
   

رئي�س وزراء األبانيا ي�ضيد بنه�ضة الإمارات احل�ضارية
•• دبي -وام:

التي  احل�����ض��اري��ة  بالنه�ضة  رام���ا  اإي���دي  األ��ب��ان��ي��ا  وزراء  رئي�س  اأ���ض��اد 
ت�ضهدها دولة الإمارات العربية على كافة ال�ضعد منوها مبا قدمته 
الإمارات من م�ضاعدات لبالده على مدى حقب زمنية عديدة بداأت 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  يف عهد املغفور له 

وت�ضري عليها القيادة الر�ضيدة .
التي  امل�����ض��اع��دات  اإىل  ب�ضكل خ��ا���س  الأل��ب��اين  ال����وزراء  واأ���ض��ار رئي�س 
قدمتها الإمارات لدعم للمتاأثرين بالزلزال الذي تعر�ضت له بالده 
يف 2019، ف�ضاًل عن تاأ�ضي�س �ضندوق لتمويل م�ضروع اإعادة اإعمار 

املناطق املت�ضررة.                                     )التفا�ضيل �س7(

تد�ضني برامج املدر�ضة الرقمية يف موريتانيا 
لتوفري فر�س التعليم لأبناء الالجئني والنازحني

•• نواك�شوط-وام:

د�ضنت املدر�ضة الرقمية اإحدى مبادرات موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
العاملية براجمها التعليمة يف موريتانيا، من خالل افتتاح اأول مراكزها 
يف العا�ضمة نواك�ضوط، من اأ�ضل 6 مراكز �ضيتم افتتاحها تباعا، لتوفري 
فر�س التعليم لأبناء الالجئني والنازحني والطالب الذين حتول ظروف 
والتعاون  بالتن�ضيق  وذل��ك  النظامي،  بالتعليم  الل��ت��ح��اق  دون  اأ���ض��ره��م 
اأييه  العينني ولد  املوريتانية. وقام معايل حممد ماء  التعليم  مع وزارة 
وزير التهذيب الوطني واإ�ضالح النظام التعليمي يف موريتانيا ، و�ضعادة 
الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر ع�ضو 
جمل�س اإدارة املدر�ضة الرقمية رئي�س جلنة العمليات والدعم اللوج�ضتي، 
امل�ضوؤولني  من  عدد  بح�ضور  املركز  بافتتاح  حاليا  موريتانيا  يزور  الذي 
املدر�ضة  برامج  لتد�ضني  الثانية  املحطة  موريتانيا  وتعترب  املوريتانيني، 

الرقمية بعد اململكة الأردنية الها�ضمية.           )التفا�ضيل �س3(

لجئون اأوكرانيون يتاأهبون لالنتقال بالبا�ضات اىل العا�ضمة البولندية وار�ضو   )اأ.ف.ب(

•• دبي-وام:

اآل مكتوم،  اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ال��وزراء حاكم دبي،  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، اأن دولة الإمارات تتبنى البحث عن الكفاءات 
ال��ق��ي��ادي��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��وا���ض��ل ب��ن��اء الإن�����ض��ان وتعزيز 
قدراته وخرباته ومهاراته ومتكينه من اأدوات امل�ضتقبل 

الإجناز  وا���ض��ت��دام��ة  وامل��ت��غ��ريات  التحديثات  ل�ضتباق 
والرتقاء مب�ضتويات الأداء والإنتاجية، لتعزيز م�ضرية 

الدولة لتحقيق املراكز الأوىل يف خمتلف املجالت.
250 منت�ضبا لربنامج  �ضموه  ذل��ك، لدى تكرمي  جاء 
قيادات حكومة الإمارات، من الك�����وادر الوطنية العاملة 
وحملية  احت��ادي��ة  حكومية  ج��ه��ة   120 م��ن  اأك���ر  يف 

وموؤ�ض�ض���ة يف القط������اع اخل����ا�س.    )التفا�ضيل �س2(

حممد بن را�ضد خالل تكرميه 250 منت�ضبا لربنامج قيادات حكومة الإمارات   )وام(

كرم 250 من خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 

حممد بن را�ضد: اأبناء الإمارات وكوادرها 
الوطنية هم الرهان احلقيقي ل�ضناعة امل�ضتقبل 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة ام�س.. اأخاه �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ضى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�ضقيقة يف 

مقر اإقامة جاللته يف اأبوظبي.
وتبادل �ضموه وجاللة امللك حمد بن عي�ضى الأحاديث 

التي  العالقات  التي تعرب عن عمق  الودية  الأخوية 
ال�ضقيقة  البحرين  ومملكة  الإم�����ارات  دول���ة  جتمع 
والرفعة  التقدم  دوام  للبلدين  متمنيني  وقيادتيهما 
والزدهار كما نقل �ضموه اإىل جاللة ملك البحرين 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  حت��ي��ات 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ومتنياته له موفور 
ا�ضتمرار  ال�ضقيقة  وللبحربن  وال�����ض��ع��ادة  ال�ضحة 

التطور والرخاء.                     )التفا�ضيل �س2(

حممد بن زايد خالل لقائه ملك البحرين    )وام(

حممد بن زايد يبحث مع ملك البحرين عالقات 
التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك بني البلدين

مو�سكو ل ت�ستبعد لقاء بني بوتن وزيلين�سكي

تفاوؤل رو�ضي اأوكراين بالتو�ضل لتفاق خالل اأيام
•• عوا�شم-وكاالت:

فيما يتوقع اأن تتوا�ضل املحادثات 
بني  املا�ضي  ال�ضهر  اأطلقت  التي 
اجلانبني الرو�ضي والأوكراين من 
اأجل وقف النار والتو�ضل اإىل حل 
�ضيا�ضي، على الرغم من ا�ضتمرار 
الطرفان  اأبدى  الع�ضكري،  النزاع 
تفاوؤل حذرا، معربني عن اآمالهما 

بالتو�ضل قريبا لتفاهم ما.
فقد نقلت وكالة الإعالم الرو�ضية 
���ض��ل��وت�����ض��ك��ي ع�ضو  ل��ي��ون��ي��د  ع����ن 
ال����وف����د ال���رو����ض���ي امل���ف���او����س مع 
الوفدين  اإن  ام�س  قوله  اأوكرانيا 
اأحرزا تقدما مهما واإن من املمكن 
اإىل م�ضروعات  اأن يتو�ضال قريبا 
ي����ح����دد ما  ل���ك���ن���ه مل  ات����ف����اق����ات، 

�ضتتناوله امل�ضروعات تلك.
وقارن �ضلوت�ضكي بني املرحلة التي 
والو�ضع  املفاو�ضات  اإليها  و�ضلت 
بدايتها  ع��ن��د  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت  ال����ذي 

قائال اإنه يوجد الآن تقدم كبري.
وق���ال امل��ف��او���س ال��رو���ض��ي بح�ضب 
يتطور  ق��د  ال�ضخ�ضية  توقعاتي 
اإىل  املقبلة  الأي���ام  يف  التقدم  ه��ذا 
موقف م�ضرتك لكل من الوفدين، 

واإىل وثائق )جاهزة( للتوقيع.
ك��م��ا اأع������رب م���ف���او����س اأوك�������راين، 
اأم�������س الأح�����د، ع���ن ت���ف���اوؤل حذر. 

م�ضتمرة  امل��ف��او���ض��ات  اإن  ب��ال��ق��ول 
الآن  جت����ري  وه����ي  ت��ن��ق��ط��ع  ومل 

بوا�ضطة تقنية الفيديو.
ميدانيا، ُقتل 35 �ضخ�ضا واأ�ضيب 
134 يف �ضربات رو�ضية ا�ضتهدفت 
قريبة  اأوك��ران��ي��ة  ع�ضكرية  قاعدة 
م��ن احل����دود ال��ب��ول��ن��دي��ة، الأح���د، 
وفق ح�ضيلة جديدة اأعلنها حاكم 

املنطقة مك�ضيم كوزيت�ضكي.
اأولية  اأع��ل��ن يف ح�ضيلة  ق��د  وك��ان 
عن مقتل 9 اأ�ضخا�س واإ�ضابة 57 
اآخرين يف ال�ضربات على القاعدة 
ال��واق��ع��ة يف ي��اف��وري��ف ع��ل��ى بعد 
حواىل 40 كيلومرتا �ضمال غرب 
لفيف وحواىل 20 كيلومرتا من 

احلدود مع بولندا.
مك�ضيم  امل���ح���ل���ي  احل����اك����م  وق������ال 
رو�ضية  ط��ائ��رات  اإن  كوزيت�ضكاي 
اأطلقت 30 �ضاروخا على املن�ضاأة، 
اعرتا�ضه  مت  بع�ضها  اأن  واأ���ض��اف 

قبل الو�ضول لهدفه.
ال�ضنوات  يف  القاعدة  خدمت  وقد 
للقوات  تدريب  كميدان  الأخ���رية 
مدربني  اإ�ضراف  حتت  الأوكرانية 
اأم���ريك���ي���ني  ���ض��ي��م��ا  اأج������ان������ب، ل 

وكنديني.
�ضيارة   19 اأن  روي�����رتز  وذك�����رت 
الإن����ذار  اإ���ض��ع��اف تطلق ���ض��ف��ارات 
���ض��وه��دت وه���ي ت�����ض��ري م��ن اجتاه 

الرئا�ضة  يف  امل�����ض��ت�����ض��ار  ورج������ح 
تقدم  اإح��راز  بودولياك،  ميخائيل 
يف املحادثات خالل الأي��ام املقبلة، 
معتربا اأن اجلانب الرو�ضي اأ�ضبح 

بناء ب�ضكل اأكرب.
اأن تظهر  اإن��ه من املمكن  كما قال 
بع�س النتائج خالل الأيام القليلة 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�ضب  امل��ق��ب��ل��ة، 

رويرتز.

الكرملني،  با�ضم  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
دم���ي���رتي ب��ي�����ض��ك��وف، الأح������د، اأن 
اح��ت��م��ال ع��ق��د ل��ق��اء م��ب��ا���ض��ر بني 
والأوك����راين  ال��رو���ض��ي  الرئي�ضني 

وارد جدا.
ي�ضتثني  اأح��د  ل  بي�ضكوف:  وق��ال 
اح��ت��م��ال ع��ق��د ل��ق��اء م��ب��ا���ض��ر بني 
اأن�����ه من  اإل  وزي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ب���وت���ن 
يكون  اأن  ذل����ك  ق��ب��ل  ال�������ض���روري 

�ضيتم  ال���ذي  م��ا  وا�ضحا وحم���ددا 
وماهي  الزعيمني  ب��ني  مناق�ضته 
التو�ضل  مي���ك���ن  ال���ت���ي  ال���ن���ت���ائ���ج 

اإليها؟
ورف�������س ب��ي�����ض��ك��وف الإف�������ض���اح اأو 
التو�ضل  مت  م���ا  ب�����ض��اأن  ال��ت��ع��ل��ي��ق 
الوفدين  ب���ني  الآن  ح��ت��ى  اإل���ي���ه 
املنخرطني  والأوك����راين  الرو�ضي 
يف مفاو�ضات، حيث اكتفى ال�ضبت 

غرق 44 مهاجرًا قبالة املغرب.. 
اليونان ق��رب   100 واإن��ق��اذ 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

لقي 44 مهاجرا على الأقل بينهم 
غرق  بعد  م�ضرعهم  ور���ض��ع،  ن�ضاء 
املغرب  ج���ن���وب  امل���ط���اط���ي  ق���ارب���ه���م 
اإىل  الو�ضول  يحاولون  كانوا  بينما 
باملحيط  ال�ضبانية  ال��ك��ن��اري  ج��زر 
الأط����ل���������ض����ي، ب���ح�������ض���ب م�����ا اأف�������ادت 
فرونتريا�س غري  كامينادو  منظمة 

احلكومية.
هيلينا  املنظمة  يف  النا�ضطة  وقالت 
م��ال��ي��ن��و ع��ل��ى ت��وي��رت ���ض��ق��ط��ت 44 
الأق��ل بعد غ��رق قارب  �ضحية على 
م��ط��اط��ي يف ���ض��واح��ل ط��رف��اي��ة، يف 

احلادث الذي وقع ال�ضبت.
ال�ضواحل  خ��ف��ر  اأن���ق���ذ  ذل�����ك،  اإىل 
مهاجر  م���ئ���ة  ح�������وايل  ال����ي����ون����اين 
الأح��د من قاربهم  اأفغان  معظمهم 
ال����ذي واج����ه ���ض��ع��وب��ة ب��ال��ق��رب من 

جزيرة بارو�س اليونانية.
�ضاملني  ال����رك����اب  ج��م��ي��ع  ن��ق��ل  ومت 
املوانئ،  ل�ضرطة  تابعة  �ضفينة  اإىل 
ب���ارو����س حيث  م��ي��ن��اء  اإىل  ل��ت��ق��ل��ه��م 
عن  للك�ضف  لفحو�س  �ضيخ�ضعون 
معلومات  وف����ق  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س 
اأولية. ومل تكن ال�ضلطات اليونانية 
ق��د ق���ررت ب��ع��د ظ��ه��ر الأح����د املكان 

النهائي الذي �ضتنقلهم اإليه.
اليونانية  امل��وان��ئ  ���ض��رط��ة  واأع��ل��ن��ت 
كان  ال�����ذي  ال�����ض��راع��ي  ال���ق���ارب  اأن 
ان��ط��ل��ق من  امل��ه��اج��رون ع��ل��ى متنه 
ال�����ض��واح��ل ال��رتك��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وكان 

متوجهاً اإىل اإيطاليا.

