�ص 
بال�سراكة  العاملي”،  الق���ت�������س���ادي 
الإقليمية  وامل���ؤ���س�����س��ات  املنظمات  م��ع 

والدولية. 

4000 م�����س��ارك م��ن كبار  اأك���ر م��ن 
امل�س�ؤولني احلك�ميني واخلرباء وقادة 
القطاع اخلا�ص، ل�ست�سراف م�ستقبل 
احل���ك����م���ات ���س��م��ن اأك�����ر م���ن 110 
وتفاعلية،  ح���اري��ة  رئي�سية  جل�سات 
معّمقاً  معرفياً  ت��ق��ري��راً   20 وتطلق 
امل�ؤ�س�سات  اأهم  بال�سراكة والتعاون مع 
جمم�عة  ت��ت��ن��اول  ال��ع��امل��ي��ة،  البحثية 
اأجندات  ت�سغل  التي  املحاور  اأب��رز  من 
ي�ن�ص  �سعادة  واأك���د  ال��ع��امل.  حك�مات 
املالية  وزارة  وك��ي��ل  اخل������ري  ح��اج��ي 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف  امل�����س��ارك��ة  اأه��م��ي��ة 
اأفق  تفتح  ال��ت��ي   ،2022 للحك�مات 
الروؤى  وتبادل  امل�ستقبل،  احل�ار ح�ل 
وامل����ب����ادرات وال��ت��ج��ارب احل��ك���م��ي��ة يف 
ودعم  احل��ك���م��ات  دور  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ي��ل 
امل��������س����ع���ات امل���ال���ي���ة ل���ب���ن���اء من�����ذج 
اقت�سادي مايل رائد ي�ساهم يف اإحداث 
ت���اأث���ريات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ح��ي��اة النا�ص 
بال�ستناد  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
والجتاهات  ال��ت��ط���رات  اأح����دث  ع��ل��ى 

ال��ع��امل��ي��ة امل���ال���ي���ة، وت����ب����ادل اخل����ربات 
يف  العامل  ح���ل  احلك�مية  والتجارب 
هذا القطاع، بهدف امل�ساهمة بتحقيق 
روؤية الدولة يف تط�ير منظ�مة العمل 
احلك�مي وبناء اقت�ساد م�ستدام قائم 
وزارة  وتعقد  والب��ت��ك��ار.  املعرفة  على 
املالية خال فعاليات الي�م الأول من 
القمة جل�سة عامة، حتت عن�ان “نح� 
نظام �سريبي دويل معزز للنم� واأكر 
بالتعاون مع �سندوق النقد  اإن�ساًفا”، 
اأهمية  على  ال�س�ء  لت�سليط  العربي، 
العاملي  ال�سريبي  النظام  اإ���س��اح��ات 
وكيفية  امل�����س��ت��دام��ة،  للتنمية  ك��ب���اب��ة 
ا���س��ت��ف��ادة ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، مب���ا فيها 
الإ�ساح  جه�د  م��ن  العربية،  ال���دول 
العاملي.  ال�����س��ري��ب��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  احل��ال��ي��ة 
ال��دك��ت���ر عبد  وي��دي��ر اجلل�سة م��ع��ايل 
الرحمن احلميدي املدير العام رئي�ص 
جمل�ص الإدارة �سندوق النقد العربي، 
الدكت�ر  م���ع���ايل  م���ن  ك���ل  مب�����س��ارك��ة 
جمه�رية  مالية  وزي��ر  معيط  حممد 

“حتر�ص  �سعادته:  وق��ال  امل�ستقبلية. 
القمة  يف  امل�ساركة  على  امل��ال��ي��ة  وزارة 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف دعم 
الب���ت���ك���ار ���س��م��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل امل����ايل، 
والتزاماً بدورها ك�سريك ا�سراتيجي 
ل��ل��ق��م��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا واح�����دة م���ن اأب����رز 
الآفاق  تناق�ص  التي  العاملية  املن�سات 
والتحديات امل�ستقبلية للعمل احلك�مي 
وزارة  وت�سارك  ال��ع��امل.  م�ست�ى  على 
العديد  م�����س��ت��م��رة يف  ب�����س���رة  امل��ال��ي��ة 
كما  للقمة،  امل�ساحبة  الفعاليات  م��ن 
دعم  يف  امل�ساهمة  على  دائ��م��اً  حتر�ص 
الروؤى والت�جهات احلك�مية الرامية 
اإىل تط�ير منظ�مة العمل احلك�مي 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.«

مناق�صة اأبرز التوجهات
 املالية العاملية

و����س���ت���ن���ظ���م ال������������زارة ����س���م���ن اأع����م����ال 
احل�ارية  اجلل�سات  م��ن  ع���دداً  القمة 
الت�جهات  اأب���رز  ملناق�سة  املتخ�س�سة، 

حاجي  ي�ن�ص  و�سعادة  العربية،  م�سر 
وال�سيد  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وكيل  اخل����ري 
ب��ا���س��ك��ال ���س��ان��ت ام���ان���ز م���دي���ر مركز 
ال�سيا�سة ال�سريبية والإدارة يف منظمة 
وال�سيد  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
رود دي م�ج م�ساعد مدير اإدارة �س�ؤون 
الدويل  النقد  ب�سندوق  العامة  املالية 
وال�����س��ي��د دان���ي���ال وي����ت رئ��ي�����ص املركز 
الدويل لل�سرائب وال�ستثمار. وخال 
فعاليات الي�م الثاين من القمة، تنظم 
رفيعة  جل�سة  جل�ستني،  املالية  وزارة 
املناخي”  “التغري  ب��ع��ن���ان  امل�����س��ت���ى 
الدويل،  النقد  �سندوق  مع  بالتعاون 
امل��ال��ي��ة يف  م��ع��ايل وزراء  ي�����س��ارك فيها 
روؤ�ساء  م���ن  وع����دد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول 
ح�ل  الآراء  وتبادل  ملناق�سة  املنظمات 
وجل�سة  امل��ن��اخ.  م��ع  التكيف  حت��دي��ات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك ال������دويل حتت 
الطبيعي اجل��دي��د يف  ه���  “ما  ع��ن���ان 
والتي  الطبيعي”،  ال��سع  اإىل  الع�دة 
وخطط  �سيا�سات  و�سع  اأهمية  تتناول 

الطاقة والبنية التحتية تنظم مناظرة �سبابية حول تر�سيد ا�ستهلك املياه يف اإك�سبو 2020 دبي
ال�طنية  احلملة  وم�ستهدفات  حم��اور  اإث��راء  بهدف  املناظرة  ه��ذه  وتاأتي 
على  امل�سارك�ن  وت����زع     .2022 الأر����ص  ب�ساعة  والح��ت��ف��اء  للر�سيد، 
فريقني؛ الأول ناق�ص “تر�سيد ا�ستهاك الطاقة واملياه �سل�ك ط�عي على 
ودفع �سمن نقا�ساته ال�سبل الكفيلة لرفع ثقافة الر�سيد لدى  املجتمع”، 
املجتمع، م�ستعر�ساً جمم�عة من البتكارات التي ت�ساهم يف حتقيق خف�ص 
الفريق  تناول  املجتمع، فيما  اأف��راد  ابتكارية بني  بيئة  ال�ستهاك، وخلق 
الثاين “تر�سيد ا�ستهاك الطاقة واملياه اجراء اإلزامي من اجلهات املعنية 
يتم  التي  والإج����راءات  بال�سيا�سات  الل��ت��زام  �سرورة  م���ؤك��داً  الدولة”،  يف 

�سياغتها من قبل اجلهات املعنية يف جمال تر�سيد ال�ستهاك.
بدوره، اأكد �سعادة املهند�ص ي��سف اآل علي، ال�كيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء 

البيئة  على  العبء  يخفيف  ما  الكرب�نية،  النبعاثات  وخف�ص  الطبيعية 
اإىل  عمدت  ال��دول  من  العديد  واأن  املناخية،  التغريات  ظاهرة  وم�اجهة 
فر�ص اإجراءات و�سيا�سات من �ساأنها خف�ص ا�ستهاك الأفراد من الكهرباء 
ت�ساهم يف خلق  الر�سيد  املجتمعية يف جم��ال  الثقافة  اأن  وامل��اء، يف حني 

ممار�سات ط�عية لاأفراد تعزز خف�ص ا�ستهاك الطاقة واملياه.
واأثنى �سعادته على “املناظرة ال�سبابية” التي تنبثق عن روؤية م�ستقبلية 
واع��دة، تركز على تنمية مهارات ال�سباب وه� ما ي�سهم يف بناء �سخ�سية 
تعزيز  بغر�ص  والق��ن��اع  احل���ار  مهارات  متتلك  م�س�ؤولة  متزنة  م�اطنة 
للخم�سني  الدولة  مل�ستهدفات  رئي�ساً  داعماً  ليك�ن�ا  ال�سخ�سية،  قدراتهم 
عاماً املقبلة وتطلعاتها للريادة العاملية، وحتقيق مئ�ية الإمارات 2071.

عملية  خ��ط���ة  متثل  التجمعات  ه��ذه  مثل  اأن  امل�ستقبل،  وط��اق��ة  وامل��ي��اه 
الطاقة  على  الطلب  لإدارة  ال�طني  ال��ربن��ام��ج  ج��ه���د  ودع���م  ل�ستكمال 
واملياه وهي احلملة ال�طنية الأكرب من ن�عها على م�ست�ى دولة الإمارات 
2021، بهدف زيادة  اأغ�سط�ص  العربية املتحدة، والتي مت الإعان عنها 
والبناء/  وال�سناعة  /النقل  للطاقة  ُم�ستهِلكة  اأهم ثاثة قطاعات  كفاءة 
بن�سبة %40، وخف�ص ا�ستهاك املياه يف قطاعي الزارعة واملباين، ورفع 
اإىل  املعاجلة  امل��ي��اه  ا�ستخدام  اإع���ادة  ن�سبة  وزي���ادة  امل��ي��اه  ا�ستهاك  ك��ف��اءة 

.95%
اأبرز  م��ن  يعترب  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستهاك  تر�سيد  اأن  اإىل  �سعادته  ولفت 
امل�ارد  اإيجابي يف احلفاظ على  ب�سكل  ت�ساهم  التي  امل�ستدامة  ال�سل�كيات 

دولة  ح��ك���م��ة  “اإن  ���س��ع��ادت��ه:  وق����ال 
كبرياً  اه���ت���م���ام���اً  ت������يل  الإم����������ارات 
التنمية  اأ�سا�ص  باعتبارهم  بال�سباب 
امل�ستدامة، لك�نهم الركيزة الأ�سا�سية 
التي يع�ل عليها يف حتقيق طم�حات 
القيادة الر�سيدة وتطلعات دولة الإمارات لتاأخذ دورها الريادي، واإن وزارة 
بناة  ليك�ن�ا  ومتكينهم  تهيئتهم  على  تعمل  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
التحتية  والبنية  الطاقة  القطاعات، خا�سة  وال��رواد يف خمتلف  امل�ستقبل 
م��سحاً مدى الهتمام الذي حتظى به فئة ال�سباب  والإ�سكان والنقل”، 
يف ال�زارة، عرب دعم القيادة العليا ممثلة مبعايل ال�زير �سهيل بن حممد 
فرج فار�ص املزروعي لهذه الفئة وتفعيل دورهم خا�سة /جمال�ص ال�سباب/ 
الهادفة لتط�ير منظ�مة العمل ال�سبابي، واإ�سهامهم يف البناء والتط�ير، 
ال�طنية  والأه��داف  امل�ستقبلية،  الإم��ارات  دولة  تطلعات حك�مة  وحتقيق 

من خال امل�ساركة الفاعلة لل�سباب يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.

•• دبي- و�م:

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن��اظ��رة ���س��ب��اب��ي��ة حتت 
تر�سيد  اأن  ت����ؤي���د  “هل  ع���ن����ان 
�سل�ك  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�ستهاك 
ط���ع��ي ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، اأم اج���راء 
اإل����زام����ي م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
ب�  ال�����س��ب��اب  ج���ن���اح  الدولة”..يف 
وذلك  دبي”،   2020 “اك�سب� 
ال�طنية  برنامج احلملة  اإط��ار  يف 

للر�سيد.
جاء ذلك بح�س�ر �سعادة املهند�ص 
امل�ساعد  ال���ك��ي��ل  ع��ل��ي،  اآل  ي��سف 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وطاقة  ل��ق��ط��اع 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، ومب�����س��ارك��ة ع����دد من 
املعنيني من ق�سم الت�عية وتر�سيد 
ال�سباب  وجم��ل�����ص  ال����س���ت���ه���اك 
من  ممثلني  جانب  اإىل  ب��ال���زارة، 
�سركاء ال�زارة يف احلملة ال�طنية 

للر�سيد.
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•• �أبوظبي – رم�صان عطا  

بلقب  فل�ري  ويل  الإيرلندي  ت�ج 
على  ت��غ��ل��ب��ه  ب��ع��د  امل��ت������س��ط  وزن 
النزال  يف  �سليمان  ط��ارق  ال�س�ري 
ال��رئ��ي�����س��ي م���ن ال��ن�����س��خ��ة ال����� 28 
الإمارات"  "حماربي  ل��ب��ط���ل��ة 
وكما  املختلطة،  القتالية  للفن�ن 
ك�رين لفرامب�ز  الكندية  ت�جت 
على  ف�زها  بعد  الذبابة  وزن  بلق 
يف  هيمينيز  كارولينا  الفنزويلية 
مناف�ساتها م�ساء اأم�ص الأول على 
�سالة الحتاد اأرينا، بجزيرة يا�ص، 

بتنظيم باملز الريا�سية.  
وت�ج  ال��ب��ط���ل��ة  مناف�سات  ح�سر 
الأبطال ال�سيخ عبداهلل بن مكت�م 
بح�س�ر  م���ك���ت����م،  اآل  را����س���د  ب���ن 
حم����م����د ب������ن دمل�����������ج ال����ظ����اه����ري 
يف  القتالية  ال��ف��ن���ن  جلنة  رئي�ص 
و     للج�جيت�س�  الإم�������ارات  احت����اد 
رئي�ص  دروي�ص  وف���ؤاد   ،MMA
الرئي�ص  للبط�لة  املنظمة  اللجنة 
الريا�سية.وكما  لباملز  التنفيذي 
ح�سر املناف�سات عدد من ال�سفراء 

املعتمدين يف الدولة.  
وحقق فل�ري اللقب بعد تغلبه على 
بعد  احلكام  بقرار  �سليمان  ط��ارق 
ج�لت   5 اإىل  ا�ستمر  ق���ي  ن���زال 
على  ك�رين  الكندية  تغلبت  وكما 
طريق  ع��ن  ك��ارول��ي��ن��ا  مناف�ساتها 

الإخ�ساع يف اأول ج�لت النزال.  
الأرميني   تف�ق  النتائج  باقي  ويف 
ع��ل��ى خ�سمه  م��زل��ي��م��ان  م���ارت����ن 
وزن  يف  �سيلفا  كارل��ص  الربازيلي 
النزال،  ج���لت  اأوىل  يف  اخلفيف 
واأعلن حتديه للربازيلي مات�سادو 
بطل وزن اخلفيف يف البط�لة يف 
ن��زال ق��ادم، وف��از ال�سنغايل ويليام 
ق�ميز على خ�سمه الرو�سي ارييب 
و  القا�سية،  بال�سربة  ي��اك���ب���ف 
حافظت الإجنليزية داك�تا دت�سيفا 
الهزائم  م��ن  خ��ال��ي��ا  �سجلها  ع��ل��ى 
بيتنك�رت   الربازيلية  بف�زها على 

بقرار احلكام يف وزن الذبابة.  
و����س���ه���دت ال���ب���ط����ل���ة اإق����ام����ة 12 
ن����زاًل مب�����س��ارك��ة 24 م��ق��ات��ا من 
العامل،   ق�����ارات  خم��ت��ل��ف خم��ت��ل��ف 
�سالة  يف  كبري  جمه�ر  و�سهدتها 