احلر�س الثوري الإيراين يتبنى الق�سف 
�ضواريخ بالي�ضتية ت�ضتهدف 
اأربيل والقن�ضلية الأمريكية

اأمريكا لن تنا�سر اأي طرف يف ليبيا
با�ضاغا: ل تفاو�س على ا�ضتالم مهام احلكومة الليبية

•• طرابل�س-وكاالت:
الذي  بالهتمام  نورلند  ريت�ضارد  ليبيا  املتحدة لدى  الوليات  �ضفري  اأ�ضاد 
با�ضاغا، خالل  النواب، فتحي  ال��وزراء املعني من قبل جمل�س  اأب��داه رئي�س 
اجتماعهما يف تون�س، وذلك لالنخراط يف مفاو�ضات عاجلة تي�ضرها الأمم 
املتحدة بهدف التو�ضل اإىل تفاهم �ضيا�ضي مع رئي�س حكومة الوحدة الوطنية 
احلكم  فرتة  من  النهائية  املراحل  اإدارة  كيفية  حول  الدبيبة  احلميد  عبد 

املوؤقت، وال�ضتعداد لنتخابات برملانية ورئا�ضية يف اأقرب وقت ممكن.
وا���ض��ح��اً. نحن نحرتم حق  املتحدة  ال��ولي��ات  ن��ورلن��د:ي��ظ��ّل موقف  وق��ال 
الليبيني يف تقرير م�ضتقبلهم باأنف�ضهم، ونحثهم على القيام بذلك بالطرق 
احلرة  الن��ت��خ��اب��ات  اأّن  ونعتقد  ال��ع��ن��ف.  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  ف��ق��ط،  ال�ضلمية 

والنزيهة وال�ضاملة هي ال�ضيغة الوحيدة لال�ضتقرار الدائم.
ويف تعليق على �ضراع ال�ضلطة التنفيذية الدائر بني با�ضاغا والدبيبة. قال 
نورلند: يف الو�ضع احلايل، منا�ضرة طرف �ضّد اآخر لي�س خياراً مطروحاً: 

واملوقف الوحيد الذي ميكن اختياره ب�ضكل مرّبر هو املفاو�ضات ال�ضلمية.
اإن��ه��ا ل متلك  ال��ن��واب  م��ن جمل�س  املكلفة  الليبية  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت  ه��ذا 
التفاو�س حول م�ضاألة ا�ضتالم مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات ال�ضلطة 

الت�ضريعية.
واأو�ضحت احلكومة يف بيان اأن هذه الق�ضية �ضيادية، وهي تخ�س ال�ضلطة 

الت�ضريعية املتمثلة يف جمل�س النواب وبالتوافق مع جمل�س الدولة.

اجلي�س ال�ضومايل: مقتل 200 
ال�ضباب حركة  عنا�ضر  م��ن 

•• مقدي�شو-وكاالت:

مقتل  ال�ضومايل  اجلي�س  اأع��ل��ن 
عنا�ضر  م����ن   200 م����ن  اأك������ر 
بو�ضط  غ��ارات  يف  ال�ضباب  حركة 
الأنباء  وك���ال���ة  وذك�����رت  ال���ب���الد. 
ال�ضومالية )�ضونا( اأم�س الأحد، 
اأن اجلي�س نفذ عمليات ع�ضكرية 
ال����ب����الد،  ب���و����ض���ط  يف ج���ل���ج���دود 
اأ�ضفرت عن مقتل اأكر من 200 
ال�ضباب  ميلي�ضيات  م��ن  عن�ضر 
املرتبطة بتنظيم القاعدة. ونقلت 
القول  ع�����ض��ك��ري��ني  ال��وك��ال��ة ع���ن 
جرت  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإن 
ع���ن ط��ري��ق ال��ق�����ض��ف اجل����وي يف 
منطقة هريري جوبديل التابعة 
جلمدج  بولية  جلجدود  لإقليم 
الوكالة  واأ����ض���اف���ت  الإق��ل��ي��م��ي��ة. 
اأن ه��ن��اك ق���ادة م��ن احل��رك��ة بني 

القتلى.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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وحدة اإدارة احلوادث املرورية ت�شمل 
15 �شارعا يف دبي بطول 425 كم

اأخبار الإمارات

الد�شتوري احلر: حّل الربملان 
واإنهاء الفرتة ال�شتثنائية

عربي ودويل

»مفاجاأة مدوية« يف ت�شكيلة 
منتخب املغرب.. بعودة زيا�ص 

الفجر الريا�شي

را�سبوتني الع�سر احلديث

هل حًقا يوؤثر الفيل�ضوف 
األك�ضندر دوغني على بوتني ؟

•• الفجر -جوليان كورونا –ترجمة خرية ال�شيباين

را�ضبوتني  لغريغوري  ك��ان   ،1917 ع��ام  القي�ضر  �ضقوط  حتى   1907 ع��ام  م��ن 
اتهامات  دّج���ال. ويف مواجهة  بانه  اتهامه  رغ��م  ال��رو���ض��ي  ال��ب��الط  يف  قويا  ن��ف��وذا 
املبا�ضر  غري  التاأثري  بع�س  ميار�س  دوغ��ني  األك�ضندر  الفيل�ضوف  اأن  يبدو  مماثلة، 
الأوىل  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  بوتني.  لفالدميري  القومية  ال�ضيا�ضات  على 
من ال�ضراع الأوك��راين، متّكن بع�س املتخ�ض�ضني من مالحظة مقال من م�ضدر 

جمهول يف ن�ضرة وكالة الأنباء ريا نوفو�ضتي.

ق����اع����دة ي����اف����وري����ف الأوك����ران����ي����ة 
البولندية  احل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ب��ع��دم��ا ق���ال م�����ض��وؤول��ون حمليون 
ا�ضتهدفت  رو�ضية  جوية  غ��ارة  اإن 

املن�ضاأة.
و�ضوهدت 7 �ضيارات اإ�ضعاف اأخرى 

يف طريقها اإىل القاعدة.
وق�����ال وزي�����ر ال���دف���اع الأوك������راين 
مدربني  اإن  ريزنيكوف  اأوليك�ضي 
ع�����ض��ك��ري��ني اأج����ان����ب ي��ع��م��ل��ون يف 
قرب  الع�ضكرية  يافوريف  من�ضاأة 
تعر�ضت  التي  البولندية  احل��دود 
ل�����ض��رب��ة ج��وي��ة رو���ض��ي��ة، الأح����د، 
لكن مل يت�ضح ما اإذا كان اأي منهم 

هناك يف ذلك الوقت.
على  من�ضور  يف  ريزنيكوف  وكتب 
املركز  هاجمت  رو�ضيا  الإن��رتن��ت: 
ال����دويل حل��ف��ظ ال�����ض��الم والأم���ن 
هناك  يعمل  لفيف.  م��ن  بالقرب 
ا�ضتجالء  ي��ت��م  اأج���ان���ب.  م��درب��ون 
قتلى  ب�ضقوط  املتعلقة  املعلومات 

اأو جرحى.
اإعالم  و�ضائل  نقلت  جانبها،  م��ن 
ع�ضكرية  م�������ض���ادر  ع����ن  رو����ض���ي���ة 
مت  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  اأن  ت�ضمها،  مل 
تابعة  ل��ف��ي��ف  حم��ي��ط  يف  ق�ضفها 
حل��ل��ف ال��ن��ات��و وك���ان ي��ج��ري فيها 
اآزوف  ك��ت��ي��ب��ت��ي  م��ق��ات��ل��ي  ت���دري���ب 

واأدار القوميتني.

ال�ضني  يف  امل���الي���ني  ح��ج��ر 
ب�����ض��ب��ب ت��ف�����ض��ي ك��وف��ي��د

•• بكني-اأ ف ب:

على  الأح��د  املنزيل  فر�س احلجر 
اأن���ح���اء  م���الي���ني الأ����ض���خ���ا����س يف 
ت�ضجيل  بعد  ال�ضني  من  خمتلفة 
بكوفيد- جديدة  اإ�ضابة   3393
قيا�ضية  يومية  ح�ضيلة  يف   ،19
منذ بدء تف�ضي اجلائحة يف �ضباط 
جلنة  ب��ح�����ض��ب  فرباير2020 
ت�ضارع  ف��ي��م��ا  ال��وط��ن��ّي��ة،  ال�����ض��ّح��ة 
ال�ضلطات اإىل تطويق بوؤر التف�ضي 
من خالل فر�س اإغالق يف املناطق 

املعنية.
ويف �ضوء ارتفاع عدد الإ�ضابات يف 
كّل اأنحاء البالد، اأغلقت ال�ضلطات 
املدار�س يف �ضنغهاي وفر�ضت اأي�ضا 
حجرا يف كثري من املدن ال�ضمالّية 
 19 ال�ضرقّية، يف وقٍت تعمل نحو 
تف�سٍّ  ب���وؤر  اح��ت��واء  ع��ل��ى  مقاطعة 

للمتحّوَرتني اأوميكرون ودلتا.
اإغ����الق ج��زئ��ي يف مدينة  وُف��ر���س 
���ض��م��ال �ضرق  ال��ك��ب��رية يف  ج��ي��ل��ني 
فيها،  الأح��ي��اء  مئات  ط��ال  ال�ضني 
اأعلن م�ضوؤول الأح��د. ويف  على ما 
 700 �ضكانها  ع��دد  البالغ  ياجني 
األف ن�ضمة عند احلدود مع كوريا 

ال�ضمالية فر�س اإغالق تام.
د  ُر�ضِ ح��ي��ث  ال�����ض��ني،  واع���ت���م���دت 
العامل  الأوىل يف  للمرة  الفريو�س 
�ضفر  �ضيا�ضة   ،2019 اأواخ����ر  يف 
ك��وف��ي��د. وه���ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع البوؤر 
واإجراء  اإغ��الق  بتدابري  اجل��دي��دة 
اختبارات جماعية لل�ضكان وتطبيق 

•• عوا�شم-وكاالت:

ت��وّع��د احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين، 
الأح������د، اإ���ض��رائ��ي��ل مب���ا اأ����ض���م���اه رد 
حا�ضم ومدمر على اأي هجمات قد 

حتدث يف امل�ضتقبل.
الر�ضمي  ال����ت����ل����ف����زي����ون  واأع������ل������ن 
الإيراين، اأن الهجمات ال�ضاروخية 
على اأربيل عا�ضمة اإقليم كرد�ضتان 
قواعد  ا�ضتهدفت  ال��ع��راق  ب�ضمال 

ا�ضرائيلية �ضرية.
ع�ضرات  اإن  اأك���راد  م�ضوؤولون  وق��ال 
اأطلقت  التي  البالي�ضتية  ال�ضواريخ 
اأربيل  ا�ضتهدفت  العراق  خ��ارج  من 
يف وقت �ضابق اليوم واأ�ضافوا اأنه مل 

تقع اإ�ضابات.

واأع��ل��ن��ت خلية الإع����الم الأم��ن��ي يف 
العراق، يف بيان لها اأن مدينة اأربيل 
ال�ضبت  ليل  منت�ضف  بعد  تعر�ضت 
الأحد اإىل هجوم بعدد من ال�ضواريخ 
�ضقطت يف مواقع خمتلفة"، لفتة 
�ضرعت  الأم���ن���ي���ة  ال���ق���وات  اأن  اإىل 
واأعلن  ب����احل����ادث.  حت��ق��ي��ق  ب��ف��ت��ح 
اإقليم  يف  الإره�����اب  مكافحة  ج��ه��از 
ب�  اأن ه��ج��وم��اً  ال���ع���راق،  ك��رد���ض��ت��ان 
ا�ضتهدف  بالي�ضتياً  ���ض��اروخ��اً   12
الأمريكية فيها.  والقن�ضلية  اأربيل 
الإره��اب يف  واأ�ضاف جهاز مكافحة 
اأن  بيان  يف  العراق  كرد�ضتان  اإقليم 
اأطلقت من خارج حدود  ال�ضواريخ 
وحتديداً  والعراق  كرد�ضتان  اإقليم 

من جهة ال�ضرق.

مع  وا�ضعة  �ضرقية  ح��دود  وللعراق 
�ضيا�ضياً  ن��ف��وذاً  متلك  التي  اإي����ران، 
وتدعم  ال����ع����راق،  يف  واق���ت�������ض���ادي���اً 

ف�ضائل م�ضلحة فيه.
وذكر البيان اأنه يف ال�ضاعة الواحدة 

ا�ضتهدفت  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ض��ف  ب��ع��د 
����ض���اروخ���ا  ب�12  اأرب�����ي�����ل  م���دي���ن���ة 
كانت  ال�����ض��واري��خ  واأن  ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ا، 
موجهة اإىل القن�ضلية الأمريكية يف 
اأربيل. واأو�ضح البيان اأن ال�ضواريخ 

اأط��ل��ق��ت م���ن خ����ارج ح����دود العراق 
واإق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت��ان وحت���دي���داً من 
جهة ال�ضرق، م�ضيفا اأن الهجوم مل 
ب��الأرواح ما عدا  ي�ضفر عن خ�ضائر 

خ�ضائر مادية.

منظر ملبنى مدمر يف اأعقاب الهجمات ال�ضاروخية على اأربيل بالعراق )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

كرم 250 من خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 

حممد بن را�ضد: اأبناء الإمارات وكوادرها الوطنية هم الرهان احلقيقي ل�ضناعة امل�ضتقبل

والتوا�ضل  والت�����ض��ال  وال��ك��ف��وؤة، 
امل�ضتقبل  وا���ض��ت�����ض��راف  ال��ف��ع��ال، 
وت�ضميم  ال���ت���خ���ي���ل  وم������ه������ارات 
خمترب الأفكار، وحتليل الأو�ضاع 
العاملية وفهم التوجهات وت�ضميم 

ال�ضيناريوهات امل�ضتقبلية.
التدريبية  ال��ربام��ج  ت�ضميم  ومت 
بناًء على منوذج الإمارات للقيادة 
احل���ك���وم���ي���ة، ال�����ذي ي��رت��ك��ز على 
ثالثة حماور رئي�ضية، هي: الروح 
امل�ضتقبلية،  وال��ن��ظ��رة  ال��ق��ي��ادي��ة، 
والإجن������از وال���ت���اأث���ري، و����ض���ارك يف 
التدريب نخبة اجلامعات  تقدمي 

�ضاملة  تنمية  بناء  على  القادرين 
وم�����ض��ت��دام��ة ت��ع��ود ب��اخل��ري على 

املواطن واملجتم�ع".
برنامج  خ��ري��ج��ي  ���ض��م��وه  وه���ن���اأ 
قيادات حكومة الإم��ارات، وحثهم 
واخلربات  امل��ه��ارات  توظيف  على 
تطوير  يف  اك���ت�������ض���ب���وه���ا  ال����ت����ي 
اجلهات  ب��اأداء  والرتقاء  امل�ضاريع 
�ضموه"  وق��ال  بها،  يعملون  التي 
على  يعمل  م��ن  ه��و  القائد  "اإن 
ويوؤثر  وزم����الئ����ه  ذات�����ه  ت��ط��وي��ر 
ب��ي��ئ��ة ع���م���ل���ه... نرى  اإي���ج���اب���ا يف 
عملنا  ف����ري����ق  م����ن  ف�����رد  ك����ل  يف 

والدفعة الثالثة من قيادات �ضباب 
الإم��ارات على م�ضاريع تطويرية 
لتحقيق مئوية الإمارات 2071، 

وبناء مدن امل�ضتقبل.
وي����غ����ط����ي ب����رن����ام����ج ال����ق����ي����ادات 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ف�����ئ�����ة ال������وك������الء 
التنفيذيني  وامل����دراء  امل�ضاعدين 
التنفيذيني  ال����روؤ�����ض����اء  ون�������واب 
ي�ضم  ف��ي��م��ا  الإدارات،  وم������دراء 
ب��رن��ام��ج ق���ي���ادات امل�����ض��ت��ق��ب��ل فئة 
وروؤ�ضاء  الإدارات  م�����دراء  ن����واب 
امل�ضاريع  الأق�ضام والفرق ومدراء 
برنامج  وي�����ض��ت��ه��دف  وال�������ُض���ع���ب، 

�ضمّو  ال��ف��ري��ق  بح�ضور  اخل��ا���س، 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
من�ضور  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية، 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ض���وؤون 
الرئا�ضة، وعدد من امل�ضوؤولني يف 

حكومة دولة الإمارات.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  وق������ال 
مكتوم:  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
لدولة  احل��ق��ي��ق��ي  ال���ره���ان  "اإن 
الإمارات ل�ضناعة امل�ضتقبل يرتكز 
الوطنية،  وك��وادره��ا  اأبنائها  على 

العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
علمية  جتربة  لتوفري  والوطنية 

وعملية متميزة.
وع��م��ل��ت ال���دف���ع���ة ال�����ض��اب��ع��ة من 
والدفعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ال��ق��ي��ادات 
امل�ضتقبل،  ق��ي��ادات  م��ن  ال�ضاد�ضة 
والدفعة الثانية من قيادات �ضباب 
الإمارات، على م�ضاريع تطويرية 
لتحقيق مئوية الإمارات 2071، 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، فيما 
ع��م��ل��ت ال���دف���ع���ة ال�������ض���اد����ض���ة من 
والدفعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ال��ق��ي��ادات 
امل�ضتقبل،  ق��ي��ادات  م��ن  اخلام�ضة 

نريد  متميزاً...  قائداً  احلكومي 
الطاقات  ه����ذه  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة 
خدمة  يف  وتوظيفها  والإمكانات 
م���ه���ارات  ودولتنا".  جم��ت��م��ع��ن��ا 

القيادة ال�ضتباقية املرنة.
ب��رن��ام��ج قيادات  ورك����زت حم����اور 
ال���ت���ي �ضمت  ح��ك��وم��ة الإم��������ارات 
ن���خ���ب���ة م������ن اأف���������ض����ل ال������ك������وادر 
وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى فهم 
والقيادة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
اخلارجي،  العامل  على  والنفتاح 
واملرنة،  ال���ض��ت��ب��اق��ي��ة  وال���ق���ي���ادة 
و�ضناعة القرارات الذكية الفعالة 

•• دبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
دولة  اأن  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
الإم�����������ارات ت��ت��ب��ن��ى ال���ب���ح���ث عن 
الوطنية  ال���ق���ي���ادي���ة  ال����ك����ف����اءات 
الإن�����ض��ان وتعزيز  ب��ن��اء  وت��وا���ض��ل 
ق�����درات�����ه وخ�����ربات�����ه وم����ه����ارات����ه 
امل�ضتقبل  اأدوات  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
واملتغريات  التحديثات  ل�ضتباق 
وا����ض���ت���دام���ة الإجن�������از والرت����ق����اء 
والإنتاجية،  الأداء  مب�����ض��ت��وي��ات 
لتحقيق  ال��دول��ة  م�ضرية  لتعزيز 
خمتلف  يف  الأوىل  امل�������راك�������ز 

املجالت.
ت���ك���رمي �ضموه  ل����دى  ج����اء ذل�����ك، 
قيادات  لربنامج  منت�ضبا   250
الكوادر  م��ن  الإم�������ارات،  ح��ك��وم��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف اأك����ر من 
احتادية  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   120
القطاع  يف  وم��وؤ���ض�����ض��ة  وحم��ل��ي��ة 

ق����ي����ادات ����ض���ب���اب الإم����������ارات فئة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  ال�ضباب 
بني 21-35 عاما، من غري فئة 

روؤ�ضاء الأق�ضام وما فوق.
برنامج  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل����دي����ر 
تاأ�ض�س  الإم���ارات  ق��ي��ادات حكومة 
ورعاية  بتوجيهات   ،2008 ع��ام 
كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
مكتوم،  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه 
اجل����ه����ات  مت����ك����ني  ب����ه����دف  اهلل، 
الأهداف  حتقيق  م��ن  احلكومية 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ع��زي��ز ق���درات 
الكوادر الوطنية ملواكبة التحديات 
امل�ضتقبلية بكفاءات قيادية عاملية، 
من خالل بناء وجتديد الطاقات 
احلكومية  وال����ك����وادر  ال��وط��ن��ي��ة 
الوظيفية،  م�ضتوياتها  مبختلف 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع اأف�������ض���ل امل���راك���ز 
الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  العلمية 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، واأب�����رز رواد 

الأعمال وال�ضركات العاملية.

من�ضور بن زايد ي�ضدر قرارا مبنح ال�ضبطية الق�ضائية ل� 127 من اخت�ضا�ضي حماية الطفل يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  اأ�ضدر 
الق�ضاء  الرئا�ضة، رئي�س دائرة  ال��وزراء وزير �ضوؤون  جمل�س 
يف اأبوظبي، قراراً مبنح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية ل� 127 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  الطفل  حماية  اخت�ضا�ضي  م��ن 
اإثبات  يف  الق�ضائي  ال�ضبط  م��اأم��وري  �ضفة  يخولهم  مب��ا 
ل�ضنة   3 رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  باملخالفة  يقع  ما 
ال�ضادرة  والقرارات  واللوائح  الطفل،  حقوق  ب�ضاأن   2016
تنفيذا له. واأدى ماأمورو ال�ضبط الق�ضائي من اخت�ضا�ضي 
حماية الطفل، اليمني القانونية، اأمام �ضعادة امل�ضت�ضار علي 
حممد البلو�ضي، النائب العام لإمارة اأبوظبي، وذلك يف املقر 

الرئي�س لدائرة الق�ضاء.
ال�ضبطية  �ضفة  م��ن��ح  اأن  ال��ب��ل��و���ض��ي،  ع��ل��ي  امل�ضت�ضار  واأك����د 
الق�ضائية لعدد من اخت�ضا�ضي حماية الطفل، لبدء مزاولة 
يف  تقع  التي  واملخالفات  للجرائم  بالن�ضبة  ال�ضبط  مهام 
املمنوحة  القانونية  ال�ضالحيات  وفق  اخت�ضا�ضاتهم  دائ��رة 
ل��ه��م، ي��ع��زز م���ن ج��ه��ود ح��م��اي��ة الأط���ف���ال واإن���ف���اذ القانون 
ومتكاملة  �ضاملة  حقوق  من  يكفله  مبا  التطبيق،  الواجب 

ت�ضمن الرعاية ال�ضليمة للطفل يف جميع مراحله العمرية، 
وحمايته من اأي خماطر تعيق تن�ضئته بالطريقة ال�ضحيحة. 
بني  القائم  التعاون  �ضمن  املبذولة  اجلهود  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
امل�ضرتك يف هذا اجلانب، ت�ضمن  الخت�ضا�س  ذات  اجلهات 

والقوانني  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ظ��ل  يف  للطفل  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ق��وق 
ال�ضارية، وذلك مبا يتما�ضى مع توجيهات القيادة الر�ضيدة، 
ب��ا���ض��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل ت��وف��ري امل��ق��وم��ات الداعمة 
وتطورهم،  لنموهم  حمفزة  بيئة  وتهيئة  الأطفال  حلماية 

م��ع احل��ف��اظ على متا�ضك وا���ض��ت��ق��رار الأ���ض��رة. واأو���ض��ح اأن 
لخت�ضا�ضي  ال�ضبطية  ���ض��ف��ة  مل��ن��ح  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال��ربن��ام��ج 
حماية الطفل، والذي تقدمه اأكادميية اأبوظبي الق�ضائية، 
اإعداد مفت�ضني يف جمال حماية الطفولة ُملمني  ي�ضتهدف 
بجميع جوانب ال�ضبط الق�ضائي والإداري طبقا لالأنظمة 
والقوانني املعمول بها، من خالل اإك�ضابهم املهارات واملعارف 
اتخاذ  اإىل  الهادفة  القانونية  الإج����راءات  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
اأو  ال��وق��اي��ة م��ن الإ����ض���اءة،  اخل��ط��وات ال���ض��ت��ب��اق��ي��ة ل�ضمان 
الإهمال وال�ضتغالل، اأو التعر�س للعنف، ف�ضال عن تنمية 
مهاراتهم يف ال�ضتجابة لحتياجات الأطفال الذين تعر�ضوا 
�ضناء �ضهيل،  اأك��دت �ضعادة  اأو الع��ت��داء. من جانبها  ل��الأذى 
الهيئة  حر�س  املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
اإع��داد وتاأهيل  بالتعاون مع �ضركائها يف دائرة الق�ضاء على 
والأمني  والتعليمي  ال�ضحي  القطاع  يف  العاملني  من  عدد 
والجتماعي باإمارة اأبوظبي والدولة يف جمال حماية الطفل 
والك�ضف املبكر عن حالت الإ�ضاءة لالأطفال، ومنحهم �ضفة 
واحلماية  الرعاية  منظومة  لتعزيز  الق�ضائية  ال�ضبطية 

والدعم لالأطفال، وفق اأف�ضل املعايري وامل�ضتويات العاملية.
اجلهات  خمتلف  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اأه��م��ي��ة  اإىل  ولفتت 

منوهم  و�ضمان  الأط��ف��ال  حقوق  ل�ضون  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
اآمنة وم�ضتقرة وداعمة لهم، يف مواكبة  بيئة  وازدهارهم يف 
م�����ض��رية ال��ت��ق��دم وال���ن���م���اء ال��ت��ي ت��خ��ط��وه��ا ال���دول���ة خالل 
اإح��داث تغيري  القادمة، واأهميتها كذلك يف  اخلم�ضني عاماً 

اإيجابي وم�ضتدام ميتد اأثره جياًل بعد جيل.