اأب�ظبي  قناة  وعلى  اأرينا  الحت��اد 
با�ص"  "فايت  ق��ن��اة  و  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال��ق��ن��اة ال��ر���س��م��ي��ة مل��ن��ظ��م��ة ي���� اف 
�سي والتي تنقل النزالت ل� 100 

دولة .  
ب��ن دمل���ج الظاهري  اأع���رب حممد 
القتالية  ال���ف���ن����ن  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
امل���خ���ت���ل���ط���ة ب�����احت�����اد الإم������������ارات 
بالنجاح  �سعادته  للج�جيت�س� عن 
امل�������س���ت���م���ر ل����ب����ط�����لت حم����ارب����ي 
القتالية  ل���ل���ف���ن����ن  الإم��������������ارات 

املختلطة.  
ال��ب��ط���لت حت��رز تط�را  اأن  واأك���د 
لفتا يف كل ن�سخة، الأمر الذي مل 
ياأِت من فراغ بل من دعم القيادة 
الفن�ن  لأل��ع��اب  ال��دائ��م  الر�سيدة 
الأمر  هذا  اأن  اإىل  لفتا  القتالية، 
ي��ح��ف��ز ع��ل��ى ن�����س��ره��ا ب�����س��ك��ل دائم 
ت��اأ���س��ي�����ص منتخب  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
ق�ي وه� الأمر الذي ن�سري عليه 

بخطى ثابتة.  
اإقامة  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ول��ف��ت 
اعتماد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ب��ط���لت 
ال��ل��ع��ب��ة ل��ت��دخ��ل ���س��م��ن الأل���ع���اب 

الأوملبية، اأ�سبح اأمرا مهما للغاية 
تاأ�سي�ص  م��ع  الأم���ر  يتزامن  حيث 

منتخب ق�ي.  
حل�س�ر  اجل���م���ه����ر  ع�������دة  وع�����ن 
رئي�ص  رئ��ي�����ص  ي���ق����ل  امل��ن��اف�����س��ات 
املختلطة  القتالية  الفن�ن  جلنة 
ل��ق��د ع�����ادت الأم�������ر ك��م��ا كانت   :
واجلمه�ر  ع���ه���ده���ا  ����س���اب���ق  ع���ل���ى 
ال��ب��ط���لت ويزيد  دائ��م��ا م��ا ميتع 
اإث��ارت��ه��ا، خا�سة يف ظ��ل عدد  م��ن 
اإىل  وال��ذي و�سل  امل�ساركة  ال��دول 
ما يعني تعدد احل�س�ر  دولة   45
تت�ا�سل  اأن  ون��اأم��ل  اجل��م��اه��ريي، 

الإثارة يف جميع املناف�سات.  
ب����دوره اأك����د ف�����ؤاد دروي�������ص رئي�ص 
اللجنة املنظمة  اأن البط�لة باتت 
العاملي  امل�سهد  يف  اأ�سا�سية  من�سة 
واأن  القتالية،  الفن�ن  ريا�سة  يف 
احلدث  وم�ساهدة  املميز  احل�س�ر 
اأرينا  الحت�����اد  ���س��ال��ة  يف  امل��م��ي��زة 
بعد ع���دة الأم���ر اإىل طبيعتها يف 
اإ�سافة اإىل متابعتها  يف  الإم��ارات 
100 دولة عرب �سا�سة "فايت با�ص 
الريا�سية  واأب�ظبي  �سي"  اف  ي� 

ي�ؤكد على تط�رها ومكانتها.  
وكما اأكد على حر�سهم على تلبية 
باختيار  اجلمه�ر  ورغبات  طلبات 
الن�سخ  يف  امل���م���ي���زي���ن  الأب�����ط�����ال 
ال����ث����اث واحل����ر�����ص ع���ل���ى زي�����ادة 
اإىل  ن�سخة  م��ن  ال�سيدات  ن���زالت 

اأخرى .  
وعن البط�لة الإفريقية اأ�ساد ف�ؤاد 
دروي�ص عن �سعادته مبا حتقق من 
جن����اح يف ال��ن�����س��خ��ة احل���ال���ي���ة من 
الن�سخة  حماربي الإمارات خا�سة 
اأب��ه��رت اجلميع  الإف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي 
�����س�����اء م����ن ن���اح���ي���ة ال�����ن�����زالت اأو 

احل�س�ر.  
وقال دروي�ص يف ت�سريحات له :" 
الن�سخة الإفريقية الثانية اأبهرتنا 
التقني  اجل����ان����ب  ع���ل���ى  خ���ا����س���ة 
بالإ�سافة  ك��م��ن��ظ��م  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
املقاتلني  الرائع بني  التناف�ص  اإىل 
للنزال  احلا�سر  وكذلك اجلمه�ر 
الإفريقية  ال������دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 

والعربية اأي�سا.  
انتباهه  اأن ما لفت  دروي�����ص  واأك��د 
ه� رغبة كافة املناف�سني يف الذهاب 

ق�سة  اأن  معتربا  �سي،  اف  ي���  اإىل 
جناح الي� اف �سي، نهج ت�سري عليه 
�سل�سلة بط�لت حماربي الإمارات  
ن�سخ  ع��م��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل   لف���ت���ا 
الإفريقية  ال��ن�����س��خ��ة  م���ن  ق���ادم���ة 
جناحا  لقيت  التي  البط�لة  لهذه 

كبريا.  
من ناحيته عرب الت�ن�سي الهمامي 
يف  الأول  ب��ال��ل��ق��ب  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن 
البط�لة الإفريقية. ووجه ال�سكر 
اللجنة  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل 
ال��ل��ق��ب جمرد  اأن  امل��ن��ظ��م��ة، واأك����د 
من  مزيد  اإىل  يتطلع  واأن��ه  بداية 
اأن  اإىل  م�سريا  م�ستقبا،  الألقاب 
ال��ن��زال اأم��ام دي��اين مل يكن �سهًا 
لأنه مناف�ص ق�ي مبينا اأنه ا�ستعاد 
بداية  بعد  ال��ن��زال  على  �سيطرته 
اإنهائه  عري جيدة حتى متكن من 

ل�ساحله .  
من جانبه اأعرب الإيرلندي فل�ري 
عن �سعادته بالف�ز م�ؤكداً اأنه لقب 
مهم جدا يف م�سريته الحرافية 
خا�سة اأنه حتقق يف من�سة مميزة 
ومهمة يف خارطة الألعاب القتالية 

املختلطة.  
اأم���ام  ك���ان  ال���ن���زال  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
عزمية،  و����س���اح���ب  ق�����ي  م��ق��ات��ل 

مبينا اأنه تابع البط�لة وه� ي�سعر 
ببع�ص الأمل يف الذراع ولكنه جنح 
لرغيته  اآلم������ه  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  يف 
الق�ية يف حتقيق اللقب يف اأب�ظبي 
واجلمه�ر  احلدث  منظمي  و�سكر 

الإيرلندي الذي �سانده.  
الإفريقية  البط�لة  �سعيد  وعلى 
املا�سية  اجلمعة  ي���م  اأقيمت  التي 
ت�ج الت�ن�سي و�سيم الهمامي بلقب 
بط�لة  م��ن  الأف��ري��ق��ي��ة  الن�سخة 
للفن�ن  الإمارات"  "حماربي 
القتالية املختلطة، بعد تغلبه على 
املغربي بدرالدين دياين يف النزال 
الرئي�سي يف وزن ال��سط، و�سهدت 
الثانية )27(  الأفريقية  الن�سخة 
من �سل�سلة حماربي الإمارات 13 
نزاًل ق�يا ومثرياً ، وت�ج الفائزين 
اللجنة  رئ���ي�������ص  دروي�����������ص  ف���������ؤاد 
املنظمة الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
ب���امل���ز ال��ري��ا���س��ي��ة م��ن��ظ��م احل���دث 
امل��ه��ريي املدير  وح�����س��ره��ا ط���ارق 
التنفيذي لحتاد الإمارات للم�اي 
تاي الأمني العام لاحتاد العربي 
لاحتاد  التنفيذي  املكتب  وع�س� 

الدويل.  
مناف�سه  ع���ل���ى  ال���ه���م���ام���ي  وف������از 
املغربي دياين باأول األقاب الن�سخة 

الثانية،  اجل����ل���ة  يف  الإف���ري���ق���ي���ة 
خ�سارة  دون  �سجله  على  حمافظا 
ف��از اجلن�ب  ال��ن��زالت  باقي  ، ويف 
ف����ائ����ز ج����اك�����ب����ز على   اأف����ري����ق����ي 
بخنق  دي��ا   ج�اري�ص  الكامريوين 
امل��ق�����س��ل��ة، وف����از  كيفني ع��م��ر من 
ج���زر ال��ق��م��ر ع��ل��ى امل��غ��رب��ي حممد 
عن  الثقيل  خفيف  وزن  يف  اأم���ني 
ط��ري��ق ال���س��ت�����س��ام، ويف واح����دة 
من مفاجات البط�لة تغلبت منى 
اإفريقية  اجل��ن���ب  ع��ل��ى   ف��ت���ح��ي 
وزن  يف  احلكام  بقرار  كيتلي  ج��ادا 
ن����زال م��ث��ري وحافل  ب��ع��د  ال��ق�����س��ة 

بالندية.  
القروعي  ي�سري  الت�ن�سي  وحقق 
زي��دي من جزر  الف�ز على �سمري 

القمر بخنقة حمكمة.  
و����س���ه���دت ����س���ال���ة الحت�������اد اأري���ن���ا 
م�ساء اأم�ص ختام اأ�سب�ع النزال يف 
البط�لة بالن�سخة العربية ال�سابعة 
مثريا  ن���زال   13 تت�سمن  وال��ت��ي 
الإماراتي  البطل  يتناف�ص  حيث 
حممد  امل�سري  مع  يحيى  حممد 
وزن  يف  لقبه  عن  للدفاع  اجلغدل 
وكما ي�اجه الأردين علي القي�سي 
القب  ف���ار����ص يف  اأح���م���د  امل�����س��ري 

الثاين يف احلدث. 

الهمامي يتوج بلقب االإفريقية و فلوري وكورين بطال للدولية

حماربي الإمارات توا�سل التاألق يف العا�سمة اأبوظبي

حممد بن دملوج :  
الألعاب الفنون القتالية، يحفز على ن�صرها ب�صكل دائم الدائم  الر�صيدة  القيادة  • دعم 

منتخب قوي واعتماد اللعبة اأوملبيا  تكوين  • هدفنا 
فوؤاد دروي�ض:

اأ�صا�صية يف امل�صهد العاملي يف ريا�صة الفنون القتالية من�صة  باتت  • البطولة 
• تلبية رغبات اجلمهور باختيار االأبطال املميزين يف الن�صخ الثالث واحلر�ض على زيادة نزاالت ال�صيدات

فلوري:  • ويل 
لقب اأبوظبي يف غاية االأهمية

الهمامي: اللقب جمرد بداية واأنا اأتطلع اإىل مزيد من االألقاب م�صتقبال • و�صيم 
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-�لفجر:

ب�لحج  �سعيد  حميد  ���س��ع��ادة  ت����ج 
تراث  لنادي  العام  املدير  الرميثي 
الإم������ارات ب��ح�����س���ر ���س��ع��ادة حممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�س�ري  جمعة 
اأم�����ص الأول،  امل�����س��ان��دة،  ل��ل��خ��دم��ات 
اأب�ظبي لق�ارب  الفائزين يف �سباق 
40 قدماً،  التجديف الراثية فئة 
الذي اأقامه النادي �سمن م�ساركته 
ال��راث البحري الذي  يف مهرجان 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  نظمته 

اأب�ظبي.
حيث ت�ج �سعادته القارب »الب�سائر« 
للريا�سات  العمانية  اللجنة  ملالكه 
البحرية بقيادة الن�خذة وال�سك�ين 
الفائز  البحري  �سامل حميد  حميد 
لل�سباق  اخلتامي  ال�س�ط  بنام��ص 
)���س���ط ال��دان��ة – ال��ل���ن الأبي�ص( 
ك�رني�ص  ع��ل��ى  اأم�������ص  اأق���ي���م  ال����ذي 
بني  ك��ب��رياً  تناف�ساً  و�سهد  اأب�ظبي 

املت�سابقني.
باملراكز  الفائزة  ال��ق���ارب  ت���ج  كما 

الأربعة  ال�سباق  اأ���س���اط  يف  الأوىل 
ال����ت����ي ج������رت م���ن���اف�������س���ات���ه���ا خ���ال 
القارب  ت���ج  امل��ا���س��ي��ة، حيث  الأي����ام 
ال�س�ط  بجائزة  الفائز  »الذهب2« 
الأول ال���ذي ح��م��ل ا���س��م ال��ب��دل��ة – 
وخ�����س�����ص ل��ه ال��ل���ن اأح���م���ر، ملالكه 
ب�����ن حميد  ع����م����ار  ال�������س���ي���خ  ����س���م���� 

اإبراهيم  اأحمد  والن�خذة  النعيمي، 
ربيع  وال�سك�ين  الغما�سي،  را�سد 

علي الياهي.
الثاين  ب���ال�������س����ط  ال���ف���ائ���ز  وت��������ج 
القارب  اأخ�سر(  الل�ن  )الرا�ص– 
املرعي  احمد  فهد  ملالكه  »زلزال2« 
فهد  وال�سك�ين  ال��ن���خ��ذة  وب��ق��ي��ادة 

ال�سحي،  امل����رع����ي  حم���م���د  اح����م����د 
والقارب »الدفاع« ملالكه وزارة الدفاع 
ال���ذي ف��از ب��ج��ائ��زة ال�����س���ط الثالث 
– الل�ن الأبي�ص( بقيادة  )اإقما�سة 
الن�خذة وال�سك�ين بدر عبداحلكيم 
الفائز  وال�����ق�����ارب  ث�������اين،  حم���م���د 
بال�س�ط الرابع )احل�سباه – الل�ن 

اللجنة  ملالكه  »الب�سائر«  الأ���س���د( 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال��ع��م��ان��ي��ة 
حميد  وال�سك�ين  الن�خذة  بقيادة 

�سامل حميد البحري.
التي  ال�سعبية  الأل��ع��اب  بط�لة  ويف 
نظمها ن��ادي ت��راث الإم���ارات �سمن 
�سعادة  ت���ج  امل��ه��رج��ان  يف  م�ساركته 

الرميثي  ب����لح���ج  ���س��ع��ي��د  ح��م��ي��د 
املن�س�ري  ج��م��ع��ة  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة يف ال��ب��ط���ل��ة  التي 
ج�����رت ن���ه���ائ���ي���ات���ه���ا م�������س���اء اأم���������ص، 
وه���ي ف��ري��ق ج��زي��رة ال��ل���ل��� الفائز 
وفريق  امل���ط���ارح���ة،  ل��ع��ب��ة  ب��ن��ه��ائ��ي 
بنهائي  ال��ف��ائ��ز  ال�سمالية  ج��زي��رة 

جزيرة  فريق  ت���ج  كما  امل��ي��ت،  لعبة 
م�سن�عة الفائز بنهائي لعبة القبة 

وم�سطاع.
كرم  اخل��ت��ام  حفل  فعاليات  و�سمن 
�سعادة حميد �سعيد ب�لحج الرميثي 
اخلبريات الراثيات بالنادي، وفرق 

عمل النادي امل�ساركة يف املهرجان.

حيدر  بن  عمر  رن��دة  احلفل  ح�سر 
واملن�سات  املهرجانات  اإدارة  مديرة 
الثقافية بدائرة الثقافة وال�سياحة، 
وروؤ�ساء  الإدارات  م��دراء  من  وع��دد 
الأق���������س����ام ب����ال����ن����ادي، وج����م����ع من 
حمبي ال�سباقات البحرية وجمه�ر 

املهرجان.