ال�ضحة جتري 341,261 فح�ضا ك�ضفت عن 318 اإ�ضابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد و1,170 حالة �ضفاء 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  خطة  مع    متا�ضيا 
امل�ضابة  املبكر وح�ضر احلالت  الكت�ضاف  الدولة بهدف  الفحو�ضات يف 
وعزلهم  لهم  وامل��خ��ال��ط��ني  "كوفيد19-"  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
..اأعلنت الوزارة اإجراء 341،261 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات ال� 24 
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.   و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة 
 318 عن  الك�ضف  يف  الدولة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات  نطاق  وتو�ضيع 
خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  حالة 

وبذلك  الالزمة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  حالت  وجميعها 
يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 885،407 حالت ومل يتم ت�ضجيل اأي 
حالة وفاة خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية ليبلغ جمموع الوفيات يف الدولة 
2،302.   واأعربت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن متنياتها بال�ضفاء 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�ضابني،  جلميع  العاجل 
�ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�ضحية 
حالة   1،170 �ضفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�ضالمة  ل�ضحة 
جديدة مل�ضابني بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها  من 

امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 851،326 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 7,640 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  م��ن  جرعة   7،640 تقدمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�ضية   24 ال���  ال�ضاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   24،329،332 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 245.99 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
اإىل  و�ضعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س كوفيد19-.

النيابة العامة يف اأبوظبي تاأمر ب�ضبط حمدثي 
ال�ضغب يف مباراة فريقي العني والوحدة

•• اأبوظبي-وام:

مثريي  جميع  واإح�ضار  ب�ضبط  اأم��راً  اأبوظبي،  يف  العامة  النيابة  اأ�ضدرت 
والوحدة  العني  فريقي  التي جمعت  القدم  كرة  مباراة  ال�ضغب يف  اأح��داث 
الإج���راءات  وف��ق  ح��زم  بكل  الت�ضدي  اأبوظبي،  نيابة  واأك���دت  الول.  اأم�س 
القانون  خمالفة  اأو  ال�ضغب  اإث���ارة  �ضاأنه  م��ن  م��ا  لكل  امل��ق��ررة،  القانونية 
من  الريا�ضية  بالروح  التحلي  �ضرورة  على  م�ضددة  والأنظمة،  واللوائح 

م�ضجعي الأندية، وعدم تعري�س حياة و�ضالمة الآخرين للخطر.
واأ�ضارت اإىل اأن القانون يف دولة الإمارات يفر�س احلماية جلميع الأفراد، 
ويحدد عقوبات �ضارمة على خمالفة الأنظمة واللوائح املحددة يف مثل تلك 

احلالت، وذلك مبا ي�ضمن اأمن و�ضالمة اأفراد املجتمع.

حممد بن را�سد: 
الإجناز  ا�ضتدامة  و�ضمان  واملتغريات  التحديات  ا�ضتباق  من  لتمكينها  الوطنية  القيادية  الكفاءات  عن  •  نبحث 

قائدًا متميزًا والقائد الفعلي هو من يعمل لتطوير ذاته وزمالئه ويوؤثر اإيجابا يف بيئة عمله احلكومي  عملنا  فريق  من  فرد  كل  يف  • نرى 

حممد بن زايد يبحث مع ملك البحرين عالقات التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  اأخ��اه  ام�س..  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
يف  جاللته  اإق��ام��ة  مقر  يف  ال�ضقيقة  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

اأبوظبي. وتبادل �ضموه وجاللة امللك حمد بن عي�ضى الأحاديث الأخوية الودية 
البحرين  ومملكة  الإم����ارات  دول��ة  جتمع  التي  العالقات  عمق  ع��ن  تعرب  التي 
كما  والزده���ار  والرفعة  التقدم  دوام  للبلدين  متمنيني  وقيادتيهما  ال�ضقيقة 
نقل �ضموه اإىل جاللة ملك البحرين حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ومتنياته له موفور ال�ضحة وال�ضعادة 

وللبحربن ال�ضقيقة ا�ضتمرار التطور والرخاء.
وبحث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان و�ضاحب اجلاللة امللك 
امل�ضرتك بني  والتن�ضيق  والعمل  التعاون  اآل خليفة.. عالقات  عي�ضى  بن  حمد 
يف  اآفاقها  وتنويع  بدعمها  الكفيلة  وال�ضبل  البحرين  ومملكة  الإم���ارات  دول��ة 
تطلعات  وي�ضهم يف حتقيق  امل�ضتدامة  التنمية  يعزز جهود  املجالت مبا  جميع 

التي  املتينة  الأخ��وي��ة  ال��رواب��ط  من  انطالقاً  امل�ضرتكة  وم�ضاحلهما  �ضعبيهما 
جتمع البلدين واإميانهما بوحدة امل�ضري امل�ضرتك. ح�ضر اللقاء.. �ضمو ال�ضيخ 
نا�ضر بن حمد اآل خليفة، ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب 
اآل نهيان و معايل ال�ضيخ حممد بن  و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد 

حمد بن طحنون اآل نهيان م�ضت�ضار ال�ضوؤون اخلا�ضة يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

ي�ضاهم "حتدي دبي للياقة" - املبادرة التي اأطلقها �ضمو ال�ضيخ حمدان بن 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي - منذ  حممد بن را�ضد 
انطالقه يف عام 2017 ..ب�ضكل كبري يف ت�ضجيع �ضكان الإمارة على اتباع 
املدن يف  اأف�ضل  اأكر �ضحة لرت�ضيخ مكانة دبي كواحدة من  اأ�ضلوب حياة 

العامل للعي�س والعمل والزيارة.
خالل  اأقيمت  التي   - التحدي  من  املا�ضي  العام  دورة  عن  تقرير  واأظ��ه��ر 
دائرة  ع��ن  وال�����ض��ادرة   2021 27 نوفمرب  اإىل  اأك��ت��وب��ر   29 م��ن  ال��ف��رتة 
دبي  لتحدي  الكبري  الإيجابي  التاأثري  مدى   - وال�ضياحة  لالإقت�ضاد  دبي 
للياقة يف تعزيز اأ�ضلوب احلياة ال�ضحي يف الإمارة خالل الأعوام اخلم�ضة 

املا�ضية.
ولفت التقرير اإىل اأن هذه ال�ضمعة املتنامية لدبي تعززت من خالل درا�ضة 
اأن  ذكرت  والتي  Lenstore" الربيطانية  "لين�ضتور-  قدمتها  جديدة 
دبي واحدة من اأف�ضل مدن العامل يف "تقرير املدن التي تتبع اأ�ضلوب حياة 

اأيها الأف�ضل  48 مدينة لتحديد  "وهو تقرير يقيم   2022 �ضحي لعام 
من حيث توفري متطلبات احلياة ال�ضحية ا�ضتناًدا اإىل ع�ضرة مقايي�س من 
بينها الأن�ضطة البدنية املتاحة يف الهواء الطلق وتكلفة الع�ضوية ال�ضهرية 
يف �ضالت الألعاب الريا�ضية والتي كانت من اأهم الأولويات �ضمن جدول 

فعاليات "حتدي دبي للياقة".
وح�ضب بيانات التقرير �ضهد "حتدي دبي للياقة" منواً �ضنوياً ملحوظاً من 
حيث اإقبال امل�ضاركني اإذ ت�ضاعف عدد امل�ضاركني يف التحدي من 786000 
1650000 م�ضارك يف دورت��ه الأخرية  اإىل  2017 لي�ضل  م�ضارك عام 

وهو ما ميثل ن�ضف �ضكان مدينة دبي تقريباً.
اأقيمت  التي  الرئي�ضية  الفعاليات  يف  امل�ضاركني  من  كبري  عدد  ان�ضم  كما 
خالل الدورة املا�ضية حيث �ضارك 33 األف دراج يف حتدي دبي للدراجات 

زايد  ال�ضيخ  �ضارع  دبي للجري على  األف عداء يف حتدي  الهوائية و146 
يف م�ضهد رائع اأكد على الن�ضجام والتنا�ضق بني خمتلف فئات املجتمع يف 

املدينة.
ال��ت��ح��دي منذ  امل�����ض��ارك��ة يف  م��ن  م�ضتويات  اأع��ل��ى  اإىل حتقيق  وب��الإ���ض��اف��ة 
انطالقه �ضهدت دورة 2021 من " حتدي دبي للياقة " ارتفاعاً ملحوظاً 
88? من  ال��ت��زم  التحدي حيث  اأه���داف  ال��ذي��ن حققوا  امل�ضاركني  ع��دد  يف 
امل�ضاركني مبمار�ضة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الريا�ضية اليومية 
36? منهم  2020..فيما خ�ض�س  85? يف عام  ب�  30 يوًما مقارنة  ملدة 
اأكر من 60 دقيقة لل�ضحة واللياقة فيما متكن 12? من امل�ضاركني من 

ممار�ضة الن�ضاط البدين لأكر من 90 دقيقة يومياً.
الن�ضخة اخلام�ضة؛ حيث  التحدي لفتة خالل  الإن��اث يف  وكانت م�ضاركة 

اأعداد امل�ضاركني.. وفيما اجتذب التحدي جميع  41? من اإجمايل  �ضكلن 
ذروتها �ضمن  بلغت  امل�ضاركة  اأن م�ضتويات  التقرير  ك�ضف  العمرية  الفئات 

الفئة العمرية من 18 اإىل 39 عاماً.
ال�ضحة  تعزيز  يف  البدين  للن�ضاط  امللحوظ  التاأثري  التقرير  اأظهر  كما 
الذهنية حيث ذكر 28? من امل�ضاركني اأن تقديرهم لذاتهم حت�ضن ب�ضكل 
ملمو�س .. بينما اأ�ضار 25? منهم اإىل اأن امل�ضاركة يف التحدي عززت �ضحتهم 
الذهنية. كما �ضاهم التحدي يف تقليل م�ضتويات القلق لدى /24?/ من 

امل�ضاركني وت�ضجيع م�ضتويات اأعلى من ال�ضرتخاء لدى /22?/ منهم.
وقال اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات والتجزئة: 
العام  اأ�ضواًطا بعيدة منذ انطالقه خالل  للياقة  دبي  حتدي  قطع  "لقد 
اإيجابي على منط حياة امل�ضاركني من خمتلف  ب�ضكل  التاأثري  يف   2017
الأعمار واجلن�ضيات وقدراتهم ولياقتهم البدنية وهو ما يج�ضد روؤية �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي يف جعل دبي واحدة من اأكر املدن ن�ضاطاً يف العامل اإ�ضافة اإىل 

غر�س العادات ال�ضحية يف جمتمعنا. واليوم" .

عدد امل�ضاركني يف حتدي دبي للياقة 2021 ميثل ن�ضف �ضكان الإمارة تقريبا

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  �ضهد 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���داخ���ل���ي���ة، احلفل  ال�������وزراء وزي�����ر 
مبنا�ضبة  اأق����ي����م  ال������ذي  اخل���ت���ام���ي 
الداخلية  ل���وزارة  الذهبي  اليوبيل 
���ض��م��ن اح���ت���ف���الت الإم��������ارات بعيد 

الحتاد اخلم�ضني.
و���ض��ه��د ح��ف��ل خ��ت��ام ع���رو����س وزارة 
على  ام����ت����دت  ال����ت����ي   - ال���داخ���ل���ي���ة 
�ضاحات اإمارات الدولة منذ انطالق 
 2021 دي�����ض��م��رب  يف  الح���ت���ف���الت 
وطنياً  ع��ر���ض��اً   - ال��ي��وم  اإىل  و���ض��ول 
وزارة  م�ضرية  ا�ضتعرا�س  خالله  مت 
العقود  ع��رب  ومنجزاتها  الداخلية 
م���ن���ذ فجر  امل���ا����ض���ي���ة  اخل���م�������ض���ني 
واإ�ضرتاتيجيتها  وروؤي��ت��ه��ا  الحت���اد، 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ب���روؤي���ة  احل��ال��ي��ة 
والريادة  التميز  م�����ض��رية  لتم�ضي 
للخم�ضني  واجل��اه��زي��ة  بال�ضتعداد 
على  احل��ف��ل  وانطلق  املقبلة.  ع��ام��اً 
و�ضول  ب���ع���د  اأب����وظ����ب����ي  ك���ورن���ي�������س 
ال���ف���ري���ق ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف بن 
الوطني  ب��ال�����ض��الم  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 

وج���رت ب��ع��د ذل���ك ف��ع��ال��ي��ات وطنية 
وم�ضريات  ع�ضكرياً  عر�ضاً  ت�ضمنت 
واملركبات  وال�����دوري�����ات  ل��ل��ع��ن��ا���ض��ر 
مب�ضاركة  ال�����ض��رط��ي��ة،  وال���ط���ائ���رات 
الداخلية  ب���وزارة  القطاعات  جميع 
وال���ق���ي���ادات ال��ع��ام��ة ل��ل�����ض��رط��ة من 
والدفاع  والإ�ضعاف  املرور  مديريات 
وقوات  امل��رك��زي��ة  والعمليات  امل���دين 
الأم���ن وامل��ه��ام اخل��ا���ض��ة واإدارت�����ي ق 
71 و ق 7 ووحدات k9، ومب�ضاركة 
ال�ضرطة  وكليات  اأك��ادمي��ي��ات  طلبة 
بالدولة اإىل جانب فعاليات وعرو�س 
مرئية. ح�ضر احلفل معايل الدكتور 
مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة 
واللواء  ب��اأب��وظ��ب��ي،  املجتمع  تنمية 
وكيل  الركن خليفة حارب اخلييلي 

وزارة الداخلية.
عبداهلل  الفريق  معايل  ح�ضر  كما 
ل�ضرطة  ال��ع��ام  القائد  امل��ري  خليفة 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  دب��ي، 
اللواء  وم��ع��ايل  ال��ذه��ب��ي،  لليوبيل 
القائد  امل������زروع������ي  خ���ل���ف  ف����ار�����س 
واللواء  اأب���وظ���ب���ي،  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام 
وكيل  ال�ضام�ضي  مبارك  علي  �ضامل 
للموارد  امل�����ض��اع��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
واخل������دم������ات امل���������ض����ان����دة، وال����ق����ادة 

واللواء  بالدولة،  لل�ضرطة  العامون 
م��ك��ت��وم ع��ل��ي ال�����ض��ري��ف��ي م��دي��ر عام 
�ضرطة اأبوظبي، ومديرو القطاعات 
اأحمد  اأب���وظ���ب���ي، وال���ل���واء  ب�����ض��رط��ة 
اللجنة  اأم��ان��ة  رئي�س  رف��ي��ع  حممد 
املنظمة لحتفالت اليوبيل الذهبي 
الداخلية، وعدد من �ضباط  ل��وزارة 
وزارتي الداخلية والدفاع، اإىل جانب 
ح�����ض��ور ع���دد م��ن م��دي��ري الدوائر 

احلكومية يف اأبوظبي وجمهور كبري 
ا�ضتمتع بالعرو�س املقدمة.