•• دبي-�لفجر:

"بط�لة  ل���  املنظمة  اللجنة  ت���ا���س��ل 
والنا�سئني  لل�سباب  للمبارزة  العامل 
ال�ستعدادات   "2022 الإم��������ارات 
التي  البط�لة  مناف�سات  لنطاقة 
تقام حتت رعاية �سم� ال�سيخ من�س�ر 
بن حممد بن را�سد اآل مكت�م رئي�ص 
ويحت�سنها  ال��ري��ا���س��ي،  دب��ي  جمل�ص 
جم���م���ع ح����م����دان ال���ري���ا����س���ي خال 

الفرة من 2 اإىل 10 اأبريل املقبل.
واأنهى جممع حمدان الريا�سي كافة 
البط�لة،  ل���س��ت�����س��اف��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
تغطية  م�����ن  الن�����ت�����ه�����اء  مت  ح����ي����ث 
وتق�سيم  والغط�ص  ال�سباحة  اأح�ا�ص 
الأر���س��ي��ات وف���ق م���ا���س��ف��ات الحتاد 
الدويل للمبارزة ل�ست�سافة اأكر من 
م��ب��اراة يف وق��ت واح��د، ومت جتهيزها 
امل�ساحات  ال��ع��دي��د  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 

ال�ا�سعة املخ�س�سة للمناف�سات.
وك������ان جم��ل�����ص دب�����ي ال���ري���ا����س���ي قد 
ع��ق��د م�����ؤمت����ًرا ���س��ح��ف��ًي��ا م���ع احت���اد 
الإمارات للمبارزة اأعلن خاله �سعادة 
امل��ه��ن��د���ص ال�����س��ي��خ ���س��امل ب��ن �سلطان 
الإماراتي  الحت���اد  رئي�ص  القا�سمي 
العربي  الحت��ادي��ن  ورئي�ص  للمبارزة 
والآ���س��ي���ي ل��ل��م��ب��ارزة، ون��ا���س��ر اأمان 
جمل�ص  ع��ام  اأم��ني  م�ساعد  رحمة  اآل 
دبي الريا�سي عن تفا�سيل البط�لة، 
وي���ع���م���ل جم���ل�������ص دب������ي ال���ري���ا����س���ي 
بالتعاون مع احتاد الإمارات للمبارزة 
البط�لت  وتنظيم  ا�ستقطاب  ع��ل��ى 
التي ت�ساهم يف ن�سر  العاملية الكربى 

وتط�ير ريا�سة املبارزة.
امل�����س��ارك��ني يف البط�لة  وارت��ف��ع ع��دد 
لي�سل اإىل 1660 ريا�سًيا وريا�سية 
قارات  م��ن خمتلف  دول���ة   125 م��ن 
حتت  النا�سئني  فئتي  �سمن  ال��ع��امل، 

�سنة،   20 حت��ت  وال�����س��ب��اب  �سنة   17
الفرق  م����ن  امل�������س���ارك����ن  وي��ت��ن��اف�����ص 
خمتلفة  اأ�سلحة  ثاثة  يف  وال��ف��ردي 
هي �ساح ال�سي�ص )الفل�ريه(، و�ساح 
�سيف املبارزة )اليبيه( و�ساح ال�سيف 
ال�ستعانة  و�سيتم  )ال�سابر(،  العربي 
الفيدي�  با�ستخدام  التحكيم  بخا�سة 
يف جميع مناف�سات الفردي والفرق يف 

فئتي ال�سباب والنا�سئني.
اإىل  ال����������س�����ل  يف  ال������ف������د  وت�����ب�����داأ 
اأر����ص ال��دول��ة م��ن ي���م غ��د الثاثاء 
الدويل  الحت���اد  واأق���ام  م��ار���ص،   29
ل��ل��م��ب��ارزة م��ع�����س��ك��ًرا ت��دري��ب��ًي��ا داخل 
ال����ري����ا�����س����ي على  جم���م���ع ح�����م�����دان 
امل�ساركني  مل�ساعدة  البط�لة  هام�ص 
البط�لة  واأث��ن��اء  قبل  ال��ت��دري��ب  على 
من  ال��ف��رة  خ��ال  املع�سكر  وي�ستمر 

اأبريل.  7 اإىل  مار�ص   27
للمبارزة  ال���دويل  الحت���اد  و�سينظم 
للحكام  تدريبية  ودورات  ن��دوات  عدة 
ع��ل��ى ه��ام�����ص ال��ب��ط���ل��ة و���س��ي��ت��م منح 
�سيتم  كما  معتمدة،  �سهادات  احلكام 

عقد اجتماعات مع خمتلف الحتادات 
�ستقام  كما  البط�لة،  اأث��ن��اء  الدولية 
النظيف  اللعب  ع��ن  تعليمية  ب��رام��ج 
الربامج  الآم��ن وغريها من  واللعب 

التعليمية.
الريا�سي"  حمدان  "جمّمع  واأ�سبح 
الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  �سيده  ال���ذي 
لتنظيم  م���رك���زا   2010 ال���ع���ام  يف 
الفعاليات الريا�سية املحلية والدولية 
الدولية  ال��ب��ط���لت  لإق���ام���ة  وم��ق��را 
الكربى ومع�سكرات الفرق واملنتخبات 
ال��ع��امل��ي��ة والأب���ط���ال الأومل���ب���ي���ني، كما 
اأ�سبح مقرا للعديد من الأكادمييات 
التي ت�ساهم يف انتقاء وتط�ير امل�اهب 
الريا�سية يف الدولة بف�سل ت�سميمه 
املميز كمجمع ريا�سي حديث متعدد 

ال�ستخدامات. 
حمدان  جم���م���ع  م����درج����ات  وت��ت�����س��ع 
الريا�سي ل� 15000 متفرج مق�سمة 
على طبقتني �سفلية وعل�ية بالإ�سافة 
اإىل اأجنحة كبار ال�سخ�سيات، وت�جد 
تبلغ  املجمع  و�سط  الكرونية  ل�حة 

50 مر مربع  الإجمالية  م�ساحتها 
10 مر  5 م���ر وع���ر����ص  ب���ارت���ف���اع 
واملعل�مات  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  ت��ع��ر���ص 
والنقاط  ال����ق���ت  م��ث��ل  ل��ل��ج��م��اه��ري 
للجمه�ر  وميكن  وغ��ريه��ا  والنتائج 
م���ن ك���اف���ة اجل���ه���ات م��ت��اب��ع��ت��ه��ا بكل 
امل��ج��م��ع خدمة  وت��ت���ف��ر يف  و����س����ح، 
النرنت احلديثة التي تكفي لأكر 
مت�اجدين  م��ت��ف��رج  األ�����ف   20 م���ن 
يت�سمن  ك��م��ا  ال���ق��ت،  بنف�ص  داخ��ل��ه 
املّجمع اأماكن وق�ف تت�سع ل� 1588 
مركزا  اأي�سا  املجّمع  وي�سم  ���س��ي��ارة، 
من  لأك���ر  يت�سع  متكاما  اإع��ام��ي��ا 
غرفة  ج���ان���ب  اإىل  اإع����ام����ي   200
ال�سحفية،  امل����ؤمت���رات  لعقد  وا���س��ع��ة 
بخدمة  الإعامي  املركز  تزويد  ومت 
التي  ال�������س���رع���ة  ف���ائ���ق���ة  الإن�����رن�����ت 
 1000 قبل  من  ا�ستخدامها  ميكن 
بالإ�سافة  ال����ق���ت  ب��ن��ف�����ص  اإع���ام���ي 
امل�سبح  ق��رب  لل�سحفيني  من�سة  اإىل 
اخلدمات  بجميع  م����زودة  الرئي�سي 

الإلكرونية.

•• �ملنامة-و�م:

للج�جيت�س�  الآ�سي�ية  البط�لة  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  الثنني  الي�م  تنطلق 
حتت رعاية �سم� ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�ص املجل�ص 
اللجنة  رئ��ي�����ص  للريا�سة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����ص  وال��ري��ا���س��ة  لل�سباب  الأع��ل��ى 
تتقدمهم  دول��ة،   24 من  ولعبة  لعبا   450 مب�ساركة  البحرينية،  الأوملبية 
اأب�ظبي  ا�ست�سافتها  التي  املا�سية  الن�سخة  يف  القاري  اللقب  حاملة  الإم���ارات 
يف العام املا�سي. وت�سم الدول امل�ساركة كا من الإمارات، والبحرين ، واململكة 
العربية ال�سع�دية، واليمن، واأوزبك�ستان، وبنجادي�ص، وال�سني تايبيه، والهند، 
ولبنان،  وكازاخ�ستان، وقيزغيز�ستان،  والأردن،  واليابان،  والعراق،  واندوني�سيا، 
ومنغ�ليا، والنيبال، وك�ريا اجلن�بية، و�سنغاف�رة، و�سرييانكا، وطاجيك�ستان، 
را�سد  بن  عي�سى  �سالة  يف  البط�لة  و�ستقام  وفيتنام.  واأفغان�ستان،  وتاياند، 
 3 على  احل���ايل،  م��ار���ص   31 28 حتى  م��ن  ال��ف��رة  خ��ال  باملنامة  الريا�سية 
اأب�سطة، وي�سرف عليها الحتاد الآ�سي�ي للج�جيت�س� برئا�سة �سعادة عبداملنعم 
الها�سمي ومقره اأب�ظبي، وتكت�سب البط�لة قيمة كربى لأنها حمطة الإعداد 
ال�سني  يف  �سيقام  ال��ذي  الأك��رب  الآ�سي�ي  احل��دث  الآ�سياد  دورة  قبل  الرئي�سية 
امل�ساركة  املنتخبات  ح�سرت  فقد  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  املقبل،  �سبتمرب  �سهر  خ��ال 
الفر�سة لهم من  واإتاحة  اأجل الطمئنان عليهم  الأ�سا�سية من  بكل عنا�سرها 
لاحتكاك مع املناف�سني املنتظرين لهم يف الآ�سياد. وي�سارك منتخب الإمارات 
ب�26 لعبا ولعبة يف فئة الني�ازا وهم زايد الكثريي، وذياب النعيمي، وعمر 
وحممد  الع�لقي،  وف��رج  ال�س�يدي،  علي  وحممد  ال�سحي،  وخ��ال��د  الف�سلي، 
وعبداهلل  القبي�سي،  و�سعيد  ال��ك��ت��ب��ي،  وفي�سل  ال��ع���ل��ق��ي،  وم��ه��دي  ال��ع��ام��ري، 
من  كل  ال�سيدات  منتخب  ي�سم  بينما  الرجال،  لفئة  فرحان  وه��زاع  الكبي�سي، 
حمدة ال�سكيلي، و�س�ق الظنحاين، وبلقي�ص عبداهلل، و�سريفة النعماين، واأ�سمى 
الكلباين،  و�سما  الهنائي،  ومها  املطرو�سي،  وب�ساير  �سلطان،  وميثاء  احل��سني، 
وه��ي��ا اجل���ه����ري، وم��ه��رة حم��ف���ظ، وم����روة احل������س��ن��ي، وت�����س��ن��ي��م اجله�ري، 
ومرمي العامري. وقام فهد علي ال�سام�سي الأمني العام لاحتادين الإماراتي 
والآ�سي�ي اأم�ص بزيارة منتخب الإمارات يف فندق الإقامة باملنامة، واطلع على 
اخر ا�ستعداداته، حيث ا�ستمع ل�سرح لآخر امل�ستجدات من رام�ن ليم��ص املدير 

الفني ملنتخب الرجال، وب�ليانا لج� املديرة الفنية ملنتخب ال�سيدات، ونقل لهم 
حتيات �سعادة عبداملنعم الها�سمي رئي�ص الحتادين الإماراتي والآ�سي�ي النائب 
الأول لرئي�ص الحتاد الدويل، وثقته الكبرية فيهم يف احلفاظ على اللقب. كما 
التقى ال�سام�سي باللجنة املنظمة، واطلع على اإجراءات ا�سدار بطاقات امل�ساركة 

لاعبني والإداريني، واأ�ساد بجه�د منظ�مة الحتاد الآ�سي�ي الإدارية.
واأكد اأن كل الأم�ر ت�سري بال�سكل املنا�سب، واأن الأ�سقاء يف البحرين وفروا كل 
عنا�سر النجاح للبط�لة، من فنادق جيدة لاإقامة، وو�سائل للنقل من فنادق 
واأ�ساد  ال��ف��ن��ادق،  داخ���ل  ت��دري��ب  ���س��الت  وك��ذل��ك  البط�لة،  اإىل �سالة  الإق��ام��ة 
التي  البط�لة  تنظيم  يف  املعاونة  املحلية  الفرعية  اللجان  بجه�د  ال�سام�سي 
يبداأ عملها من املطار حيث ا�ستقبال ال�ف�د، وينتهي عملها يف �سالة البط�لة 
التي مت جتهيزها على اأعلى م�ست�ى ، حيث �ستقام املناف�سات على 3 اأب�سطة يف 
اأف�سل  البط�لة، وخروجها يف  الكبرية يف جناح  ثقته  واأع��رب عن  الأوزان.  كل 
�س�رة من حيث التنظيم والتحكيم واحل�س�ر اجلماهريي م�سريا اإىل اأنه التقى 
باناي�ت��ص تي�دوري�ص رئي�ص الحتاد الدويل الذي يح�سر املناف�سات، ويتابعها 
حيث اأن اآ�سيا اأ�سبحت حاليا من اأهم القارات يف جمالت ن�سر وتط�ير اللعبة، 
لفتا اإىل اأنه يت�قع اأن تك�ن املناف�سة ق�ية للغاية يف ظل م�ساركة اأبرز اللعبني 
الأوىل  املرحلة  الي�م  اأجريت  اأخ��رى  ناحية  الآ�سي�ية. من  القارة  يف  امل�سنفني 
احلكام  ا���س��راف  حتت  الإق��ام��ة،  فندق  يف  للبط�لة  الر�سمية  ال���زن  عملية  من 

الر�سميني الذين �سيديرون نزالت البط�لة يف خمتلف فئاتها.
واأكد األي�ساندرو نا�سيمنت� رئي�ص جلنة احلكام اأنه مت اختيار احلكام يف البط�لة 
اأقام لهم ور�سة  25 حكما، واأنه  اآ�سيا، وعددهم  اأف�سل حكام  باإهتمام كبري من 
اآخر امل�ستجدات يف ل�ائح التحكيم يف الحت��اد الدويل  عمل حيث اطلعهم على 
التي �سيتم تطبيقها، واأنه �سيتم تطبيق حكم الفيدي� امل�ساعد لت�فري العدالة 

الكاملة يف احلالت ال�سعبة يف احلالت املختلف عليها.
يذكر اأن هناك حكمني اإماراتيني �س�ف ي�ساركان يف اإدارة نزالت البط�لة يف فئة 
دورة  يف  للم�ساركة  ومر�سحان  الكعبي،  وعبيد  البل��سي،  حمدان  وهما  الني�ازا 
الألعاب العاملية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية يف �سيف العام احلايل، وتعد تلك 
هي املرة الأوىل التي ي�سارك فيها حمدان البل��سي حكما على امل�ست�ى القاري، 

بينما �سبق للكعبي اأن �سارك يف اإدارة النزالت يف بط�لت �سابقة.

ارتفاع عدد الدول امل�صاركة يف البطولة اإىل 125

جممع حمدان الريا�سي جاهز ل�ست�سافة بطولة 
العامل للمبارزة لل�سباب والنا�سئني 

انطلق مناف�سات البطولة الآ�سيوية ال�ساد�سة للجوجيت�سو بالبحرين

نادي تراث الإمارات يتوج الفائزين ب�سباق اأبوظبي لقوارب التجديف الرتاثية

•• �أبوظبي- و�م:

التي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دك��ت���ر فرا�ص" ب��ك��اأ���ص بط�لة الأخ�����ة  "مركز  ت���ج ف��ري��ق 
فالك�نز  فريق  على  ف���زه  بعد  الفل�سطيني  الإم��ارات��ي  ال�سداقة  ن��ادي  نظمها 
"ا�ص  ملعب  على  بينهما  جرت  التي  النهائية  املباراة  يف  نظيفة  اأه��داف  باأربعة 
كي ا�ستدي�م" يف اأب�ظبي م�ست�سيف البط�لة بينما ح�سل فريق فالك�نز على 
املركز الثاين ونال ع�سام عاء لعب فريق مركز د. فرا�ص" كاأ�ص اأف�سل لعب، 
فيما ت�ج بال احلنفي حار�ص فريق ك�نك�رد بكاأ�ص اأف�سل حار�ص مرمى. ح�سر 
املباراة النهائية وت�زيع اجل�ائز عبداهلل �سالح م�سرف منتخبنا ال�طني ال�سابق 
والدكت�ر �سرحان املعيني نائب رئي�ص النادي، واأع�ساء جمل�ص اإدارة النادي ورعاة 
البط�لة. كانت البط�لة قد �سارك فيها 16 فريقا واأقيمت بنظام الي�م ال�احد 
حيث مت تق�سيم الفرق امل�ساركة اإىل 4 جمم�عات، تاأهل منها اإىل ربع النهائي 
فرا�ص،  د.  ومركز  �سبارك،  و�سركة  وامليهال،  ال�طنية،  الإم��ارات  مدار�ص  فريق 
واإ�سناد، وفالك�نز، و�سركة ك�نك�رد، والن�سامى، فيما تاأهل للدور ن�سف النهائي 
فرق �سركة ك�نك�رد، ومركز د. فرا�ص، وفالك�نز، ومدار�ص الإمارات ال�طنية، 

وتاأهل فريقا مركز د. فرا�ص وفالك�نز للنهائي يف اأج�اء رائعة ح�سرها جمه�ر 
كبري. ووجه املعيني ال�سكر اإىل رعاة البط�لة وكافة امل�ساركني فيها من جن�م 
العالية، وك�سف عن  الأخ��ّ�ي��ة  ال��روح  واإداري���ني وجماهري، وحيا فيهم  ولعبني 
اإىل تنظيم عدة  اإ�سافة  اأن النادي يخطط لتنظيم هذه البط�لة ب�سكل دوري، 

بط�لت ريا�سية يف جمالت خمتلفة حتظى باهتمام املجتمع الإماراتي.
واجتماعية  ثقافية  بني  فعالياته  تن�يع  اإىل  ي�سعى  ال�سداقة  نادي  اأن  واأ�ساف 
انفتاح  اأن  التي ت�ؤمن  الإم��ارات  العامة لدولة  ال�سيا�سة  وريا�سية لتتما�سى مع 
اأوا�سر ال�سداقة والتقارب،  اأن يعمق  املجتمعات على بع�سها البع�ص من �ساأنه 
ال�سام  اأج���اء  بينها، على نح� يدعم  املتبادلة فيما  الإيجابية  ال�س�ر  ويكر�ص 
والتفاهم وال�ستقرار. واأ�ساد عمار الكردي رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي بالأج�اء 
حقق  احل��دث  اأن  ..م���ؤك��دا  البط�لة  �سادت  التي  الريا�سية  وال���روح  الإيجابية 
الهدف منه من خال التجمع الأخ�ي والذي تخطى حاجز املناف�سات، ووجه 
املقبلة �ست�سهد  املرحلة  اأن  ..م�ؤكدا  اإجناز احلدث  امل�ساهمني يف  اإىل كل  ال�سكر 
اأن  باعتبار  متن�عة  جمتمعية  فعاليات  واأي�سا  اأخ��رى  ريا�سية  اأح���داث  اإق��ام��ة 

البط�لة هي باك�رة اأن�سطة النادي على كافة امل�ست�يات.

جناح لفت لبطولة »كاأ�س الأخوة« يف اأبوظبي

العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة كيو بي جي الإدارة خدمات املن�شات  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001434/ 

اإىل املحك�م عليه : �سركة كي� بي جي لدارة خدمات املن�سات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات )م�ا�سات الإمارات(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي :

املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف 230539 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - توفيق �شادق ر�شك اجلبوري   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001018/ 

اإىل املحك�م عليه : ت�فيق �سادق ر�سك اجلب�ري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ح�سني علي ح�سني العلي - اجلن�سية ، مر�سد فرحان �سرب ، اجلن�سية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي :

املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف 594616 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 108/2022/208 تنفيذ مدين
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2021/2551 مدين جزئي، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )19849 درهم( �ساما للر�س�م وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : ن�ر حمم�د حممد دروي�ص  
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - اخلبي�سي - ديرة - دبي - �سارع اخلبي�سي - مبنى بناية البحري 

واملزروعي 535 - �سقة الأول 10،11 خلف معر�ص هي�نداي لل�سيارات  
املطل�ب اإعانه : 1- ايديال فيك�ص للخدمات الفنية �ص ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

م��س�ع الإعان : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 19849.00 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
15 ي�ما من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 522/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  
م��س�ع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )001388+001387+001386+001385

 +001389( وال�سادر عن معاملة جتارية بقيمة )76693.941 درهم( والر�س�م وامل�ساريف والتعاب. 
امل�سجري  ال�سيدة/ هدى حممد عامر  الطبي م�ؤ�س�سة فردية متثلها  ال�سهامة  : م�ست�دع  التنفيذ  طالب 

الهايل - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ال��سل - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اميجيت  
لادوية  اك���ا  م�ست�دع   -2  ، م�راي�ص  انت�ين  �ستيفن  م�راي�ص  �ستيفن  جا�س�ن   -1  : اإعانهما  املطل�ب 

واملعدات الطبية �ص ذ م م - �سفتهما : منفذ �سدهما   
م��س�ع الإعان : قد اأقام عليك��� الدع�ى التنفيذية املذك�رة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   79122.94

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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ميلك  ال��ق��دم،  ك��رة  يف   2022 قطر  م�نديال  من  اأ�سهر  ثمانية  نح�  قبل 
املدرب اجلديد ملنتخب اأملانيا هانزي فليك ر�سيداً لفتاً مع ثمانية انت�سارات 
يف ثماين مباريات، لكن هل مبقدور �ساحر بايرن مي�نيخ ال�سابق ا�ستعادة 

وهج "نا�سي�نال مان�سافت" بعد خيبة م�نديال 2018؟
تخطى املنتخب الأملاين �سيفه الإ�سرائيلي ودياً ال�سبت يف �سين�سهامي بالف�ز 
اللدود الثاثاء على  اأمام اجلار  امل�ست�ى  عليه -2�سفر، قبل اختبار رفيع 

اأر�ص ه�لندا يف اأم�سردام.
ي�ؤكد اأندريا�ص ك�بكه مدرب احلرا�ص يف عهد املدير الفني ال�سابق ي�اكيم 
ل�ف الذي ترك ال�ساحة لفليك بعد 15 عاماً على راأ�ص املنتخب، وذلك بعد 
خيبة اخلروج من ثمن نهائي كاأ�ص اأوروبا �سد اإنكلرا "يق�م هانزي بعمل 
جيد، �ساهدناه مع بايرن، يعرف الاعبني جيداً وفل�سفته تنا�سب الفريق 

متاماً".
يف 8 مباريات "�سجل الفريق اأهدافاً كثرية )33 و2 يف مرماه(، 

خافاً للحال خال املباريات الأخرية مع ل�ف"، بح�سب ما 
ي�سيف ك�بكه.

يف غ�س�ن اأ�سهر قليلة، حقق فليك اأف�سل بداية ملدرب يف 
تاريخ املنتخب الأمل��اين، وذلك برغم ت�ا�سع خ�س�مه 

اأف�سل املنتخبات التي واجهها  اأن  اإذ  يف تلك الفرة، 
كانت رومانيا امل�سنفة 47 عاملياً.

اإ�سرائيل،  املقبلة. فبعد  الأي��ام  اأهمية  من هنا، تربز 
اأم�����ام الط�احني  ن���ار  امل�����درب م��ع��م���دي��ة  ���س��ي��خ������ص 

اله�لندية.
"حتديد  ع��ل��ى  ق���ادر  اأن���ه غ��ري  وي��ق��ّر  واق��ع��ي��اً  يبقى فليك 

عاماً  عاماً   57 البالغ  امل��درب  ي�ؤّكد  الفريق".  م�قع 
ميكن  لعبينا،  ن�عية  اإىل  نظرنا  "اإذا 

مقارعة  مب��ق��دوره��م  اإن  ال��ق���ل 
اأو  اإيطاليا، اإ�سبانيا، فرن�سا 

بلجيكا".
تابع "هناك بع�ص القطاعات يجب اأن نطّ�رها. لدينا م�سار ط�يل للع�دة 
اإىل قمة امل�ست�ى العاملي، لكن ما اأعرفه ان بذهنية مماثلة ميكننا التقّدم".

ثاثة  و1990   1985 ب��ني  ال�سابق  مي�نيخ  ب��اي��رن  و���س��ط  لع��ب  ميلك 
اأ�سلحة: خربته يف املنتخب بعدما عمل م�ساعداً لل�ف بني 2006 و2014 
خ�س��ساً خال اإحراز اللقب العاملي يف الربازيل، �سمعته ك�سانع للمعجزات 
اأوروبا  اأبطال  التت�يج يف دوري  اإىل  البافاري  الفريق  بعد قيادته  بايرن  يف 
و�سبعة األقاب يف غ�س�ن 18 �سهراً، وعاقته ال�سخ�سية مع لعبي   2020
بايرن مي�نيخ الذين ي�سكل�ن ن�اة املنتخب مثل احلار�ص املخ�سرم مان�يل 

ن�ير واملهاجم ت�ما�ص م�لر.
بعد التئام بعثة الفريق هذا الأ�سب�ع، طلب فليك من لعبيه الركيز بن�سبة 
%100 على امل�نديال املقرر بني 21 ت�سرين الثاين-ن�فمرب و18 كان�ن 
الأول-دي�سمرب، بغية ال��س�ل اإىل قطر باأعلى م�ست�ى وجاهزية. 
خ�س��ساً املهاجم تيم� فرينر الذي ميّر ب�سع�بات مع ناديه 
ي��ع��ّ�ل عليه يف  وال����ذي  اأوروب�����ا  ب��ط��ل  الإن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي 

امل�نديال املقرر للمرة الوىل يف ال�سرق الأو�سط.
خيبة  بعد  امل��اب�����ص،  غرفة  يف  مرتفعة  املعن�يات  تبدو 
ثم  املجم�عات  دور  ودع����ا  عندما   2018 م���ن��دي��ال 

كاأ�ص اأوروبا.
قال هذا الأ�سب�ع مان�يل ن�ير املت�ج بلقب امل�نديال 
عام 2014 "نهدف اإىل اللقب يف قطر، وبالن�سبة يل 

ل يهمنا �س�ى هذا الهدف".
بدوره، قال زميله ت�ما�ص م�لر "من الطبيعي اأن نهدف 

اإىل اللقب".
اأملانيا حتت  كانت  اإذا  ما  املقبلة  الأي��ام  �ستثبت 
ا�سراف فليك قد بداأت فعلياً باخلروج 
من نفق مظلم دخلته قبل 

اأربع �سن�ات.

•• دبي - و�م: 

اأكد ال�سيخ را�سد بن دمل�ك اآل مكت�م 
رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي دبي ل�سباق 
اخليل اأن اأم�سية اخلتام املميز لكاأ�ص 
دبي العاملي جاء بف�سل الدعم الكبري 
ل��ري��ا���س��ة اخل��ي���ل م��ن ق��ب��ل �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سم� 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال�������زراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
�سمن  العمل  ف��رق  جه�د  اهلل" واإىل 
التن�سيق  اإىل  اإ���س��اف��ة  وا�سحة  خطة 
اأحدث  م��ا  وه����  م�ست�ى  اأع��ل��ى  ع��ل��ى 
ب�سهادة  مميزة  اأم�سية  لتك�ن  الفارق 

اجلميع.
دبي  ن��ادي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وق��ال 
ل�كالة  ت�سريحات  يف  اخليل  ل�سباق 
ختام  "وام" ع��ق��ب  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
ن�سخته  يف  العاملي  دب��ي  ك��اأ���ص  اأم�سية 
بت�زيع  �سعدنا   " الول  اأم�����ص  ال�26 
اجل�ائز على كل الدول امل�ساركة فا 

الآخر  ح�ساب  على  اأح��د  لأي  احتكار 
رغ���م ال��ت��م��ي��ز ل��ل��خ��ي���ل ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 
بع�ص الأ�س�اط لأن اخلي�ل امل�ساركة 
نتائج  ق���دم���ت  ق����ي���ة  خ���ي����ل  ك���ان���ت 
م��ت��م��ي��زة يف ال��ع��امل وك��ان��ت ع��ل��ى اأمت 
الفريق  به  �سرح  ما  وه���  ال�ستعداد 
امل�����س��ارك م��ن��ذ و���س���ل��ه وي��ع��د ميدان 
اخل��ي���ل منذ  ل��ه��ذه  امل��ك��ان احلقيقي 
ت��اأ���س��ي�����س��ه. واأ����س���اف اأن ف����ز اجل����اد 
العاملي  دبي  جرامر" بكاأ�ص  "كنري 
�سباقات  وج��دارت��ه يف  ق�ته  اإىل  يع�د 
م��ن �سالة  ال��ع��امل فه�  كثرية ح���ل 
اإلينا  وبالن�سبة  الف�ز  وا�ستحق  ق�ية 
ه�ؤلء  وج���د  ه���  احلقيقي  فالنجاح 
ميدان  الأب��ط��ال يف م�سمار  اخل��ي���ل 
ون�سعى دائما اىل ا�ستقطاب الأف�سل 
امل��سم  يف  امل��ت��م��ي��ز  ب��امل�����س��ت���ى  ون��ع��د 
القادم. من جانبه ت�جه �سعادة الل�اء 
ع�س�  ال��ع��ظ��ب  عي�سى  حم��م��د  خ��ب��ري 
جمل�ص الإدارة املدير العام لنادي دبي 
للفرو�سية  دبي  ون��ادي  اخليل  ل�سباق 

اجلزيل  "وام" بال�سكر  ل�  ت�سريح  يف 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������زراء ح��اك��م دبي 
الكبري  دع���م���ه  غ���ب���ى  اهلل"  "رعاه 
والفرو�سية  ع����ام  ب�����س��ك��ل  ل��ل��ري��ا���س��ة 
الفرو�سية  و���س��ب��اق��ات  خ��ا���ص  ب�سكل 
للن�سخة  ال���ب���اه���ر  ب��ال��ن��ج��اح  م��ن���ه��ا 
دبي  ك��اأ���ص  م��ن  والع�سرين  ال�ساد�سة 
ح��ي��ث احل�س�ر  م���ن  ����س����اء  ال���ع���امل���ي 
اجلماهريي اأو التنظيم وامل�ساركة يف 

الأ�س�اط الت�سعة للكاأ�ص.
الن�سخة  ه���ذه  يف  ا�ستطعنا   " وق����ال 
العامل  خ���ي����ل  اأق��������ى  ب����ني  اجل���م���ع 
والف�ز  دب����ي  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة 
ن�������س���ي���ب اخليل  م�����ن  ي����ك�����ن  ط���ب���ع���ا 
فتح  مت  ف��ق��د  تنظيميا  اأم����ا  الأق������ى 
ال����ط����اق����ة ال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة ال����ك����ربى 
حل�س�ر اجلماهري وبف�سل اهلل كانت 

لفتا  ي��ك���ن  م��ا  اأف�سل  م��ن  الفعالية 
البداية  م��ن��ذ  ع��م��ل��ت  ال��ف��رق  اأن  اإىل 
وخا�سة  ال�سكل  بهذا  النهائي  ليك�ن 
التي  دب��ي  مدينة  يف  الفعاليات  جلنة 
على  ال��ق��ائ��م��ة  اجل��ه��ات  جميع  ت�سم 
ال�احد  ال��ف��ري��ق  وب����روح  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

لن�سل اإىل هذه الأم�سية املميزة.
للخي�ل  " ك��ان هناك متيز  واأ���س��اف 
والتي  الأ���س���اط  بع�ص  يف  اليابانية 
واأعلن�ا  البداية  منذ  م�ستعدة  كانت 
جاهزية اخلي�ل امل�ساركة يف كاأ�ص دبي 
ال��ع��امل��ي م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ون��ح��ن �سعداء 
مب�ساركتهم ووج�دهم جميعا ف�ج�د 
اخلي�ل  جل��م��ي��ع  وال���ت���م���ي���ز  ال���ت���ن����ع 
ونبارك  اإيجابي  م�ؤ�سر  ه�  امل�ساركة 
للمملكة العربية ال�سع�دية وللمالك 
"كنري  زي��دان مالك اجل���اد  عمرو 
دبي  ك��اأ���ص  ببط�لة  ال��ف��ائ��ز  جرامر" 

العاملي.