وق����ال م��ع��ايل ال���ل���واء ف���ار����س خلف 
ل�ضرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  امل����زروع����ي 
 - باملنا�ضبة  ل��ه  كلمة  يف   - اأب��وظ��ب��ي 
هذا  يف  ال��ي��وم  بكم  نلتقي  اأن  ي�ضرنا 
ياأتي  ال�����ذي  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي  احل�����دث 
الداخلية  وزارة  اح��ت��ف��اء  اإط�����ار  يف 
ب��ال��ي��وب��ي��ل ال���ذه���ب���ي م���ت���زام���ن���اً مع 

العربية  الإم�����ارات  اح��ت��ف��الت دول���ة 
امل��ت��ح��دة ب��ع��ام��ه��ا اخل��م�����ض��ني، وهي 
منا�ضبة للتعبري عن مدى المتنان 

لعطاء وت�ضحيات الآباء املوؤ�ض�ضني.
بالإجنازات  الحتفال  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ال��ت��ي ك��ان��ت وم��ا زال���ت م��ث��ار اإعجاب 
الولء  ���ض��ور  اأروع  يج�ضد  ال���ع���امل، 
اإليه  ينتمي  ال���ذي  للوطن  وامل��ح��ب��ة 
اأبناء الإمارات ويفاخرون به الأمم.

وقال اإن احتفالنا بعام اخلم�ضني هو 
منعطف نوعي يف م�ضريتنا املباركة، 
حمورية  حت���ول  نقطة  ي�ضكل  ف��ه��و 
بني مرحلة التاأ�ضي�س التي انطلقت 
م��ع امل�����ض��رية امل��ب��ارك��ة يف ال��ث��اين من 
1971، ومرحلة  دي�ضمرب من عام 
ال�ضتعداد لالنطالق نحو م�ضتقبل 
واع��د واآف��اق ل ح��دود لها باإجنازات 
املتغريات  لر�ضد  عظيمة،  تاريخية 

ي�ضاحبها  وما  املت�ضارعة من حولنا 
الآف�����اق لالإبداع  ت��ف��ت��ح  ف��ر���س  م���ن 
والبتكار يف تطوير منظومة العمل 
الأمني، لتواكب اإ�ضرتاتيجية القيادة 
م��ن خاللها  ت�ضعى  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة 
نحو  و�ضعباً  الإم���ارات حكومًة  دول��ة 
العاملية،  وال��ري��ادة  للتميز  الو�ضول 
العامل  دول  بني  الأف�ضل  تكون  واأن 
مئويتها  بحلول  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف 

الأوىل لعام 2071.
ال�ضرطية  الأج����ه����زة  اأن  واأ�����ض����اف 
اأ�ضلوب  التميز  ا���ض��ت��دام��ة  انتهجت 
الأمنية  ال����ري����ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ح���ي���اة 
اأبوظبي  �ضرطة  يف  واثقة  بخطوات 
م�����ض��رية اخل��م�����ض��ني عاماً  ل��ت��واك��ب 
مهمة  ق��ف��زات  �ضهدت  التي  املقبلة، 
نحو م�ضتقبل م�ضرق وواعد متثلت 
�ضعور  ن�ضبة  رف���ع  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف 
وتعزيز  والأم�����ان،  ب��الأم��ن  املجتمع 
واملجتمع  ال�������ض���رط���ة  ب����ني  ال���ث���ق���ة 
ال���دول���ة يف تقدمي  ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة 
تعزز  وابتكارية،  ا�ضتباقية  خدمات 
موؤ�ضرات  يف  الريادي  الدولة  موقع 

التناف�ضية العاملية وجودة احلياة.
اأبوظبي  ���ض��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د  واأك�����د 
توجهات  لتلبية  ب�ضغف  نتطلع  باأننا 

العمل  لتطوير  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
بالأمن  ال�ضعور  وتعميق  ال�ضرطي 
اأف��راد املجتمع و�ضوًل  والأم��ان بني 
ورفاهيتهم.  ب�ضعادتهم  ل��الرت��ق��اء 
وتقدم املزروعي باأ�ضمى اآيات التهاين 
للقيادة  وال����ع����رف����ان  وال���ت���ربي���ك���ات 
�ضاحب  راأ����ض���ه���ا  وع���ل���ى  ال���ر����ض���ي���دة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة، 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��ي��وخ 
ح��ك��ام الإم�������ارات، جم���ددي���ن العهد 
وال�������ولء وم�����ض��اع��ف��ة اجل���ه���ود من 
دولة  مكت�ضبات  على  احل��ف��اظ  اأج��ل 
الحتاد، وجعل رايتها عالية خفاقة 
�ضائلني  والواجب،  ميادين احلق  يف 
اأن يعيد علينا هذه  امل��وىل عز وجل 
والربكات،  واليمن  باخلري  املنا�ضبة 
واأن يدمي على �ضعبنا العزة والأمن 

وال�ضتقرار والرخاء والزدهار.

•• العني - الفجر

نظمت املبادرة الوطنية " بالدماء نرويك يا وطن " حملة للتربع 
العني  يف  الظاهر  مبنطقة  �ضاعدة  بني  قبيلة  جمل�س  يف  ب��ال��دم 
"خدمات بنك الدم املركزي" ومب�ضاركة وا�ضعة من  بالتعاون مع 
اأبناء قبيلة ال�ضاعدي واأبناء القبائل الأخرى، ومت تد�ضني احلملة 
بح�ضور �ضعادة �ضامل را�ضد ال�ضاعدي وكيل وزارة �ضوؤون الرئا�ضة 
الوحا�ضا  ال��وح�����ض��ي م��ع��رف قبيلة  را���ض��د  و���ض��ع��ادة غ��ري��ب  ���ض��اب��ق��اً 
الكعبي  حمد  �ضامل  والدكتور  الأن�ضاري  علي  الدكتور  وامل�ضت�ضار 

"بالدماء نرويك يا وطن" وع��دد من  اأع�ضاء جلنة م��ب��ادرة   من 
ال�ضخ�ضيات املجتمعية.

املبادرة  اأن هذه  ال�ضاعدي معرف قبيلة بني �ضاعدة  واأكد خمي�س 
تعترب م�ضاركة وطنية وتهدف لن�ضر الوعي املجتمعي للتربع بالدم 
من منطلق اإن�ضاين، م�ضرياً اإىل اأن احلملة �ضهدت اإقباًل وح�ضوراً 
لفتاً من املواطنني واملقيمني، حيث بلغت كمية التربع بالدم حوايل 
57 وحدة دموية خالل 4 �ضاعات  بعد اإجراء الفحو�ضات الالزمة 
يف �ضيارة بنك الدم لختبار دم املتربعني والتاأكد من خلو الدم من 
اأي م�ضاكل. من  جانبه قال الدكتور علي الأن�ضاري اإن احلملة هي 

تاأكيد على عمق القيم الإن�ضانية وروح التالحم  يف املجتمع  وذلك 
لن�ضر ثقافة التربع بالدم يف املجتمع الإماراتي، وامل�ضاهمة  �ضعياً 
العمليات اجلراحية  للمر�ضى وحاجة  الدم  يف توفري كميات من 
وبالتايل  بامل�ضت�ضفيات  احل���وادث  اأق�ضام  ودع��م  القلب  وج��راح��ات 
اإنقاذ حياة مئات املر�ضى واملحتاجني.  و�ضكر د.الأن�ضاري مبادرة 
اإجن��اح هذه احلملة التي تعك�س مدى  ال�ضاعدي على  اأبناء قبيلة 
اأبناء املجتمع واإظهار جانبهم الإن�ضاين. ويف ختام احلملة  التزام 
مت تكرمي جمل�س اإدارة حملة " بالدماء نرويك يا وطن " وعدد 

من املتطوعني واجلهاز الطبي.

�ضيف بن زايد ي�ضهد ختام احتفالت وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي على كورني�س اأبوظبي

•• نواك�شوط-وام:

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  مبادرات  "اإحدى  الرقمية  املدر�ضة  د�ضنت 
يف  مراكزها  اأول  افتتاح  خ��الل  من  موريتانيا،  يف  التعليمة  براجمها  العاملية" 
فر�س  لتوفري  تباعا،  افتتاحها  �ضيتم  مراكز   6 اأ�ضل  من  نواك�ضوط،  العا�ضمة 
اأ�ضرهم  ال��ذي��ن حت��ول ظ��روف  التعليم لأب��ن��اء الالجئني وال��ن��ازح��ني وال��ط��الب 
التعليم  وزارة  مع  والتعاون  بالتن�ضيق  وذلك  النظامي،  بالتعليم  اللتحاق  دون 

املوريتانية.
وقام معايل حممد ماء العينني ولد اأييه وزير التهذيب الوطني واإ�ضالح النظام 
العام  الأم��ني  الفالحي  عتيق  الدكتور حممد  و�ضعادة   ، موريتانيا  التعليمي يف 
لهيئة الهالل الأحمر ع�ضو جمل�س اإدارة املدر�ضة الرقمية رئي�س جلنة العمليات 
والدعم اللوج�ضتي، الذي يزور موريتانيا حاليا بافتتاح املركز بح�ضور عدد من 

امل�ضوؤولني املوريتانيني، وتعترب موريتانيا املحطة الثانية لتد�ضني برامج املدر�ضة 
الرقمية بعد اململكة الأردنية الها�ضمية.

واأكد �ضعادة فهد عبد الرحمن بن �ضلطان نائب الأمني العام للتنمية والتعاون 
الدويل يف هيئة الهالل الأحمر اأن اختيار موريتانيا �ضمن الدول اخلم�س الأوىل 
التي �ضت�ضتفيد من املبادرة يف هذه املرحلة، يج�ضد الهتمام الذي جتده ال�ضاحة 
املوريتانية من قيادة دولة الإمارات الر�ضيدة، والتقدير الذي حتظى به جهودها 
يف ا�ضت�ضافة اآلف الالجئني من الدول املجاورة يف غرب اأفريقيا، والذين جلاأوا 

اإليها ب�ضبب الظروف والأحداث التي ت�ضهدها بالدهم.
وقال اإن مبادرة املدر�ضة الرقمية تعترب فتحا كبريا مل�ضرية التعليم الإلكرتوين، 
ال��ط��الب يف خميمات  ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات  ت��ق��ن��ي ح��دي��ث  ن��ظ��ام تعليمي  واإي���ج���اد 
الالجئني والفئات املجتمعية الأكر ه�ضا�ضة، ويعتمد على تكنلوجيا املعلومات 
والذكاء ال�ضطناعي، وي�ضاهم يف ا�ضتمرار عملية تعليمهم رغم التحديات التي 

يواجهونها.
م�ضتوى اخلدمات  نوعية يف  نقلة  اأن حتدث  �ضاأنها  املبادرة من  " هذه  واأ�ضاف 
التعليمية املوجهة لهذه ال�ضرائح، خا�ضة يف الدول التي �ضت�ضتفيد من براجمها 
اإىل  اإ�ضافة  يف هذه املرحلة والتي ت�ضمل م�ضر والأردن وموريتانيا وكولومبيا، 

اإقليم كرد�ضتان العراق.
اإن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لن تدخر و�ضعا يف  وقال نائب الأمني العام 
�ضبيل حتقيق اأهداف املبادرة وتو�ضيع مظلة امل�ضتفيدين من براجمها التعليمية 
من  العديد  يف  اللوج�ضتي  الهيئة  دور  اأن  مبيناً  املعنية،  ال��دول  يف  والأكادميية 
القيادة  توجيهات  ي��رتج��م  الرقمية  امل��در���ض��ة  م��ب��ادرة  ت�ضتهدفها  ال��ت��ي  ال���دول 
الر�ضيدة مبد يد العون للجميع وير�ضخ الدور الإن�ضاين الفاعل لدولة الإمارات 
اإقليمياً وعاملياً، ويعزز مكانتها كمحور رئي�ضي للجهود العاملية الهادفة لتحقيق 

تنمية م�ضتدامة قوامها التعليم ومكافحة الفقر واجلهل ون�ضر املعرفة.