••  �أبوظبي-�لفجر

الأول  باملركز  اأب�ظبي  �سرطة  فازت 
بط�لة  يف  ال����ع����ام   امل���ج���م����ع  ع���ل���ى 
حت���دي احل���اج��ز وال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
ومب�ساركة  ال�سقيقة   الك�يت  دول��ة 
دول،  ع����دة  م���ن  ري���ا����س���ي    700
ال��ري��ا���س��ي البطل  وح��ق��ق الإجن�����از 
احل�ساين  خلفان  حممد  الإم��ارات��ي 
والذي قطع م�سافة 5 كيل� ح�اجز 
يف  وم��ت��ن���ع��ة    خمتلفة  مب�ست�يات 

 . دقيقة   17:49
واأكد العقيد ع�سام عبداهلل اآل علي 
الريا�سية  ال��رب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال�����س��رط��ي��ة ب�����س��رط��ة اأب����ظ���ب���ي اأن 
ه��ذا  الجن���از  ي�ساف اإىل �سجات  
�سرطة  ومتيز  الريا�سية  املنت�سبني 
البط�لت  م��ن  العديد  يف  اب�ظبي 
وامل���ن���اف�������س���ات  امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 

ومبختلف الأن�سطة الريا�سية .

اأب�ظبي  ����س���رط���ة  اه���ت���م���ام  واأك��������د 
الريا�سة  مب��ن��ظ���م��ة  ب����الرت����ق����اء 
املنت�سبني  ك��اف��ة  وحتفيز  وت�سجيع 

املتميزة  ال���ن���ت���ائ���ج  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 
البط�لت  خم��ت��ل��ف  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة لف��ت��ا  اإىل  اأن��ه��ا وفرت 

الإم�����ك�����ان�����ات ل����ت����اأه����ي����ل  الأب�����ط�����ال 
ودعمها  ال�����ُف�����رق  و  ال���ري���ا����س���ي���ني 
التدريبية  وال�����ربام�����ج  ب���اخل���ط���ط 
متكاملة  ريا�سية  منظ�مة  �سمن 
وتهيئة البيئة املحفزة وامل�سجعة لهم 
و التي تعزز من قدراتهم وت�سهم يف 

اإعدادهم البدين والذهني.
واأو�سح اأن  بط�لة حتدي احل�اجز 
الك�يتية  تعد واحدة من البط�لت 
ت�سهد  وال��ت��ي  ال�����س��ه��رية  اخلليجية 
مناف�سات كبرية  ويف غاية ال�سع�بة 
وحتتاج لياقة بدنية عالية يف معظم 
بطلنا   ا���س��ت��ط��اع   وق���د  مناف�ساتها  
يعترب  ال���ذي  التميز   ه���ذا   حتقيق 
الريا�سية   الإجن���������ازات  اأب������رز  م���ن 
م�سيدا  بها   نعتز  والتي  الإماراتية 
واهتمامها   الر�سيدة  القيادة  بدعم 
للم�ساركة  ال���ط��ن  اأب��ن��اء  بتحفيز  
والإقليمية  املحلية  ال��ب��ط���لت  يف 

والعاملية.

•• �أبوظبي-�لفجر:

رف���ع ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان بن 
احت����اد  رئ���ي�������ص  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د 
اأ�سمى  والتجديف  لل�سراع  الإم���ارات 
القيادة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي���ات 
الكبري  ال�����دع�����م  ع����ل����ى  ال����ر�����س����ي����دة 
واملت�ا�سل واملتابعة امل�ستمرة ملختلف 
القطاع  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ال���ق���ط���اع���ات 
النجاحات  اأ���س��ه��م يف  ال��ري��ا���س��ي مم��ا 
اأبناء  حققه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  وال��ت��م��ي��ز 
وتب�اأ  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��دول��ة 

اأعلى املراتب.
ملجل�ص  الأول  الجتماع  يف  ذلك  جاء 
لل�سراع  الإم������������ارات  احت�������اد  اإدارة 
ت�سكيله  اع��ت��م��اد  ع��ق��ب  وال��ت��ج��دي��ف 
اجلديد يف الدورة الأوملبية 2020-
اأحمد  ال�������س���ي���خ  ب���رئ���ا����س���ة   2024
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان  ب���ن 
ال�سام�سي  را����س���د  ج��م��ع��ة  وحم���م���د 
ن�ال  وال��دك��ت���رة  للرئي�ص  اأول  نائبا 
ثانيا  نائبا  احل��سني  اأح��م��د  خليفة 
ل��ل��رئ��ي�����ص وحم��م��د ع���ب���داهلل حممد 

والأع�ساء  ع��ام��ا  اأم��ي��ن��ا  ال��ع��ب��ي��ديل 
ك����ا م����ن :حم���م���د ع����ب����داهلل ح����ارب 
ب��ن ماجد  ال��ف��اح��ي وحم��م��د عبيد 
العليلي و�سيف را�سد خليفة املهريي 
الع�ي�ص  ���س��ل��ط��ان  حم���م���د  وخ����ال����د 
ال�سام�سي و�سامل غامن عبيد خلفان 

ال�سام�سي.
بن  حمدان  بن  اأحمد  ال�سيخ  ورح��ب 
ب��اأع�����س��اء جمل�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
الإدارة اجلديد متمنيا لهم الت�فيق 
وال�����س��داد يف ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة والتي 
والعمل  اجل���ه����د  ت�����س��اف��ر  ت��ت��ط��ل��ب 
اأجل  ال���اح��د م��ن  الفريق  ب��روح  معا 
ترجمة الأهداف اإىل واقع والرتقاء 
ب��ري��ا���س��ة ال�����س��راع وال��ت��ج��دي��ف نح� 
لتحقيق  الطريق  وم�ا�سلة  العاملية 
الدولية  امل���ح���اف���ل  ك����ل  يف  ال��ت��م��ي��ز 
والقارية والإقليمية ل �سيما الدورات 
الأوملبية ال�سيفية وال�سعي بق�ة ن�سر 
والتجديف  ال�سراع  ريا�سات  مفه�م 
امل�ساركة  ق��اع��دة  وت��سيع  ال��دول��ة  يف 

من خمتلف قطاعات املجتمع.
ووجه رئي�ص احتاد الإم��ارات لل�سراع 

والتجديف ال�سكر اجلزيل اإىل معايل 
الفا�سي  ب��ال��ه���ل  اأح���م���د  ال��دك��ت���ر 
وزي�������ر ال�����دول�����ة ل�����ري�����ادة الأع����م����ال 
واملت��سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�������س���اري���ع 
على  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�ص 
ال��ك��ب��رية وال��ت��ع��اون امل�ستمر  اجل��ه���د 
اأجل  م��ن  ي�سعى  اجلميع  اأن  م���ؤك��دا 
اأ�سعاد املجتمع وت�فري فر�ص النجاح 
لأبطالنا يف كل املحافل ، كما حر�ص 

رئ��ي�����ص واأع�������س���اء احت�����اد الإم�������ارات 
ت�سجيل  ع��ل��ى  وال��ت��ج��دي��ف  ل��ل�����س��راع 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  �سكر  �س�ت 
الحتاد ال�سابق على اجله�د الكبرية 
املبذولة خال الفرة املا�سية ومنذ 
تاأ�سي�ص الحتاد. وا�ستعر�ص جمل�ص 
للريا�سات  الإم�������ارات  احت����اد  اإدارة 
والذي  الأول  اجتماعه  يف  البحرية 
اأب���ظ��ب��ي خطة  م���ان��ئ  عقد يف مقر 

اإطاع  بعد  املقبلة  الفرة  يف  العمل 
الفنية  ال���ت���ق���اري���ر  ع���ل���ى  احل�������س����ر 
والإح�سائيات اخلا�سة بعمل الحتاد 
يف الفرة املا�سية كما ناق�ص فعاليات 
 2022 ع������ام  م�����ن  الأول  ال�����رب�����ع 
وال��ت��ي ج���رت يف ال��دول��ة وم���ن بينها 
ال��ب��ط���ل��ة الآ���س��ي���ي��ة ل��ل�����س��راع التي 
للريا�سات  اأب���ظ��ب��ي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه��ا 
اأب�ظبي  ب��ط���ل��ة  وك��ذل��ك  ال��ب��ح��ري��ة 

املاء  على  التزحلق  لأل�����اح  ال��دول��ي��ة 
وبط�لة  )ه��اي��دروف���ي��ل(  ب��امل��ظ��ات 
على  التزحلق  لأل����اح  املفت�حة  دب��ي 
���س��ريف( التي  امل��اء باملظات )ك��اي��ت 
الدويل للريا�سات  نادي دبي  نظمها 
البحرية بالإ�سافة اىل الن�سخة رقم 
29 من اكرب ط�اف يف املنطقة �سباق 
نظمها  التي   2022 م�سقط(  )دبي 

نادي دبي لزوارق ال�ساطئ.

ال�سراتيجية  الج��ت��م��اع  ون��اق�����ص 
اجلديدة املقرحة لاحتاد يف الفرة 
املقبلة والتي تت�سمن خارطة طريق 
لتحقيق حلم امل�ساركة يف دورة الألعاب 
الأوملبية ال�سيفية الثالثة والثاثني 
 11 اإىل  ي���ل��ي���   26 ال��ف��رة م��ن  يف 
)باري�ص   2024 ع����ام  اأغ�����س��ط�����ص 
الأوملبية  الأل���ع���اب  ودورة   )2024
ال�سيفية الرابعة والثاثني واملقررة 
املتحدة  الم���ري���ك���ي���ة  ال������لي�����ات  يف 
وقرر   .)2028 اأجن��ل������ص  )ل��������ص 
جمل�ص الإدارة دعم اخلطط الرامية 
اىل مد ج�س�ر التعاون مع الحتادات 
ال��دول��ي��ة وال���ق���اري���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
والعمل  والتجديف  ال�سراع  ريا�سات 
ع��ل��ى ت���ف��ري ب���رام���ج ���س��راك��ة تدعم 
بالتجارب  الإماراتية  امل�اهب  �سقل 
وامل��ع�����س��ك��رات ف�سا على  وال�����دورات 
الأحداث  ا�ست�سافة  اأج��ل  من  العمل 
للف�ز  ال�سعي  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
ب�سرف ا�ست�سافة اجلمعية العم�مية 
لحت�������اد ال���������س����راع ال��������دويل -ورل������د 
الدولة  يف  الأوىل  للمرة  �سيلينيغ- 

خ���ال ���س��ه��ر اأك��ت���ب��ر امل��ق��ب��ل. ووجه 
دعم  ب�سرورة  الحت��اد  اإدارة  جمل�ص 
ل��ن�����س��ر ثقافة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ربام���ج 
ودعم  والتجديف  ال�����س��راع  ري��ا���س��ات 
الإبحار  ري��ا���س��ة  وال�����س��ب��اب يف  امل����راأة 
الدوائر  وت�سجيع  وح��ث  والتجديف 
وال�طنية  احل��ك���م��ي��ة  وامل���ؤ���س�����س��ات 
وت�سجيع  ال���ري���ا����س���ات  ه����ذه  ل���دع���م 
م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة ف�����س��ا عن 
للم�ه�بني  والدعم  الرعاية  تقدمي 
وناق�ص  وال�����ف�����رق.  وال���ري���ا����س���ي���ني 
الج��ت��م��اع ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى دعم 
املحلية  وال���ف���رق  ال��ب��ح��ري��ة  الأن���دي���ة 
م���ن اأج����ل ت��ط���ي��ر ب��راجم��ه��ا ودعم 
مهني  تط�ير  بخطط  الريا�سيني 
مع  والتن�سيق  املدى  ط�يلة  وا�سحة 
واللجنة  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإجناح  اأج���ل  م��ن  ال�طنية  الأومل��ب��ي��ة 
ك��اف��ة ال��ربام��ج وال��ع��م��ل ك��ذل��ك على 
ال�سراع  ريا�سات  تنا�سب  بيئة  ت�فري 
اللذين  الهمم  لأ�سحاب  والتجديف 
يف  متميزا  ح�����س���را  ي�سجل�ن  ظ��ل���ا 

كافة املحافل الدولية.

يف اإجتماعه االأول بعد الت�صكيل اجلديد 2024-2020

)ال�سراع والتجديف( ي�سع ا�سرتاتيجية جديدة لن�سر الريا�سات احلديثة
اأحمد بن حمدان: نتطلع لتاأهيل االأبطال لالأوملبياد و�صقل املواهب

اأم�سية خالدة لكاأ�س دبي العاملي يف ن�سخته ال�26 فليك ي�ستعد لختبار جدي مع اأملانيا 

•• دبي- و�م:

التي  العاملي،  دبي  لكاأ�ص  الرائعة  بالأم�سية  العاملية،  الإع��ام  و�سائل  اهتمت 
ا�ست�سافها م�سمار ميدان م�ساء اأم�ص الأول ال�سبت، و�سهدت م�ساركة نخبة 
بلغت  ج�ائز  باإجمايل  الت�سع،  اأ�س�اطها  على  تناف�س�ا  الذين  العامل  خي�ل 
بينها 12 ملي�ن دولر جائزة ال�س�ط الرئي�سي  من  دولر،  ملي�ن   30.5

التي فاز بها اجل�اد ال�سع�دي "كنري جرامر".
وركزت معظم ال�سحف العاملية وامل�اقع املتخ�س�سة يف �سباقات اخلي�ل، على 
الت�سع،  الأ�س�اط  يف  الفائزين  وعلى  العاملي،  دبي  كاأ�ص  اأم�سية  تفا�سيل  كل 
من اخلي�ل والفر�سان واملاك، وكذلك على اجله�دات الكبرية التي قامت 
بها اللجنة املنظمة للخروج بهذا الكرنفال بهذه ال�س�رة املبهرة التي جذبت 
اإليها اأنظار العامل، خا�سة بعد الع�دة الكبرية للجماهري اإىل م�سمار ميدان، 
وما �ساحب الأم�سية من فعاليات متن�عة و�سائقة ا�ستملت على العديد من 

معامل دبي، واأكدت على تعايف دولة الإمارات ، من اآثار جائحة "ك�رونا".
وكان التن�ع يف التناول مرتبط بالنت�سارات املختلفة التي حققتها جن�سيات 

اخل��ي���ل ال��ف��ائ��زة يف ك��اأ���ص دب��ي ال��ع��امل��ي، م��ا ب��ني و���س��ائ��ل الإع����ام وال�سحف 
الربيطانية والإيرلندية واليابانية والإيطالية والأمريكية وغريها.