برامج  تعزيز  على  يعمل  اللوج�ضتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  دور  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
وجمهزة  متكاملة  رقمية  درا�ضية  ف�ضول  جتهيز  خ��الل  من  الرقمية،  املدر�ضة 
العر�س  و�ضا�ضات  اللوحية  الأج��ه��زة  يف  املتمثلة  ال��ذك��ي��ة،  ال��درا���ض��ي��ة  باملعينات 
اللكرتونية، لت�ضهيل عملية التح�ضيل الأكادميي بالن�ضبة للطالب، اإىل جانب 

امل�ضاهمة يف عملية تقييم التجربة من وقت لآخر.
ال���دورات  ال��ف��رتة املا�ضية ع���ددا م��ن  امل��در���ض��ة الرقمية ع��ق��دت خ��الل  اأن  ي��ذك��ر 
يتم  متكامل  برنامج  �ضمن  الرقمي،  التعليم  مهارات  على  للتدريب  للمعلمني 
تنفيذه بالتعاون مع جامعة ولية اريزونا الأمريكية، وتهيئة املحتوى الرقمي 
املدر�ضة  من�ضة  ع��رب  الرقمي  التعليم  جت��رب��ة  لتعزيز  التعلم  م��راك��ز  وجتهيز 

الرقمية.
وتت�ضمن خطة املدر�ضة الرقمية جتهيز وافتتاح 1000 مركز تعلم يف العديد 

من الدول خالل اخلم�س �ضنوات القادمة.

املبادرة  الوطنية »بالدماء نرويك يا وطن« توا�سل  حملتها للتربع بالدم

يف العني ال�ضاعدي  مبجل�س  املتربعني  من  دموية  وحدة   57

تد�ضني برامج املدر�ضة الرقمية يف موريتانيا لتوفري فر�س التعليم لأبناء الالجئني والنازحني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعربت وفود اأكادميية وطالبية  من جامعة الإمارات 
وطلبة  املقتنيات  واأ�ضحاب  الباحثني  من  وجمموعة 
باملراحل  اع��ت��زازه��م    م��دار���س حكومية وخا�ضة عن 
التاريخية املهمة التي مرت بها م�ضرية �ضرطة اأبوظبي 
التطويرية و ثمنوا عطاء وت�ضحيات الآباء املوؤ�ض�ضني 
الإماراتية  وال�ضخ�ضية  الوطنية  الهوية  ت�ضكيل  يف 

املعا�ضرة عرب هذه املوؤ�ض�ضة الأمنية  العريقة .
وزارت الوفود متحف �ضرطة املربعة يف مدينة العني، 
واط��ل��ع��ت ع��ل��ى  م�����ض��رية ���ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ومراحلها 
تعود  والتي  وال�ضور  املقتنيات  التطويرية من خالل 

اىل بداية مرحلة تاأ�ضي�ضها عام 1957 .

ويعد متحف �ضرطة املربعة الذي مت افتتاحه يف 28  
من دي�ضمرب 2018 ج�ضرا للتوا�ضل  واملعرفة لكافة 
فئات املجتمع ويعك�س الوجه احل�ضاري امل�ضرق لدولة 
الرتفيهية  واأن�ضطته  فّعالياته  خ��الل  من  الإم���ارات  
يف  ب���ارزة  �ضياحية  واج��ه��ة  ال��ي��وم  واأ�ضبح  والتعليمية 
اإمارة  اأبوظبي، جلهوده يف نقل �ضورة م�ضيئة  لتطور 
لدولة  امل�ضرق  احل�ضاري  والوجه  الإماراتي  املجتمع 
الإمارات، وجتذب فعالياته الفنية وان�ضطته  املختلفة 

الزوار من الإمارات وال�ضياح الأجانب .
املتحف من  لزيارة  اأبوظبي  اجلمهور  �ضرطة  ودع��ت 
 8 اإىل  �ضباحاً   8 ال�ضاعة  من  اخلمي�س  اإىل  الثنني 
م�ضاًء واأيام اجلمعة وال�ضبت والأحد من ال�ضاعة 10 

م�ضاًء. �ضباحاً وحتى 6 

•• دبي -وام:

و�ضعت هيئة الطرق واملوا�ضالت بالتن�ضيق مع القيادة العامة ل�ضرطة دبي نطاق 
عمل مبادرة اإدارة احلوادث املرورية لت�ضمل 15 �ضارعاً �ضريعاً وحيوياًّ يف اإمارة 

دبي يبلغ طولها 425 كيلومرتاً لتمتد لل�ضنوات الثالث القادمة .
وقال معايل مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�ضالت اإن م�ضروع اإدارة احلوادث املرورية تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة 
دبي  يف  وامل���رور  ال�ضري  ونيابة  دب��ي  بلدية  م��ع  وبالتن�ضيق  دب��ي  ل�ضرطة  العامة 
ويهدف  الإ�ضعاف  خلدمات  دبي  وموؤ�ض�ضة  بدبي  املدين  للدفاع  العامة  والإدارة 
اإىل التدخل ال�ضريع لإزالة املركبات امل�ضرتكة يف احلوادث املرورية الب�ضيطة اأو 
املركبات التي تتعطل يف الطرقات وتخفيف الزدح��ام املروري وتنظيم احلركة 
املرورية يف مواقع احلوادث واخت�ضار وقت اإزالة املركبات يف احلوادث اإىل جانب 
تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة لالزدحام املفاجئ بالإ�ضافة اإىل دعم �ضرطة 

دبي يف تنظيم حركة ال�ضري وتوفري طرق بديلة اأثناء وقوع احلوادث البليغة.
واأ�ضاف ان تطبيق املرحلة الأوىل من امل�ضروع يبداأ يف الن�ضف الثاين من العام 
اجلاري وتغطي �ضبعة �ضوارع ت�ضمل �ضارع ال�ضيخ زايد و�ضارع ال�ضيخ را�ضد و�ضارع 
الحتاد و�ضارع اخليل /املرحلة الأوىل/ و�ضارع دبي � العني و�ضارع اليالي�س و�ضارع 
ال�ضيخ حممد بن زايد و�ضارع الرباط و�ضارع املطار فيما تغطي املرحلة الثانية 
اأربعة �ضوارع هي: �ضارع اخليل /املرحلة الثانية/   2023 والتي �ضتنفذ يف عام 
و�ضارع الإمارات و�ضارع جبل علي � لهباب و�ضارع ال�ضيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 
وتغطي املرحلة الثالثة اأربعة �ضوارع هي: �ضارع دبي � حتا و�ضارع اأم �ضقيم و�ضارع 
اإك�ضبو و�ضارع ح�ضة ويبداأ تنفيذها يف عام 2024 م�ضرياً اإىل اأن اختيار ال�ضوارع 
املرورية وحتديداً خالل  احلركة  كثافة  اأهمها  املعايري  عدد من  على  بناء  جاء 

�ضاعات الذروة وارتفاع عدد احلوادث واملركبات املتعطلة على الطرق.
ال�ضريع على الطرق  التدخل  التمركز ملركبات  وتابع : حددنا عدداً من مواقع 
ال�ضريعة واحليوية ل�ضمان و�ضول املركبات ب�ضكل �ضريع ملوقع احلادث على هذه 

امل��روري��ة �ضتتوىل  اأن وح��دة احل���وادث  10 دقائق مو�ضحاً  الطرق خ��الل ف��رتة 
التعامل مع املركبات املتعطلة والتدخل ال�ضريع لإدارة مواقع احلوادث املرورية 
يف موقع احلادث وعلى الطرق املجاورة والتعامل مع احلوادث الب�ضيطة التي ل 
تتطلب ح�ضور ال�ضرطة واإزالة املركبات امل�ضرتكة يف حوادث مرورية واملركبات 
البنية  الأ�ضرار يف  وتقييم  الطبيعي  و�ضعها  اإىل  امل��رور  واإع��ادة حركة  املتعطلة 
التحتية الناجتة من احلوادث واإعداد التقارير وتنفيذ التحويالت املرورية يف 
موقع احلادث ويف �ضبكة الطرق املحيطة وم�ضاعدة م�ضتخدمي الطريق وتقدمي 
املتوقفة  املركبات  البليغة وحماية  الدعم وامل�ضاندة ل�ضرطة دبي وقت احلوادث 

وتقدمي الدعم املروري اأثناء الفعاليات.
واأكد الطاير اأن خدمة اإدارة احلوادث املرورية �ضتعود بالفائدة بنحو كبري على 
م�ضتخدمي �ضبكة الطرق يف اإمارة دبي وذلك من خالل احلفاظ على �ضالمتهم 
اأوقاتهم عرب تقليل الأثر ال�ضلبي يف زمن الرحلة الناجت عن احلوادث  وتوفري 
العام  القائد  امل��ري  اهلل خليفة  الفريق عبد  اأو�ضح معايل  امل��روري��ة. من جانبه 

لل�ضراكة  امتدادا  ياأتي  دبي  يف  املرورية  احل��وادث  اإدارة  ت�ضغيل  اأن  دبي  ل�ضرطة 
متكاملة  عمل  منظومة  تاأ�ضي�س  اإىل  ترتكز  التي  اجلانبني  بني  ال�ضرتاتيجية 

تدعم الروؤى امل�ضتقبلية لإمارة دبي.
واأ�ضاف: �ضتقوم �ضرطة دبي بالتحقيق يف احلوادث البليغة وحوادث الإ�ضابات 
الكامريات  ومراقبة  احل���وادث  لوحدة  الق�ضائي  وال��دع��م  امل��روري��ة  واملخالفات 
امل��روري��ة وغريها و�ضتتوىل هيئة الطرق  الإن��ق��اذ يف ح��وادث  امل��روري��ة وعمليات 
واملوا�ضالت تقدمي الدعم الفني واملايل للم�ضروع ودرا�ضات التحويالت املرورية 
وتوقيت الإ�ضارات ال�ضوئية ولوحات الر�ضائل الإلكرتونية والتحويالت املرورية 
يف  الكامريات  ومراقبة  ال�ضتجابة  وخطط  املرورية  احلركة  ور�ضد  التكتيكية 

موقع احلدث وجتهيز البنية التحتية ملواقع التجارب.
واأعرب معاليه عن �ضعادته بهذا التعاون الهادف اإىل امل�ضاهمة يف حتقيق الأهداف 
وترت�ضخ  ال�ضتقرار  ي�ضودها  اآمنة  مدينة  تكون  باأن  دبي  لإم��ارة  ال�ضرتاتيجية 

فيها اأ�ضا�ضيات التنمية باملحافظة على الأرواح واملمتلكات.

•• دبي -وام:

موؤ�ض�ضات  قائمة  �ضمن  بدبي  الق�ضر  و���ض��وؤون  الأوق���اف  موؤ�ض�ضة  حّلت 
امل�ضتوى الأول يف الأداء املوؤ�ض�ضي الوقفي وفق نتائج التقرير ال�ضرتاتيجي 

لالأوقاف الذي اأطلقه املعهد الدويل للوقف الإ�ضالمي.
اإمارة  تواجد  ال�ضالمي،  للوقف  ال�ضرتاتيجي  التقرير  نتائج  واأظهرت 
دبي - دولة الإمارات، �ضمن دول امل�ضتوى الأول من بني 54 دولة اأخرى 
بالقطاع  النهو�س  الرائد يف  لدورها  الوقفي  املوؤ�ض�ضي  الأداء  ملعيار  وفقاً 

الوقفي يف العامل ال�ضالمي.
وياأتي هذا الإجناز تتويجاً لتوجيهات وروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
التنموية،  النواحي  اأث��ره جميع  لي�ضمل  الوقف  بالتو�ضع يف  "رعاه اهلل"، 
وحتويله لأداة موؤثرة تدعم الثقافة والتعليم وال�ضحة وخمتلف جمالت 

وتطوير  تعزيز  اإىل  اأف�����ض��ت  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  ون���وه  العلمي  البحث 
منظومة عمل الوقف يف دبي وتفعيل دوره يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة 

التي تن�ضدها الدولة.
وبح�ضب تقرير املعهد الدويل للوقف الإ�ضالمي فقد ت�ضكلت فرق عمل 
اأف�ضل  لختيار  اإ�ضالمية  دول  ع��دة  م��ن  وباحثا  خبريا   50 م��ن  مكونة 
واقع  متابعة  وب��ع��د  امل��وؤ���ض�����ض��ي،  ال��وق��ف��ي  الأداء  معيار  ح�ضب  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
اإ�ضالمياً يف دول العامل خالل  اإ�ضالمية وجمتمعاً  54 دولة  الأوق��اف يف 
الفرتة املمتدة ما بني 1996 - 2021، مت تق�ضيم الدول امل�ضاركة اإىل 
ثالث فئات، وجاءت دولة الإم��ارات �ضمن املراتب الأوىل من بني الدول 

امل�ضاركة للعام 2021.
وقال �ضعادة علي املطوع، الأمني العام ملوؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضر: 
ورعاية  بدعم  تاأ�ضي�ضها  منذ  الق�ضر  و���ض��وؤون  الأوق���اف  موؤ�ض�ضة  حتظى 
دائمة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدعم  ه��ذا  واأن  "رعاه اهلل"،  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ر  مكن املوؤ�ض�ضة من القيام بدورها يف اإدارة وا�ضتثمار وتنمية اأ�ضول الق�ضّ
التما�ضك املجتمعي، وتعزيز  املتمثلة يف زيادة  اأهدافها  والوقف، وحتقيق 
على  العمل  وبالتايل  املجتمع،  �ضرائح  كافة  ب��ني  والعطاء  التكافل  روح 
مع  بالتما�ضي  الوقفية،  واملمتلكات  الأ���ض��ول  وتنمية  م�ضاحلها،  حماية 
اأف�ضل املمار�ضات، وحتقيقاً لروؤية دبي يف بناء اقت�ضاد ا�ضالمي م�ضتدام، 
ي�ضهم بدوره يف بناء القت�ضاد الأف�ضل والأن�ضط يف العامل، وفقاً للمبداأ 

الثاين من املبادئ الع�ضرة لوثيقة اخلم�ضني.
التقرير  اأهمية  موؤكداً  للوقف،  ال��دويل  املعهد  جهود  على  املطوع  واأثنى 
العامل،  حول  الوقفية  املوؤ�ض�ضات  وخ��ربات  جت��ارب  نقل  يف  ال�ضرتاتيجي 
احلكومية  القطاعات  حتفيز  يف  ال�ضرتاتيجي  التقرير  دور  اإىل  واأ���ض��ار 
واخلا�ضة واملجتمعات يف خمتلف الدول على تنمية قطاع الوقف واأ�ضوله، 
اأنحاء  العائد منه، وغر�س مبادئ العمل اخلريي والإن�ضاين يف  وتعظيم 

العامل.
حفل  خ��الل  ال�ضرتاتيجي  للتقرير  التنفيذي  امللخ�س  اإط��الق  مت  وق��د 
ح�ضره عدد من م�ضوؤويل وزارات الأوقاف يف العامل الإ�ضالمي، بالإ�ضافة 
الدكتور مهاتري حممد، رئي�س وزراء ماليزيا  اإىل �ضيفي حفل الفتتاح 
الأ�ضبق، والدكتور اأحمد املريخي، امل�ضت�ضار اخلا�س لالأمني العام لالأمم 
املتحدة. وبارك املعهد الدويل للوقف الإ�ضالمي جهود موؤ�ض�ضة الأوقاف 
يف اإمارة دبي خالل الفرتة ما بني 1996 - 2021 وعلى حلولها �ضمن 

امل�ضتوى الأول يف الأداء املوؤ�ض�ضي يف قطاع الأوقاف.
وذكر املعهد يف تقريره اأنه مت درا�ضة الوقف مبنهجية ال�ضت�ضراف واأدوات 
بعد تطبيق  دب��ي  لإم��ارة  الت�ضنيف  ه��ذا  ج��اء  وق��د  امل�ضتقبلية،  الدرا�ضات 
معيار ت�ضنيفي لالأداء املوؤ�ض�ضي للموؤ�ض�ضات الوقفية، من خالل ا�ضتقراء 
وال��دول، ومنها مت  املجتمعات  الوقف يف  املوؤثرة يف تطور  املتغريات  اأه��م 

ت�ضنيف الأداء املوؤ�ض�ضي اإىل ثالثة م�ضتويات.

•• دبي- الفجر: 

ال�ضمو  ����ض���اح���ب  ل����روؤي����ة  م���واك���ب���ًة 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
حتويل  يف  دب������ي  ح����اك����م  ال������������وزراء 
وتنفيذاً  ذك���ي���ة،  م��دي��ن��ة  اإىل  دب����ي 
بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  حم��م��د ب���ن را����ض���د 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
م�ضتوى  يف  ن��وع��ي��ة  نقلية  ب���اإح���داث 
اخلدمات احلكومية باإمارة دبي على 
امل�ضتويات كافًة، اأعلنت هيئة الثقافة 
"دبي للثقافة" عن  والفنون يف دبي 
الكتب  ا�ضتعارة  خدمة  اإط��ار  تو�ضيع 
بالتعاون  ال��رق��م��ي��ة  مكتبتها  ع���رب 
كربى  اإح����دى  درايف"،  "اأوفر  م��ع 
الكتب  جم��ال  يف  العاملية  ال�ضركات 
قّيمة  جم��م��وع��ة  متيحًة  ال��رق��م��ي��ة، 
وال�ضوتية،  الإلكرتونية  الكتب  من 

اإ�ضافة اإىل مقاطع الفيديو.
وت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة ان��ط��الق��اً من 
ال��ه��دف��ني ال��رئ��ي�����ض��ني مل��رك��ز منوذج 
دب��������ي، امل���ت���م���ث���لَ���ني يف رف������ع ك���ف���اءة 
اخل����دم����ات وزي��������ادة ال���رتك���ي���ز على 
دبي  مكتبات  ت�ضعى  اإذ  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
العامة اإىل اأن تكون جمموعة املكتبة 
الهواتف  مع  متوافقة  لها  الرقمية 
الذكية، والأجهزة اللوحية، واأجهزة 
احلا�ضوب، وت�ضمل باقة متنوعة من 
املجالت  خمتلف  يف  القرائية  امل��واد 
والأكادميية،  واملهنية،  الرتفيهية، 

اإ�ضافة  امل�����ض��ت��م��ر،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وك���ت���ب 
والعلمية  ال��ل��غ��وي��ة  امل��ح��ت��وي��ات  اإىل 
املحتويات  ع���ن  ف�����ض��اًل  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
اإىل  اإ�ضافتها  �ضيتم  التي  اجل��دي��دة 

املوقع با�ضتمرار.
ويف هذه املنا�ضبة، قال الدكتور �ضعيد 
مبارك بن خربا�س، املدير التنفيذي 
دبي  يف  والآداب  ال���ف���ن���ون  ل���ق���ط���اع 
كجزء  املبادرة  هذه  "تاأتي  للثقافة: 
من التزام الهيئة بالتح�ضني امل�ضتمر 
دبي  مكتبات  يف  م��ة  امل��ق��دَّ للخدمات 
ر�ضا  حتقيق  يف  ي�ضهم  مب��ا  ال��ع��ام��ة، 
املجتمع  رفاهية  وتعزيز  املتعاملني 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اأول���وي���ة ق�����ض��وى يف دبي 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ودول����ة 
اأولويتها  م��ع  متا�ضيها  ع��ن  ف�����ض��اًل 
حتقيق  يف  املوؤ�ض�ضية  ال�ضرتاتيجية 
ب�ضعادة  والرت��ق��اء  املوؤ�ض�ضي  التمّيز 

متعامليها".
اإىل  "ن�ضعى  خ��رب��ا���س:  ب��ن  واأ���ض��اف 

املعرفة،  ع���ل���ى  احل�������ض���ول  ت�����ض��ه��ي��ل 
امل�ضتفيدين  اأم�����ام  امل���ج���ال  واإت���اح���ة 
الطالب  �ضواء  املكتبة،  خدمات  من 
للو�ضول  ال���ق���راء،  اأو  ال��ب��اح��ث��ني  اأو 
اأخ����رى حول  اإىل م�����ض��ادر م��ع��رف��ي��ة 
ال����ع����امل، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن الط����الع 
ع��ل��ى جم��م��وع��ات اأو����ض���ع م��ن الكتب 
اهتماماتهم.  جم���الت  خمتلف  يف 
وت�������ض���ك���ل ه�����ذه امل�����ب�����ادرة اجل���دي���دة 
خطوة اإ�ضافية يف هذا الإطار، حيث 
ت��ت��ي��ح جم��م��وع��ة ق��ي��م��ة م���ن الكتب 
بالإ�ضافة  وال�ضوتية  الإل��ك��رتون��ي��ة 

اإىل مقاطع الفيديو". 
الهيئة  اأن  اإىل  خ��رب��ا���س  ب��ن  واأ����ض���ار 
اأجرت حت�ضينات على رحلة املتعامل 
ب��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن خدمات  اخل��ا���ض��ة 
املكتبة الرقمية؛ لتكون جتربة �ضهلة 
ومواءمة  الإمت��ام  و�ضريعة  الو�ضول 
ميكن  حيث  املتعاملني،  لحتياجات 
اإلكرتونياً  اخل���دم���ة  اإىل  ال���دخ���ول 
ب��ال��ك��ام��ل ع���رب امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
والو�ضول  العامة،  املكتبات  وتطبيق 
م���ن خ����الل خ���ط���وات ب�����ض��ي��ط��ة اإىل 
ال��رق��م��ي��ة واخ���ت���ي���ار خدمة  امل��ك��ت��ب��ة 

لالأع�ضاء  وميكن  الكتب.  ا�ضتعارة 
5 م��������واد م���ع���رف���ي���ة خ����الل  ح����ج����ز 
الفرتة ال��واح��دة مل��دة 7 اأي��ام للكتب 
اأيام  و5  وامل�����ض��م��وع��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ملقاطع الفيديو. 
املكتبة  م���ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  وي�����ض��رتط 
ع�ضواً  امل�ضتخدم  يكون  اأن  الرقمية 
تكون  واأن  ال��ع��ام��ة،  دب��ي  مكتبات  يف 
وتتميز  امل��ف��ع��ول.  ���ض��اري��ة  ع�ضويته 
بيانات  ب���اإت���اح���ة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
امل��ت��ع��ام��ل؛ مثل:  ب��ح�����ض��اب  خ��ا���ض��ة 
احل����د الأق�������ض���ى ل����ض���ت���ع���ارة امل�����واد، 
امل�����ض��ت��ع��ارة، ح��د احلجز،  ال��ع��ن��اوي��ن 
املتاحة.  ال��رغ��ب��ات  قائمة  وعنا�ضر 
ال��رق��م��ي��ة يف هذه  امل��ك��ت��ب��ة  وت���وف���ر 
بني  م��وزع��ًة  كتاباً،   3788 املرحلة 
ومقاطع  و�ضمعية  اإلكرتونية  كتب 
"دبي  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر  ف���ي���دي���و. 
"مكتبة  �ضبكة فروع  للثقافة" تدير 
ثماين  تت�ضمن  التي  العامة"  دب��ي 
لالأطفال،  و�ضبعة  للكبار  مكتبات 
اإ�ضافة اإىل قاعات متعددة الأغرا�س 
وق���اع���ات درا����ض���ي���ة، م��ق��دم��ًة لأف����راد 
امل���ع���رف���ة يف ظل  امل��ج��ت��م��ع م���ن���اه���ل 
متقدمة.  وتقنيات  ك��ف��وءة  خ��دم��ات 
وترتبط جميع فروع املكتبة ببع�ضها 
بع�ضاً، وباملكتبات احلديثة الأخرى، 
عرب اأحدث تقنيات الربط وال�ضبكات، 
مب���ا ي��ت��ي��ح ال���و����ض���ول ب�����ض��ه��ول��ة اإىل 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م���ن ال��ك��ت��ب التي 
املوا�ضيع،  م��ن  وا���ض��ع��اً  طيفاً  تغطي 

باللغتني العربية والإجنليزية.

وحدة اإدارة احلوادث املرورية ت�ضمل 15 �ضارعا يف دبي بطول 425 كم

الإمارات �سمن املراتب الأوىل من بني 54 دولة م�ساركة عن الفرتة ما بني 1996 - 2021 

اأوقاف دبي �ضمن قائمة امل�ضتوى الأول ملوؤ�ض�ضات العامل الإ�ضالمي يف الأداء الوقفي

مواكبًة لأهداف مركز منوذج دبي

دبي للثقافة تو�ضع نطاق ا�ضتعارة الكتب عرب املكتبة الرقمية 

•• عجمان-وام:

اأعلنت هيئة الأعمال اخلريية العاملية اأن قيمة م�ضاريعها 
اخلريية والإن�ضانية داخل الدولة منذ عام 2017 وحتى 
عام 2021 بلغت قرابة 218 مليون درهم، فيما جتاوز 

عدد امل�ضتفيدين 135 األف م�ضتفيد.
رئي�س جمل�س  النعيمي  بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  وق��ال 
اأم��ن��اء هيئة الأع���م���ال اخل��ريي��ة ال��ع��امل��ي��ة : م��ن ن��ع��م اهلل 
اأن جعل الإم��ارات بلد خري وجود  �ضبحانه وتعاىل علينا 
الهيئة  اأن  موؤكداً  لالإن�ضانية،  م�ضرفاً  ومنوذجاً  وعطاء، 
ر�ضخت خالل م�ضريتها اأرقى معاين التكافل الجتماعي، 

فكانت عوناً لالأ�ضر املتعففة، و�ضنداً لكل حمتاج، من خالل 
وال�ضمولية  بالتنوع  متيزت  التي  ومبادراتها  م�ضاريعها 

واأبعادها الإن�ضانية والأخالقية.
من ناحيته قال �ضعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة 
نف�س  ك��ل  يف  متاأ�ضل  اخل��ري  اإن   : للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني 
دولة  ق��ادة  نابع من مبادئ غر�ضها  وه��و عمل  اإم��ارات��ي��ة، 
الإمارات - حفظهم اهلل - لذا �ضهدت مبادراتنا وم�ضاريعنا 
م�ضاركة وا�ضعة ودعماً كبرياً من املح�ضنني واملح�ضنات يف 

وطننا العزيز.
اأنواعها،  مبختلف  ال��ك��ف��الت  م�����ض��اري��ع  قيمة  وجت����اوزت 
ودعم الأ�ضر املتعففة خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية 86 

الغذائي  العون  م�ضاريع  قيمة  بلغت  فيما  دره��م،  مليون 
وال��دع��م الج��ت��م��اع��ي والإغ���اث���ة وامل�����ض��اع��دات امل��ال��ي��ة 77 

مليون درهم.
من  املو�ضمية  وامل�ضاريع  امل�ضاجد  م�ضاريع  ن�ضيب  وك��ان 
والأ�ضاحي  العيد  وك�����ض��وة  الفطر  وزك���اة  �ضائم  اإف��ط��ار 
وم�ضاريع احلج والعمرة خالل ال�ضنوات اخلم�س اأكر من 
16 مليون درهم، بينما بلغت قيمة م�ضاريع دعم الطلبة 
وامل�ضاريع التعليمية املتنوعة ما يقارب 8 ماليني درهم، 
ال�ضحية ودعم ورعاية  الرعاية  وجتاوزت قيمة م�ضاريع 
املر�ضى اأكر من 31 مليون درهم، وغريها من امل�ضاريع 

اخلريية والإن�ضانية املباركة.