اأق��دم وا�سهر  اأحد  "دايلي ري�سينج ف�رم" الأمريكي  من جهته اعترب م�قع 
امل�اقع املتخ�س�سة يف �سباقات اخلي�ل، اأن دبي �سهدت ي�ماً ا�ستثنائياً باإقامة 
ميدان،  م�سمار  على  العاملي  دب��ي  لكاأ�ص  ال�26  الن�سخة  كرنفال  مناف�سات 
وا�سفة ي�م ال�سبت بانه كان ي�م "احلدث الكبري" يف عامل �سباقات اخلي�ل 
والذي بلغ اإجمايل ج�ائزه 30.5 ملي�ن دولر ، و�سارك فيه جمم�عة من 

اأبرز واأق�ى خي�ل ال�سباق يف العامل.
الذي  الكبري  الإجن����از  اإىل  الربيطانية  مريور"  "ذا  �سحيفة  وت��ط��رق��ت 
ال�س�ط  الرابع يف  لقبه  ديت�ري، بح�سده  فرانكي  الإيطايل  الفار�ص  حققه 
اإعادة  يف  جنحت  ال�26  الن�سخة  اأن  معتربة   ، العامل  دب��ي  لكاأ�ص  الرئي�سي 
من�سات التت�يج للكاأ�ص الغالية وه� يف عمر جتاوز  اإىل  العج�ز"  "الرجل 

ال�51، وبعد 22 عام من اأول األقابه يف ال�س�ط الرئي�سي لكاأ�ص دبي العاملي 
والذي حققه عام 2000 مع الأ�سط�رة "دبي ميليني�م"، وبعدها مع "م�ن 

بالد" عام 2003، ومع "اإلكركي��سني�ست" عام 2006.
"على  بعن�ان  الرئي�سي  غافها  ب��ست"  "ري�سينج  �سحيفة  ع��ن���ان  فيما 
قمة العامل".. م�سرية اإىل الإجن��از الكبري الذي حتقق يف الن�سخة احلالية 
لكاأ�ص دبي العاملي، بنجاح الفار�ص ديت�ري يف حتقيق لقبه الرابع يف ال�س�ط 
الرئي�سي، وكذلك ح�سده لقب كاأ�ص دبي تريف" مع اجل�اد الإماراتي »ل�رد 

ن�رث" منا�سفة مع اجل�اد الياباين "بانثال�سا".
باللغة  ال�سادرة  الي�مية  الإخبارية  اليابانية  مايني�سي"  "ذا  �سحيفة  ام��ا 
الإجنليزية، فعربت عن بالغ �سعادتها بالإجناز الكبري الذي حققته اخلي�ل 
العاملي، عرب  ال�26 لكاأ�ص دبي  الن�سخة  اليابانية و�سيطرتها على مناف�سات 
ح�سدها 5 األقاب يف اأم�سية ال�سباق، من خال الف�ز يف �سباقني من الفئة 

الأوىل، وثاث �سباقات �سمن الفئة الثانية.
الإيرلندي  للمدرب  ت�سريحات  الريا�سية  �سب�رت"  "�سكاي  �سبكة  ونقلت 
بكاأ�ص  "ايه كي�ص اوف ي�" الفائز  امل�سرف على اجل���اد  ادري��ان ماكجنين�ص، 
ال�س�ط الرابع "الق�ز لل�سرعة" وتاأكيده على اأنه حقق يف كاأ�ص دبي العاملي 
حلم راوده على مدار 20 عاماً. ونف�ص الفرحة التي �سعر بها املدرب ادريان 
العي�ن  اأن  ق��ال  ال��ذي  42" الإي��رل��ن��دي  " ذا  ع��رب عنها م�قع  ماكجنين�ص 
الإيرلندية ات�سعت بفرحة غامرة من جراء ف�ز "ايه كي�ص اوف ي�" بكاأ�ص 
الرائعة،  الأم�سية  بهذه  اأي�سا  اهتم  الإيطايل،  الإعام  لل�سرعة.  "الق�ز" 
اأن كاأ�ص دبي العاملي يف ن�سخته  "جازيتا" الإيطالية  حيث اعتربت �سحيفة 
ال�26 كان له "ب�سمة اإيطالية" وا�سحة من خال الف�ز الفار�ص الإيطايل 
يف  للخي�ل  �سباق  " اأغنى  وقالت  الرئي�سي،  ال�س�ط  بكاأ�ص  ديت�ري  فرانكي 
العامل واأكرهم �سهرة، كاأ�ص دبي العاملي، يتحدث الإيطالية" وذلك بف�سل 
احل�س�ر والت�اجد الق�ي من الفار�ص املخ�سرم الذي حقق لقبني يف هذه 
الرئي�سي  ال�س�ط  يف  والأخ��ر  لل�سرعة"  "الق�ز  �س�ط  يف  اأحدهما  الن�سخة 

تاريخه. عرب  لديت�ري  الرابع  وه�  العاملي"،  دبي  "كاأ�ص 

و�سائل الإعلم العاملية.. تر�سد اإبهار كاأ�س دبي العاملي 2022 يف يوم »احلدث الكبري«

�سرطة اأبوظبي تفوز باملركز  الأول ببطولة »حتدي احلواجز« بالكويت
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جمتمع االمارات

�سرطة الفجرية تنظم امللتقى الرتفيهي الأول لل�سرطة الن�سائية
الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  الن�سائي  ال�سرطة  جمل�ص  نظم   
حر�ص  اإط��ار  يف  ذلك  وياأتي  القيادة،  ملنت�سبات  الأول  الرفيهي  امللتقى 
القيادة على مد ج�س�ر الت�ا�سل وتعميق اأوا�سر العاقات الجتماعية 

بني امل�ظفني ملختلف م�ست�ياتهم ال�ظيفية يف العمل.
وت�سمن امللتقى وجبة الغداء وم�سابقات وفعاليات و�سح�بات للم�ساركات، 
وامل��دن��ني من  والأف����راد  ال�سباط  و���س��ف  ال�سباط  م��ن خالها  ���س��ارك 

منت�سبات القيادة.
وبهذه املنا�سبة اأكدت النقيب خل�د خالد اخلالدي رئي�ص فريق ال�سرطة 
والذي  الأم  بي�م  الحتفاء  مبنا�سبة  جاء  ال��ذي  امللتقى  اأهمية  الن�سائي 
خارج  اأ���س��ري��ة  اجتماعية  اأج�����اء  يف  ال��ف��ج��رية  ���س��رط��ة  منت�سبات  ج��م��ع 
القيادة  بني  والتقارب  التاآلف  روح  بث  بهدف  الي�مي،  العم����ل  روت��ني 

وامل�ظفني.

بجائزة   ، للتم�يل  الإ�سامية  اآف��اق  ف��ازت   التقديرية،  الكبري من اجل�ائز  ر�سيدها  اإىل  ي�ساف  اإجن��از جديد  يف 
اأف�سل عامة  2022 التي نظمتها دائرة القت�ساد وال�سياحة بدبي ، يف فئة  برنامج دبي للخدمة املتميزة لعام 
يف  وال�سرعة  الجتماعي،  الت�ا�سل  قن�ات  على  املتميزة  خلدمته  تقديراً  وذل��ك  اخل��دم��ات،  قطاع  �سمن  جتارية 
الرد على العماء، وتقدمي معل�مات وا�سحة لهم، وحل م�سكاتهم.وتاأتي هذه اجلائزة بعد �سل�سلة من اجل�ائز 
التي تعرف بريادة اآفاق الإ�سامية للتم�يل يف تعزيز جتربة املتعاملني، حيث ح�سدت اآفاق الإ�سامية للتم�يل 
اأف�سل مت�يل يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا لربنامج  2021، العديد من اجل�ائز املرم�قة، مبا فيها جائزة  عام 
امل�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات، وجائزة اأف�سل تطبيق للخدمات امل�سرفية املفت�حة وواجهة برجمة التطبيقات 

من MEA Finance، وجائزة اأف�سل عامة جتارية كجهة عمل، وجائزة ال�سعادة يف مكان العمل. 

وال�جهة  العامل،  الرفيهية يف  ال�جهات  اأه��م  اأح��د  العاملية،  القرية  ت�ستمر   
ال�سي�ف  اإبهار  يف  املنطقة،  يف  والرفيه  والت�س�ق  للثقافة  الأوىل  العائلية 
اأو ل  ال��غ��رائ��ب وال��ع��ج��ائ��ب يف متحف ريبليز ���س��ّدق  واأخ��ذه��م يف رح��ل��ة م��ن 
اخل��ص  الآن  ميكنكم  بعد،  لزيارته  احل��ظ  يحالفكم  مل  ح��ال  ويف  ت�سّدق!. 
امل��سم  ال�جهة عن متديد  اإع��ان  الغامرة مع  املتحف الرفيهية  يف جتارب 
الإ�سافات  من  جمم�عة  العام  ه��ذا  املتحف  �سهد  وق��د  والع�سرين.  ال�ساد�ص 
اجلديدة والرائعة، حيث ت�ستمر العجائب اجلديدة مع امل�سرح املتحرك رباعّي 
الأبعاد الذي يتميز بحركة مدجمة وجمم�عة متن�عة من امل�ؤثرات اخلا�سة 
واملتزامنة ملنحك جتربة حقيقية حتاكي ال�اقع الذي ت�ساهده يف الفيلم مع 

عائلة م�ن�سر ذات ال�سهرة العاملية. 

حديقة احليوانات بالعني تطلق خميم الربيع روائع الطبيعة
تطلق حديقة احلي�انات بالعني خميمها الربيعي احلادي ع�سر حتت �سعار روائع الطبيعة والذي ميتد من 28 مار�ص 
حتى الأول من اأبريل؛ بفعاليات واأن�سطة تفاعلية ت�ستقطب امل�ساركني ال�سغ�فني بالتعرف على احلياة الربية واأن�اع 

الطبيعة وبيئاتها املتعددة التي تتميز بها احلديقة.
حديقة  من  املخت�سني  وباإ�سراف  امل�ساركني  من  متنا�سقة  جمم�عات  و�سط  الطبيعة  ا�ستك�ساف  اإىل  املخيم  ويهدف 
احلي�انات بالعني، ومبا يتاءم ويخدم املناهج الدرا�سية املعتمدة يف الدولة ب�سكل عملي تفاعلي ممتع ينمي مهارات 

ومعارف امل�ساركني.
هذا واأطلقت حديقة احلي�انات بالعني �سعار روائع الطبيعة على املخيم بناًء على الربامج والأهداف التي يحملها من 
خال تعريف امل�ساركني بجمال الطبيعة وخ�سائ�سها وكيفية احلفاظ عليها وال�ستمتاع بالتن�ع النباتي واحلي�اين 

الرائع الذي ت�سمه احلديقة.
والنباتات  واحلي�انات  املختلفة  الطبيعية  البيئات  اأن���اع  على  التعرف  مثل  وممتعة  متن�عة  برامج  املخيم  وي�سم 
املت�اجدة يف كل منها، وجمال طبيعة الأل�ان الزاهية للربيع وكيفية احلفاظ عليها وال�ستمتاع بالأ�س�ات الرائعة 
للطي�ر واحلي�انات، بالإ�سافة ملمار�سة العديد من الأن�سطة ال�سديقة للبيئة وامل�سابقات واأن�سطة بناء الفريق وغريها 

من املهارات التي تنمي امل�ساركني ذهنياً و�سل�كياً وج�سدياً.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة 
دبا احل�سن ينظم زيارة  اإىل اإك�سبو 2020 

والتابع  دبا احل�سن  والطالبات مبدينة  الطلبة  اأم���ر  اأولياء  ب��ادر جمل�ص 
 2020 اإك�سب� دبي  اإىل  ملجل�ص ال�سارقة للتعليم بحك�مة ال�سارقة بزيارة 
روؤيته  اإط��ار  امل�ستخدمة يف  الفئات  ك���ادره من  وكافة  م�سطحبا م�ظفيه 
املجل�ص  روؤي��ة  مع  التنظيم  هذا  والتقى   . اإك�سب�  فعاليات  على  لإطاعهم 
اإك�ساب ك�ادره من امل�ظفني والفئات امل�ستخدمة النه�سة العاملية التي  يف 
2022 وعززت  اإك�سب�  لفعاليات  ا�ست�سافتها  اأر�سها يف  جمعتها دبي على 

من م�سامني ال�سعادة العاملي وبث روح املحبة والإيجابية والت�سامح؟

عازف بيانو اجلاز دانيلو ريا �سيقدم 
اأداًء حيًا على م�سرح اإك�سبو 2020

���س��ي��ق��دم ال��ف��ن��ان دان��ي��ل��� ري����ا، عازف 
ال��ب��ي��ان��� الإي���ط���ايل ال�����س��ه��ري، عر�سه 
اإيطاليا  ج���ن���اح  يف  دب�����ي  يف  الأول 
الثنني  ال���ي����م   2020 اإك�����س��ب���  يف 
م�ساًء.   6:30 ال�ساعة  م��ار���ص   28
ووكالة  اأوم���ربي���ا  اإق��ل��ي��م  تنظيم  م��ن 
�سفيل�ب�مربيا كجزء من احتفاليات 
و�سيتيح  لأوم��ربي��ا،  الإقليمي  ال��ي���م 
اجلمه�ر  اأم�������ام  ال���ف���ر����س���ة  احل���ف���ل 
امل��سيقية  ب���الإب���داع���ات  لا�ستمتاع 
اأومربيا للجاز، وه�  املميزة ملهرجان 
م��ه��رج��ان اجل���از ال���دويل ال���ذي يقام 
يف ب��ريوج��ي��ا، يف اأوم���ربي���ا، م��ن��ذ عام 
ريا يف فيت�سنزا  دانيل�  ولد   .1973
ريا  وت��خ��رج   ،1957 ع��ام  باإيطاليا 
من معهد �سانتا �سي�سيليا للم��سيقى 
تر�سيخ  اإىل  وقادته م�هبته  روم��ا  يف 
مكانته على ال�ساحة الدولية واللعب 
جنًبا اإىل جنب مع اأ�سهر عازيف اجلاز 

جيني�سي�س تعلن رعايتها الر�سمية لدبي اأوبرا
اأعلن املكتب الرئي�سي ل�سركة جيني�سي�ص يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا عن 
العاملية لل�سيارات  التجارية  اأوب��را، لت�سبح العامة  اتفاقية مع دبي  اإبرام 

الفاخرة، راعياً ر�سمياً لل�جهة الرائدة للفن�ن الأدائية يف دبي.
املاجد،  الرعاية ملدة عامني، ت�فر مب�جبها م�ؤ�س�سة جمعة  اتفاقية  متتد 
امل�زع الر�سمي لعامة جيني�سي�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مزايا 
مميزة لعمائها على مدار العامني، تت�سمن جتارب ثرية لكبار ال�سخ�سيات 

مع كافة المتيازات والعرو�ص املميزة، و�سط رحاب دبي اأوبرا.

 اآفاق الإ�سلمية للتمويل تفوز  بجائزة دبي للخدمة املتميزة

عامل من الروائع والغرائب يقدمها متحف ريبليز �سّدق اأو ل ت�سّدق! يف القرية العاملية

األوفت خور دبي ي�ستعد ل�ستقبال �سهر رم�سان

جزيرة يا�س اأبوظبي تطلق حملة مثرية
 بطابع بوليوود مع النجم رانفري �سينغ

اإطاق  اأبرز وجهات الت�سلية والرفيه الرائدة يف العامل، عن  اإحدى  اأعلنت جزيرة يا�ص، 
بالتعاون  يا�ص وجهة مميزة  بعن�ان  الهند  العماء من  ت�ستهدف  ت�س�يقية جديدة  حملة 
ي�سّ�ر  فيدي�  مقطع  اإط���اق  احلملة  وت�سمل  �سينج.  ران��ف��ري  ال�سهري  ب���ل��ي���ود  جن��م  م��ع 
الفنان رانفري يف رحلٍة مثريٍة يج�ب خالها جزيرة يا�ص وي�ستعر�ص مرافقها الرفيهية 
�سينج  عطلة  للجمه�ر  ت�ّثق  ممتعة  ب�سرية  جتربًة  احلملة  وت�فر  الفريدة.  وعرو�سها 
املليئة باملغامرات واحلما�ص عندما يزور اأ�سهر معامل جزيرة يا�ص، حيث يلتقي بامتان يف 
عامل وارنر براذرز اأب�ظبي وي�ستمتع بالأم�اج يف يا�ص ووتروورلد، ف�سًا عن رك�ب اأ�سرع 
اأفع�انية يف العامل يف عامل فرياري اأب�ظبي. وي�ستعر�ص الفيلم الإمكانيات املذهلة جلزيرة 
الذي  �سينج  رانفري  اأمثال  املميزين  للم�سافرين  ت�فري جتارب فريدة  وقدرتها على  يا�ص 

يخ��ص جتربة الطريان يف اله�اء يف مركز املغامرات كامي اأب�ظبي.