 5 خالل  الدولة  داخل  اخلريية  الأعمال  م�ضاريع  قيمة  درهم  مليون   218

وفود اأكادميية ت�ضيد مب�ضرية 
�ضرطة اأبوظبي يف »متحف املربعة«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

الم���ارات  موؤ�ض�ضة  اح��ت��ف��الت  �ضمن 
التمري�س  بيوم  ال�ضحية  للخدمات 
اخل��ل��ي��ج��ي ال������ذي ي����اأت����ي ����ض���ن���وي���اً يف 
اإدارة  اأع���ل���ن���ت  م����ار�����س،  م���ن   13 ال����� 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى ال��ك��وي��ت��ي ب��ال�����ض��ارق��ة اأن 
طالبات  م��ن  اإم��ارت��ي��ة  م��ت��درب��ة   13
يف  التحقن  للتمري�س  فاطمة  كلية 
للعام  التاأهيلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة 
برناجماً  ي��خ�����ض��ن  2022،حيث 
يف  التمري�س  مهنة  ملمار�ضة  تدريبياً 

خمتلف الأق�ضام التمري�ضية.
جاء ذلك خالل حفل تكرميي نظمته 
بال�ضارقة  ال��ك��وي��ت  م�ضت�ضفى  اإدارة 
التمري�ضية  ال�����ك�����وادر  م����ن   12 ل����� 
الإم����ارات����ي����ة امل���ت���م���ي���زة وك��������وادر من 
ت���ق���دي���راً  ال�����ت�����ع�����اون،  جم���ل�������س  دول 
العمل  جلهودهم ومتيزهم يف جمال 

وتطوير  تعزيز  وبهدف  التمري�ضي، 
ينعك�س  مبا  التمري�ضي  الكادر  كفاءة 
ف�ضاًل  الأداء،  موؤ�ضرات  على  اإيجابياً 
التمري�س  التوجه نحو   عن ت�ضجيع 
لدى الطلبة والطالبات من مواطني 
دولة الإم��ارات ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ك��ل م��ن اآمنة 
الكويت،  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  م����دي����رة  ك�����رم 
م�ضاعد  امل��ع��ل��م��ي  ع��ي�����ض��ى  وال���دك���ت���ور 
�ضامل  الفنية، وعفراء  لل�ضوؤون  املدير 
م�����ض��اع��د امل���دي���ر ل��ل�����ض��وؤون الإداري������ة، 
م�ضاعد  ال��ق��ادر  عبد  م��رمي  وال�ضيدة 
والكوادر  التمري�س  ل�����ض��وؤون  امل��دي��ر 
التمري�ضية العاملة يف امل�ضت�ضفى، اإىل 
جانب الطالبات املواطنات يف املراحل 
النهائية من كلية فاطمة للتمري�س، 
تدريبياً  ب����راجم����اً  ي��خ�����ض��ن  مم����ن 

مب�ضت�ضفى الكويت. 

اإدارة  م��دي��ر  البلو�ضي  �ضمية  وق��ال��ت 
ال��ت��م��ري�����س يف م��وؤ���ض�����ض��ة الإم�������ارات 
املوؤ�ض�ضة  ت�ضعى  ال�ضحية"  للخدمات 
اخلليجي  التمري�س  ي��وم  خ��الل  م��ن 
املهنة  ه��ذه  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل 
كوادرها،  بجهود  والتعريف  املحورية 
تخ�ض�ضاتها  على  اجلمهور  واإط���الع 

الرعاية  ت��ق��دمي  يف  ال��ف��ع��ال  ودوره�����ا 
احتياجاتهم،  وم���ع���رف���ة  ل��ل��م��ر���ض��ى 
على  ال��ط��ل��ب��ة  ت�����ض��ج��ي��ع  ج���ان���ب  اإىل 
درا���ض��ت��ه وت��و���ض��ي��ح م���دى اأه��م��ي��ت��ه يف 

اجلامعات".
جهوداً  امل��وؤ���ض�����ض��ة  "قادت  واأ����ض���اف���ت 
ك���ب���رية مت��ك��ن��ت ع���ربه���ا م���ن تطوير 
امل���ع���ن���ي���ة مبهنة  الأق���������ض����ام  خم���ت���ل���ف 
التمري�س، وتطوير  قدرات كوادرها 
وت�ضميم برامج تدريبية  متخ�ض�ضة 
العمل  ب�����اأدوات  الرت���ق���اء  اإىل  ت��ه��دف 
التمري�ضي، وتعزيز جاهزيته يف ظل 
تزايد احلاجة اإىل دعم كافة امل�ضاريع 
التخ�ض�ضات  بتطوير  ت�ضاهم  ال��ت��ي 
والعالج  التخدير  مثل  التمري�ضية، 

الطبيعي واجلراحة وغريها".
القادر  اأو���ض��ح��ت م��رمي عبد  ب��دوره��ا 
الكويت  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  م���دي���ر  م�����ض��اع��د 
الربامج  اأن  التمري�ضية،  ل��ل�����ض��وؤون 

امل�ضت�ضفى،  يوفرها  التي  التدريبية 
موؤ�ض�ضة  تطلعات  مع  من�ضجمة  تاأتي 
الهادفة  الإمارات للخدمات ال�ضحية 
تعزز  م��ع��اي��ري  بتطبيق  الل���ت���زام  اىل 
ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ال���ع���امل���ي���ة، م����ن خالل 
وقيا�س  الإنتاجية  مب�ضتوى  الرتقاء 
جودة الأداء وكفاءة م�ضتوى اخلدمات 
ال�����ض��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة، ح��ي��ث ق���ام ق�ضم 
با�ضتحداث  امل�ضت�ضفى  يف  التمري�س  
لتقيم  م��ت��ن��ق��ل��ة  حم���ط���ة  م���������ض����روع 
التمري�ضية فى  واملمار�ضات  الكفاءات 

اأق�ضام الرعاية احلرجة.
على   ت��ع��م��ل  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  اأن  واأك�������دت 
الوظيفية  ال��ك��ف��اءات  م�ضتوى  تقييم 
باإ�ضراف  العمل،  بيئة  يف  التمري�ضية 
موجهي الداء الإكلينيكي التمري�ضي 
التمري�ضية،  الق�����ض��ام  خم��ت��ل��ف  ف��ى 
الكادر  كفاءة  بهدف حت�ضني وتطوير 
التمري�ضي وانعكا�ضاته على موؤ�ضرات 

اأن الحتفال بيوم  اإىل  الأداء، م�ضرية 
ال�ضوء  يلقى  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��م��ري�����س 
املجتمع  ويطلع  ال�ضامية،  املهنة  على 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س يف 
القطاع ال�ضحي، ويعزز جاذبية املهنة 
ال�ضعادة  حملياً، ويرفع من موؤ�ضرات 
والإيجابية بني الكوادر التمري�ضية. 

مهنة  "متثل  ال����ق����ادر  ع��ب��د  وق���ال���ت 
جمال  يف  الناب�س  القلب  التمري�س 
اأن  قطاع  الرعاية ال�ضحية، ل �ضيما 

العربية  التمري�س يف دولة الم��ارات 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
ي�ضهد تطورات لفتة وم�ضاعي  لرفع 
م�����ض��ت��وى اخل����دم����ات والرت�����ق�����اء به 
الروؤية  �ضمن  امل�ضتويات،  اأع��ل��ى  اإىل 
امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق  ال�ضاملة 
املعايري  اأف�����ض��ل  بتطبيق  والل����ت����زام 
من  املوؤهلة  الأع��داد  لتوفري  العاملية، 
جودة  لتحقيق  التمري�ضية  ال��ك��وادر 

الرعاية ال�ضحية". 

التمري�ضية  ال���ك���وادر  وت��خ�����ض��ع  ه���ذا 
تدريبي  لربنامج  الكويت  مب�ضت�ضفى 
للمهام  وف����ق����اً  ال�����ع�����ام،  م������دى  ع���ل���ى 
وال���واج���ب���ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة وب���ن���اء على 
ال���ت���ي ترفع  ال���ف���ردي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
المارات  مبوؤ�ض�ضة  التمري�س  لإدارة 
يتبعها  ح��ي��ث  ال�����ض��ح��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
التدريبية  وال��ربام��ج  ال��ور���س  تنظيم 
التدريب  م����رك����ز  م����ن  واع����ت����م����اده����ا 

والتطوير يف املوؤ�ض�ضة.

•• حتقيق : رم�شان عطا .  

مو�ضوع  ال��ب��ي��ت  م��ي��زان��ي��ة  ت����ويّل   "
بني  للم�ضاكل  رئي�ضي  و�ضبب  مرهق 
الإداري  ال���ع���بء  وه����ذا   ، ال���زوج���ني 
اأو  ال��زوج��ة  راأ�����س  يعترب ���ض��داع��اً يف 
ال���زوج ل��ل��م��وازن��ة ب��ني ال��دخ��ل املادي 
ومواجهه الأ�ضعار ومتطلبات الأ�ضرة 
ال��ي��وم��ي��ة ول��ي�����س ه����ذا ف��ق��ط ولكن 
امل�ضوؤولية  ه����ذه  ���ض��اح��ب  م��ط��ال��ب 
م�ضتقبل  ل��ت��اأم��ني  وي��دخ��ر  ي��وف��ر  اأن 
الأط���ف���ال ومل��واج��ه��ة ال���ظ���روف التي 
قد حتدث م�ضتقبال ، وكعادة جريدة 
ال��ف��ج��ر ت��ط��رح ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تهم 
القارئ  يتمكن  ل��ك��ي  الأ����ض���رة  اأف����راد 
وكيفية  امل�ضكلة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن 
اأن�ضب  اإىل  وال���و����ض���ول  م��واج��ه��ت��ه��ا 
اآراء  ا�ضتطالع  خ��الل  لها من  ع��الج 
اأفراد املجتمع من جميع الطبقات" 

)اأ�سماء  تتحدث  البداية  *ويف 
علي ( موظفة يف مكتب ا�ست�ساري 

هند�سي قائلة
الزوج  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ب��ي��ت  اق��ت�����ض��اد 
وال����زوج����ة ول��ك��ن ب��ن�����ض��ب خم��ت��ل��ف��ة ، 
وهناك رجال يعتمدون على املراأة يف 
م�ضاريف البيت وتكون الن�ضبة اأكر 

من 80 % والعك�س �ضحيح
ب�ضكل  علي  يعتمد  ل  زوج���ي  فمثال 
اإذا  ول��ك��ن   ، امل�����ض��اري��ف  اأ���ض��ا���ض��ي يف 
اأ�ضارك  اأن  ميكن  ال��ظ��روف  ا���ض��ت��دت 
اأ�ضرفه  ب��ج��زء م��ن رات��ب��ي وال��ب��اق��ي 
حلاجاتي ال�ضخ�ضية ، والرجل عادة 
ل يعطي املراأة حرية تويل م�ضوؤولية 
ميزانية الأ�ضرة لأنه يريد  دائما اأن 
املالية   الأم��ور  باأنه متحكم يف  ي�ضعر 
وع��ن��دم��ا تطلب زوج��ت��ه امل���ال  يكون 
امل���وق���ف يف ذل�����ك  الوقت  ���ض��ي��د  ه���و 
لإر�ضاء  ب��اأم��ره  احلاكم  ي�ضبح  وهنا 

غروره. 
الزمان  ه����ذا  يف  ق��ائ��ل��ة  وت�����ض��ت��ط��رد 
والدخار  للتوفري  ق��درة  لي�س هناك 
احلياة  متطلبات  لأن   ، للم�ضتقبل 
الآن زادت ،وزي��ادة الأ�ضعار يف جميع 
على  �ضلباً  انعك�ضت  احل��ي��اة  ج��وان��ب 
ادخ�����ار الأ����ض���ر اإل م���ن رح����م رب����ي ، 
التوفري  ت�����ض��ت��ط��ي��ع  اأ�����ض����ر  ف���ه���