من م�قعه املميز بالقرب من برواز دبي، اأعلن فندق األ�فت خ�ر دبي بداأه 
ال�ستمتاع  ل�سي�فه  متيًحا  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال  بال�ستعداد 
ال�سهر  اأي���ام  طيلة  والأ���س��ح��اب  الأه���ل  برفقة  متميزة  رم�سانية  ب��اأج���اء 
الف�سيل.  حيث �سيقدم مطعم ذا كانتني ب�فيه اإفطار فاخر ي�سم ت�سكيلة 
متن�عة من الأطباق الرم�سانية التقليدية امل�ست�حاة من املطبخ العربي، 
وال�ساخنة  ال��ب��اردة  وامل��ق��ب��ات  ال�سهية  العاملية  امل���اأك����لت  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
لل�سي�ف  الإفطار ميكن  املتن�عة. ويف ختام وجبة  وال�سلطات  وال�س�ربات 
مبنا�سبة  ا  خ�سي�سً املعدة  ال�سهية  احلل�يات  من  وا�سع  بطيف  ال�ستمتاع 

ال�سهر الكرمي. 

كلمة  �سالمانكا  ال�سيدة  واأل��ق��ت 
اف���ت���ت���اح���ي���ة ع��������رّبت ف���ي���ه���ا عن 
املناخي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة 
الإماراتي  ال�سباب  �سف�ف  ب��ني 
و���س��ل��ط��ت ال�������س����ء ع���ل���ى ال���ت���زام 
الدولة مبعاجلة الق�سايا البيئية 
م���ن خ����ال ت��ث��ق��ي��ف ال���ط���اب يف 

�سمن جمتمعاتهم املحلية.
و���س��ه��د ال��ربن��ام��ج، ال���ذي انطلق 
انتهاء  ب��ع��د   2021 اأك��ت���ب��ر  يف 
ال�ساد�سة  ال����������دورة  ف���ع���ال���ي���ات 
يف  الأط����راف  مل���ؤمت��ر  والع�سرين 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
م�ساركة  امل�����ن�����اخ،  ت���غ���رّي  ب�������س���اأن 

امل�ؤلفة من:
مديرة  ����س���الم���ان���ك���ا،  ع����اي����دة   •
امل��ج��ل�����ص ال��ث��ق��ايف ال��ربي��ط��اين يف 

الإمارات
• الدكت�ر مثنى غني عبد الرزاق، 
رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

الإمارات

اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م��ن  ط��ال��ب��اً   50
اأرب��ع مبادرات  الإم��ارات لت�سميم 
من  احل���د  يف  ت�ساهم  اجتماعية 
التحديات البيئية واملناخية التي 
ت���اج��ه��ه��ا ال���دول���ة، خ���ال ور�سة 
ع��م��ل ا���س��ت��م��رت لأ����س���ب����ٍع واح���د 
مهارات  تعزيز  يف  اأي�ساً  �ساهمت 

الربيطاين  الثقايف  املجل�ص  ك��ّرم 
فعاليات  خ��ت��ام  يف  الإم�������ارات،  يف 
 23 ي�����م  ال��ب��ي��ئ��ة  رواد  ب��رن��ام�����ج 
امل�ساركني  ال��ط��������������������اب  م���ار����ص، 
ت�سميم  يف  جن�����ح������ا  ال������ذي������ن 
دع����م جه�د  ت�����س��ه��م يف  م�����س��اري��ع 
وتطبيقها  ب��ال��دول��ة  ال���س��ت��دام��ة 

ال��ق��ي��ادة وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي عند 
الطاب.

وتهدف هذه امل�ساريع اإىل اإحداث 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي  ت���اأث���ري 
الفرق  ا�ستعر�ست  حيث  املحلي، 
فعالية  �سمن  م�ساريعها  الأربعة 
التحكيم  جل��ن��ة  اأم����ام  خم�س�سة 

املجل�س الثقايف الربيطاين يف الإمارات يكّرم رواد البيئة من ال�سباب

 تهنئة
عثمان  �سمرية  ال�سيدة  ناق�ست 
املاج�ستري   ر�����س����ال����ة  ح�������س���ني 
ب���ت���خ�������س�������ص ط������ب الأط������ف������ال 
وجناح  بتميز  ال����لدة  وحديثي 
بعد درا�سات م�ستفي�سة، وبهذه 
املنا�سبة نتقدم باأ�سدق التهاين 
�سمرية  للدكت�رة  وال��ت��ربي��ك��ات 
دوام  لها  راج��ني  ح�سني  عثمان 
ال��ت��ق��دم وال���ن���ج���اح وال��ت��م��ي��ز يف 

خدمة الطب  واإىل المام..
عائلة املحامي / اأحمد �سعري



للب�سرة  م�سل  من  يومية  مكا�سب  دولر  األف   30
يف  طرحه  بعد  ك��ب��رياً  رواج���اً  بالب�سرة،  للعناية  ث���ري  م�سل  لقي 
الب�سرة  جتعل  التي  الرائعة  نتائجه  بف�سل  قليلة،  باأيام  الأ���س���اق 
الأ�سرالية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة  تبيع  قليلة.  اأي����ام  خ���ال  ت��ت��األ��ق 
دقائق،  ث��اث  ك��ل  النيا�سيناميد  م�سل  �سابيا،  بالب�سرة  للعناية 
33500 دولر من مبيعاتها للمنتج يف  اأكر من  ال�سركة  وك�سبت 
اإطاقه. كان العماء ي�سارك�ن نتائجهم املذهلة  الي�م الأول من 
بعد ا�ستخدام امل�سل متعدد ال�ستخدامات الذي تبلغ قيمته 79.99 
ويعززها  ويق�يها  وي�سلحها  الب�سرة  ينفخ  اإنه  ُيقال  والذي  دولًرا 
ب�سكل طبيعي. يعمل م�سل النيا�سيناميد امل�سرق على تقليل اإنتاج 
والتجاعيد  الدقيقة  اخل��ط���ط  وتقليل  الب�سرة  وتفتيح  ال��زي��ت 
ويتميز  اجل��ف��اف.  مكافحة  يف  وي�ساعد  الت�سققات  ومنع  وال�سفاء 
النيا�سيناميد  م��ن  مك�نة  ال����زن  خفيفة  نباتية  بركيبة  امل�سل 
يتميز  الع�س�ي. كما  وال�سبار  ال�س��ص  القمح وجذر عرق  وع�سب 
بعدم وج�د روائح م�سافة فيه، وك�نه منا�سباً جلميع اأن�اع الب�سرة. 
وب�سبب الإقبال ال�سديد عليه، نفذ امل�سل �سريعاً يف الأي��ام الأوىل 
من طرحه يف الأ�س�اق، مما دفع ال�سركة لإنتاج كميات كبرية منه.

منزل خفي مغطى باملرايا يثري الده�سة
لقب  على  بلندن  ريت�سم�ند  حي  يف  ن�عه  من  فريد  منزل  ح�سل 
باملرايا  املغطاة  اخلارجية  ج��دران��ه  ب�سبب  املرئي"  غ��ري  "املنزل 
يف  املنزل  يقع  وج���ده.  ال�سعب ماحظة  يجعل من  بالكامل، مما 
لندن على الطريق A316 املزدحم بج�ار دوار ريت�سم�ند �سريك�ص، 
ن���ًع��ا من  لي�ص  وه���  ريت�سم�ند  اأن��ف��اق  م��رو  م��ن حمطة  بالقرب 
املهند�ص  اأع��اد  حقيقي.  منزل  ولكنه  الفاخرة،  الفنية  الركيبات 
وكان   ،2015 ع��ام  يف  املنزل  ت�سميم  ه��او  األيك�ص  والفنان  املعماري 
العقار ماأه�ًل بال�سكان منذ عام 2019، وقالت العائلة التي تقطن 
امل���ارة ل  اأن  ال��رغ��م م��ن  اأم��ر ممتع، فعلى  امل��ن��زل  العي�ص يف  اإن  فيه 
ميكنهم روؤية املنزل من الداخل، ميكن للمالكني روؤية اخلارج ب�سكل 
جيد متاًما، واأحياًنا ير�سدون الأ�سخا�ص وهم ي�سلح�ن هندامهم 
اأو�سعرهم اأمام اجلدران والن�افذ ذات املرايا. وقال امل�سمم األيك�ص 
هاو متحدثاً عن املنزل: "لقد �سممت املنزل بطريقة فريدة جتعله 
من�سجماً مع البيئة املحيطة به، حيث ميكن روؤية الأ�سجار والغي�م 
تنعك�ص على مرايا املنزل." انت�سرت م�ؤخًرا �س�رة ملا ي�سمى باملنزل 
غري املرئي على م�قع ريرديت، واأث��ارت الكثري من الأ�سئلة، حيث 
ت�ساءل البع�ص عن مقدار ال�قت واجلهد الذي يبذله اأ�سحاب املنزل 
يف احلفاظ على نظافة املرايا طاول ال�قت، بينما قال اآخرون، اإنهم 

مروا بجانب املنزل ع�سرات املرات دون اأن يدرك�ا باأنه م�ج�د.

لغز الدلفني النافقة على �سواحل اإ�سطنبول
اإ�سطنب�ل،  �س�اطئ  اأح��د  على  نافقا  دلفينا   20 من  اأك��ر  على  عر 
اإع���ام تركية  اأف���ادت و�سائل  م��ا  الأ���س���د، وف��ق  البحر  ال���اق��ع��ة على 
فيه، اخلرباء  كانت م�ج�دة  ال��ذي  امل�قع  وح��دا  ال�سبت  الأول  اأم�ص 
اإىل الت�ساوؤل عما اإذا كان نف�قها مرتبطا باحلرب يف اأوكرانيا. وعر 
جيف  على  احل��ي���ان��ات،  مل�ساعدة  حك�مية  غ��ري  منظمة  م��ن  متط�ع 
الدلفني الأربعة والع�سرين على �ساطئ يف اأغات�سلي، �سمال اإ�سطنب�ل، 
عند �ساحل البحر الأ�س�د، فاأخطر ال�سلطات بذلك، بح�سب قناة "اإن 
تي يف" الركية اخلا�سة. وفيما بداأ الدرك اإجراء فح��ص خمربية 
لحظ  احلي�انات،  نف�ق  �سبب  لتبيان  اجليف  هذه  من  عينات  على 
املتط�ع الذي عر على الدلفني النافقة يف حديث اإىل "اإن تي يف" اأن 
"�س�احل اجلانب الآخر من البحر الأ�س�د منطقة حرب"، يف اإ�سارة 

اإىل اجلزء من اأوكرانيا الذي يحد البحر الأ�س�د. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تتذوق خفافي�س »دراكول« طعم الدم؟
"م�سا�سة الدماء" هي الثدييات ال�حيدة  اكت�سف علماء من معهد ماك�ص بانك الأمل��اين �سبب ك�ن اخلفافي�ص 
التي تعي�ص على نظام يتك�ن من الدم فقط. وقارن الباحث�ن يف درا�ستهم املن�س�رة يف دورية "�ساين�ص اأدفان�سي�ص"، 
اأو مل يعد يعمل يف اخلفافي�ص  13 جينا مفق�دا  ب�26 ن�عا، وح��ددوا  جين�م اخلفافي�ص م�سا�سة الدماء ال�سائعة 

م�سا�سة الدماء.
للدم غني  التكيف مع نظام غذائي  التعديات اجلينية على  �ساعدتهم هذه  ال�سنني،  "على مر  اأّن��ه  اإىل  وخل�س�ا 
باحلديد والربوتني ولكن باأقل قدر من الده�ن اأو الكرب�هيدرات". ومعظم الثدييات ل ت�ستطيع البقاء على قيد 
احلياة معتمدة على نظام غذائي �سائل منخف�ص ال�سعرات احلرارية من الدم، وميكن لثاثة اأن�اع فقط من بني 
1400 ن�ع من اخلفافي�ص العي�ص على م�ص الدماء مثل "دراك�ل"، بينما تاأكل الأن�اع الأخرى يف الغالب احل�سرات 

اأو الفاكهة اأو الرحيق اأو حب�ب اللقاح اأو اللح�م، مثل ال�سفادع ال�سغرية والأ�سماك.
وتق�ل هانا كيم فرانك الباحثة يف اخلفافي�ص بجامعة ت�لني: "الدم م�سدر غذاء رهيب، اإنه اأمر غريب ومده�ص 
متاما اأن اخلفافي�ص م�سا�سة الدماء ميكنها اأن تعي�ص على الدم، اإنها حًقا غريبة، حتى بني اخلفافي�ص". وتتذوق 
باحثة  والرباغيث. وتق�ل كيت لجن�يج،  والبق  البع��ص  ال��دم، مبا يف ذلك  اأي�سا طعم  الأخ��رى  الكائنات  بع�ص 
"ُتظهر ال�رقة اجلديدة مدى اختاف اخلفافي�ص م�سا�سة الدماء عن  اخلفافي�ص يف جامعة فرجينيا للتقنية: 

اخلفافي�ص الأخرى ذات ال�سلة ال�ثيقة، والتي تاأكل الرحيق والفاكهة".
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عملية زرع رئتني مزدوجة تنقذ حياة مري�س
�سيكاغ�  مب��دي��ن��ة  م��ي��دي�����س��ن،  و���س��رن  ن�����رث  م�ست�سفى  يف  اأط���ب���اء  اأع��ل��ن 
الأمريكية، باأنهم اأجروا عملية هي الأوىل من ن�عها مت خالها زرع رئتني 
بنجاح ملري�ص م�ساب ب�سرطان الرئة. وقال م�س�ؤول� امل�ست�سفى، اإن املري�ص 
ت�سخي�ص  م��دخ��ن��اً، ومت  يكن  �سيكاغ�، مل  م��ن  ع��ام��اً(   54( ك����ري  األ���ربت 
الدكت�ر  قال  ك�رونا. من جهته  بداية جائحة  الرئة يف  ب�سرطان  اإ�سابته 
العملية ورئي�ص ق�سم  اأج���روا  الذين  اأح��د اجل��راح��ني  ب��ه��ارات، وه���  اأنيكت 
جراحة ال�سدر يف امل�ست�سفى، يف بيان �سحفي: " بالن�سبة للمر�سى الذين 
الرئة  زراع��ة  فاإن عملية  الرابعة،  املرحلة  الرئتني يف  �سرطان  يعان�ن من 
غري ممكنة، ولكن حل�سن حظ األربت اأن ال�سرطان كان حم�س�راً يف �سدره، 
وكنا واثقني من قدرتنا على التخل�ص من ال�سرطان اأثناء اجلراحة واإنقاذ 
حياته” على الرغم من اأن عمليات زرع الرئة اأ�سبحت اأكر �سي�ًعا لدى 
اقت�سر  اإجراءها  اأن  اإل  ال�سرطان،  املميت من  بالن�ع  امل�سابني  الأ�سخا�ص 
ال�سرطان،  الرابعة من  املرحلة  اإىل  الذين مل ي�سل�ا بعد  الأ�سخا�ص  على 
حيث تنت�سر الأورام يف الرئتني واأع�ساء اأخرى من اجل�سم، ولكن يف حالة 
األربت فكان ال��سع خمتلفاً حيث اقت�سرت الأورام على �سدره رغم و�س�ل 

املر�ص اإىل املرحلة الرابعة.
اأ�سيب  اإنه  �سيكاغ�،  النقل مبدينة  الذي كان يعمل يف وزارة  األ��ربت  وقال 
لأول مرة باآلم الظهر وعانى من ن�بات من العط�ص والق�سعريرة وال�سعال 
ب��اأن��ه م�ساب بعدوى  اعتقد  البداية  2020. يف  ع��ام  اأوائ���ل  امل��خ��اط يف  م��ع 

ك�رونا، لكنه بداأ بعد ذلك ي�سعل الدم وات�سل بطبيب الرعاية الأولية.

ق�سية ب�سنت التي هزت م�سر.. الق�ساء يقول كلمته
ق�ست حمكمة م�سرية بحب�ص قا�سر 5 �سن�ات بعد اإدانته بانتهاك عر�ص 
وابتزاز فتاة ما اأدى اإىل انتحارها، يف واقعة اأثارت قبل ب�سعة اأ�سهر غ�سبا 
وا�سعا يف الباد، بح�سب ما اأفاد م�س�ؤول ق�سائي اجلمعة. وانتحرت ب�سنت 
قرية  يف  اأ�سرتها  م��ع  تعي�ص  كانت  ع�سرة  ال�سابعة  يف  تلميذة  وه��ي  خ��ال��د، 
يف  القاهرة"،  �سمال  كيل�مر   100 "ح�ايل  طنطا  مدينة  م��ن  بالقرب 
على  لها  من�س�بة  ن�سر �س�ر  بعد  �سام  بابتاع قر�ص  املا�سي  دي�سمرب   23
الإنرت تعترب م�سا�سا ب�سرفها يف جمتمع ريفي �سديد املحافظة. والقا�سر 
"16 عاما" متت حماكمته اأمام حمكمة الطفل بطنطا، غري اأن 5 متهمني 
اأن ي�سدر  اأم��ام حمكمة جنايات على  الق�سية نف�سها يحاكم�ن  اآخرين يف 
احلكم بحقهم يف العا�سر من ماي� املقبل. وحكم على الفتى بال�سجن عامني 
لإدانته بهتك عر�ص الفتاة املنتحرة، كما عاقبته املحكمة باحلب�ص 3 �سن�ات 
اأخرى بعد اأن دانته بن�سر �س�ر ف�ت�غرافية ومقاطع فيدي� "بدون ر�ساء 
العارمة،  الغ�سب  م�جة  بعد  يناير  يف  الفتى  ت�قيف  ومت  عليها".  املجني 
الفيدي�  الفتاة ب�سنت خالد بعد ن�سر ال�س�ر ومقاطع  انتحار  اأثارها  التي 

نان�سي عجرم ت�سحر 
اجلمهور باإطللتها الأخرية 
اللبنانية  نان�سي  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت 
ع���ج���رم  �����س�����رة ح���دي���ث���ة ل���ه���ا عرب 
م�قع  ع���ل���ى  اخل�����ا������ص  ح�������س���اب���ه���ا 
فيها  اأطلت  الجتماعي،  الت�ا�سل 
وخطفت  ظبي .  يف  اأب�  حفلها  م��ن 
باإطالتها  املتابعني  اأنظار  نان�سي 
ال�ساحرة حيث اأطلت بف�ستان اأ�س�د 
اأظهر  ذه��ب��ي��ة  ب��خ��ط���ط  مم�����زوج 
باختيار  الرفيع  وذوق��ه��ا  �سياكتها 
ب�سكل  تفاعل  اجلمه�ر  اإطالتها. 
ك��ب��ري م���ع اإط���ال���ة ن��ان�����س��ي ه���ذه، 
م���ؤك��دي��ن اأن ك��ل م��ا ت��رت��دي��ه يليق 
بها. وكانت نان�سي قد طرحت كليب 
اأغنيتها اجلديدة "ما تعتذر"، عرب 
ي�تي�ب.  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة  ق��ن��ات��ه��ا 
زوج  خيانة  ق�سة  الكليب  ويحكي 
ن��ان�����س��ي ع��ج��رم ل��ه��ا، وال�����ذي لعب 
اللبناين رودين حداد،  دوره املمثل 
بعد  ت�ساحمه  اأن  ت��رف�����ص  وال����ذي 
واأحل���ان  ك��ل��م��ات  الأغ��ن��ي��ة  غلطته. 
نبيل خ�ري، ت�زيع م��سيقي با�سم 
رزق وال��ف��ي��دي��� ك��ل��ي��ب م��ن اإخ����راج 

املخرج �سمري �سريياين.

دمييت اأوزدميري تك�سف 
عن اأزمتها ال�سحية 

ال��رك��ي��ة  دمييت  ال��ن��ج��م��ة  ك�سفت 
اخلا�سة  �سفحتها  على  اأوزدميري  
الجتماعي،  الت�ا�سل  م�قع  على 
ان��ه��ا مت���ر ب���اأزم���ة ���س��ح��ي��ة، الأم���ر 
الذي ادى اىل اجرائها الفح��سات 
اأن  اإىل  م�سرية  ال��ازم��ة،  الطبية 
نتيجتها �سلبية وكل �سيء على ما 

ُيرام.
وكانت ن�سرت و�سائل اإعام تركية 
ت�����س��ري��ح��اً ل����� دمي���ي���ت اأوزدمي�������ري 
"زينب"  �سخ�سية  ان  فيه  اعتربت 
الذي  امل��ن��زل  "قدرك  م�سل�سل  يف 
ول��دت فيه" ه� اأك��ر الأدوار التي 

اأعجبتها.
وق��ال��ت دمي��ي��ت اأوزدمي����ري: "اأكر 
�سخ�سية اأثارت اإعجابي هي زينب 
امل���ن���زل الذي  ق����درك  يف م�����س��ل�����س��ل 
ولدت فيه. لقد كانت ام��راأة ق�ية 
ل��ل��غ��اي��ة ع��ا���س��ت ����س���دم���ات كبرية 
لكنها كافحت من اأجل البقاء، واأنا 
فخ�رة للغاية و�سعيدة لأنني اأديت 

الدور".

وفاة اأول مذيعة يف 
التلفزيون ال�سوري

�ُسّيعت يف دم�سق اأم�ص الأول ال�سبت عن 
التي  الطّباع  هيام  الإعامية  عاماً   88
ُتعترب من م�ؤ�س�سي التلفزي�ن ال�س�ري.

وك��ان��ت ال��ط��ّب��اع اأول ام����راأة اأط��ّل��ت عرب 
ال�����س���ري يف مطلع  ال��ت��ل��ف��زي���ن  ���س��ا���س��ة 

�ستينيات القرن الع�سرين.
ونعت وزارة الإعام ليل اجلمعة "ُمذيعة 
الزمن اجلميل" ومقّدمة برنامج "نادي 
بالأبي�ص  ُيعر�ص  ك��ان  ال��ذي  الأطفال" 
التلفزي�ين  البث  انطاق  والأ�س�د عند 
يحظى  وك�����ان   ،1960 ع����ام  ����س����ري���ا  يف 

ب�سعبية وا�سعة.
للطّباع منذ  ال�سحية  احلالة  وتده�رت 
�سن�ات واأودعت اإحدى دور رعاية امل�سنني 

يف دم�سق، ووافتها املنّية هناك.

كلبة تنقذ �ساحبها بعد �سقوطه يف بحرية
البالغ  اإنقاذ حياة مالكها  ب�سجاعة وذك��اء، متكنت كلبة من 
من العمر 81 عاماً بعد �سق�طه يف بحرية بكر�سيه املتحرك. 
وكان هاري �سميث )81 عاماً( ياأخذ كلبته "�سارة جني" يف 
نزهة على �سفاف بحرية قريبة من منزله يف مدينة ب�رت 
���س��ان��ت ل������س��ي ب���لي��ة ف��ل���ري��دا الأم��ري��ك��ي��ة، ل��ك��ن حلظات 
ال�سرخاء وال�ستجمام حت�لت اإىل ماأ�ساة، عندما تدحرج 
على  من  وان��زل��ق  به  اخلا�ص  الكهربائي  املتحرك  الكر�سي 
على  واق��ف��اً  يظل  اأن  يائ�ساً  �سميث  وح���اول  امل���اء.  يف  اجل�سر 
جدوى.  دون  ولكن  املتحرك،  كر�سيه  يف  حما�سراً  قدميه 
وحل�سن حظه، اأدركت كلبته اأن �ساحبها يف خطر فبداأت تنبح 
نباحها  ك��ان  وبالفعل  م��ا.  �سخ�ص  انتباه  ق�تها جل��ذب  بكل 
الق�ي ه� الطريقة الناجحة التي اأدرك بها اثنان من املارة 
كان  �سرطة  اأبلغا �سابط  الف�ر  ال�سارع ما يحدث، وعلى  يف 
"ل  ل�سحيفة  بال�سدفة، وفقاً  نف�سه  املكان  �سيارته يف  يق�د 
ال�لية:  �سرطة  با�سم  متحدث  وق��ال  �ستامبا" الإيطالية. 
اأن  راأى  الدورية،  �سيارة  من  دوتي  ال�سابط  نزل  "عندما 
املارة  اجتمع  لذلك  امل��اء،  رقبته يف  ك��ان حتى  �سميث  ال�سيد 
وال�سرطي لإخراجه و�سحبه اإىل ال�ساطئ حيث تلقى العاج 
امل��ت��ح��رك ك���ان ل يعمل بعد  ال��ك��ر���س��ي  ال��ط��ب��ي، ون��ظ��راً لأن 

�سق�طه يف املاء، نقله امل�اطنان وال�سابط اإىل منزله".

�سبي مبتور الذراع يتحول اإىل حار�س مرمى �سهري
اإىل حار�ص مرمى  الثانية ع�سرة من عمره  حت�ل �سبي يف 
�سهري يف بريطانيا، رغم اأنه ولد مع ت�س�ه خلقي يتمثل يف 
فقدان �ساعده الأي�سر. ولد وايد درو بدون ذراع اأي�سر بعدما 
اأ�سيبت والدته باأنفل�نزا اخلنازير اأثناء حملها به، ولكن مع 
تقدمه يف ال�سن، مل يدع وايد هذا الأم��ر يقف حجر عرة 
يف طريقه، وكان م�سمماً دائماً على لعب كرة القدم. وعند 
اأ�سبح وايد لعباً جنماً يف  بل�غه الثانية ع�سرة من عمره، 
فريقه املحلي يف ليدز، واأظهر باأنه يجيد اللعب يف م�قعه 
كحار�ص مرمى كاأي لعب اآخر. وتق�ل والدة وايد، كري�ستي 
ن�رمان، اإنها م�سرورة لأن طفلها يتحلى بال�سجاعة والإرادة 
اأنه اختار  اإل  اأحد ذراعيه،  لتحقيق ما يريد، ورغم فقدانه 
يديه  لكلتا  الاعب  فيه  يحتاج  ال��ذي  املرمى  م�قع حار�ص 
لينجح يف مهامه يف �سد الكرات والإم�ساك بها. واأ�سافت: “ 
ومع ذلك حقق وايد جناحاً يح�سده عليه الكثري من اأقرانه، 
بعد اأن ظهر يف اأول تدريب له مع فريق �ساك�ست�ن اإف �سي، 
ومنذ ذلك احلني برز جنمه يف الفريق ب�سكل ملح�ظ”. من 
اإن وايد  جهته قال ج�ين نيك�س�ن، مدرب نادي �ساك�ست�ن، 
الأول، وقد تف�ق منذ ذلك احلني يف  الي�م  منذ  رائعاً  كان 
ما  ودائماً  حقاً،  م�سه�راً  طفًا  اأ�سبح  لقد  املرمى.  حرا�سة 

كانت البت�سامة تعل� وجهه”.

فاجعة يف فل�سطني.. �سحيتها 5 اأطفال
الأول  اأم�ص  فجر  م�سرعهم  فل�سطينيني  اأطفال   5 لقي 
ال�سبت اإثر حريق اندلع يف منزلهم قرب مدينة اخلليل، 
جن�بي ال�سفة الغربية. وذكر رئي�ص بلدية تف�ح، �سمال 
الفل�سطينية  الأن��ب��اء  ل�كالة  ارزي��ق��ات،  حمم�د  اخلليل، 
الر�سمية "وفا" باأن 5 اأطفال تراوح اأعمارهم ما بني -5 
14 عاما، ت�ف�ا من جراء احلريق الذي �سب يف منزلهم. 
على  نقا  خطرية،  بجروح  اأ�سيبا  ال�الدين  اأن  واأ�ساف 

اأثرها اإىل امل�ست�سفى.

يف رم�سان.. ال�سرايا يك�سف كيف كانت ليبيا قبل 200 �سنة
وب�سخ�نة  �سنة   200 اإىل  يع�د  ق��دمي  زم��ن  برائحة 
رم�سان،  �سهر  خ���ال  ال��ل��ي��ب��ي���ن،  ي�ستعد  اأح���داث���ه، 
ملتابعة م�سل�سل "ال�سرايا"، الذي يعر�ص ف�سا هاما 

من تاريخ ت�سكل الدولة الليبية.
كافة  ت�س�ير  الليبي  ال�سرايا  م�سل�سل  �سناع  واأنهى 
م�ساهده، التي تر�سد، يف ملحمة تاريخية، مراحل 
 1783 التاأ�سي�ص الأوىل لدولة ليبيا يف الفرة من 

وحتى 1795.
ني�ز  ل�"�سكاي  رزق،  اأ���س��ام��ة  ال��ع��م��ل  خم���رج  وي��ق���ل 
امل�اطن  تعريف  هدفها  العمل  ف��ك��رة  اإن  عربية"، 
تاريخ  يف  مهمة  ت��اري��خ��ي��ة  بحقبة  وال��ع��امل  الليبي 
الدرامية  املكتبة  واأن  خا�سة  ليبيا،  دول���ة  تاأ�سي�ص 
ال��ل��ي��ب��ي��ة خ��اوي��ة م��ن اأي اأع���م���ال ت��ت��ح��دث ع��ن تلك 
ال��ق��رة م��ن��ايل حكم  ال��ت��ي ت���ل��ت فيها عائلة  ال��ف��رة 

طرابل�ص وولده من بعده.
درامي  ب�سكل  يتناول  رزق، فم�سل�سله  وح�سب و�سف 
 1783 الذي حدث بني عامي  الكبري  ال�سراع  �سيق 
اأبناء علي با�سا القره مانلي على حكم  و1795 بني 

اإيالة طرابل�ص الغرب، وما نتج عن ذلك من اآثار يف 
عن  كثرياً  يعرف�ن  ل  الذين  الليبيني  يجذب  اإط��ار 

تلك الفرة احلية من تاريخ بادهم.
ويتناول امل�سل�سل خال ال�14 حلقة اآخر فرة حكم 
علي با�سا القرة مانلي اإىل حني و�س�ل ابنه ي��سف 

اإىل �سدة احلكم.
 100 اأن تلك العائلة حكمت ليبيا لأكر من  ورغم 
عام، اإل اأن العمل ي�سلط ال�س�ء على �سنني حمددة 
التي  التاريخية  باملعل�مات  ثرية  باعتبارها  منها 

�ساهمت يف ت�سكيل الدولة الليبية.
و�سعى �سناع العمل اإىل اإظهار العمل الفني بالروح 
القدمية لأبطال احلدث وزمانه، حيث تعمد امل�ؤلف 
القدمية،  الطراب�سية  باللغة  ك��ام��ا  الن�ص  كتابة 
الدراجة،  احل��ي��اة  يف  ي�ستخدم  اأغلبها  ع��اد  م��ا  التي 
وذلك جلذب امل�ساهدين اإىل ال�ستماع والتعرف على 
اللغة القدمية لليبيني، خا�سة واأنه يف تلك الفرة 
كانت كافة اأرجاء ليبيا من اأدناها اإىل اأق�ساها يعرف 

بطرابل�ص.

املمثلة الرنويجية رينات رينزيف خالل ح�صورها »اأ�صبوع االأو�صكار: فيلم روائي طويل دويل « يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا - ا ف ب

باري�س جاك�سون توا�سل 
اإرث عائلة جاك�سون

�س�هدت  باري�ص جاك�س�ن  ابنة جنم الب�ب العاملي  مايكل جاك�س�ن  يف مدينة 
�سانتا باربرا ال�ساحلية يف كاليف�نيا لإحياء حفلة مع فرقتها ي�م اخلمي�ص 
املا�سي، ال�سابة البالغة من العمر 23 عاماً تعمل يف بع�ص الأوقات كعار�سة 
اأزياء ولكنها تبداأ م�سرية م��سيقية بعد اإ�سدارها اأول الب�م لها عام 2020 
جاك�س�ن  عائلة  م�سرية  لإك��م��ال  مر�سحة  يجعلها  م��ا   ، Wilted  ب��ع��ن���ان
امل��سيقية. الفنانة ال�سابة حافظت على عاقة مع عائلتها منذ م�ت والدها 
الأك��رب   اأخ��اه��ا  �س�هد  لقد  ماأ�ساوية،  ب�س�رة   2009 ع��ام  جاك�س�ن  مايكل 

حل�س�ر  ق��دوم��ه  عند  يحت�سنها  وه���  ع��ام��اً   25 العمر  م��ن  البالغ  برين�ص  
حفلها يف �سانتا باربرا.


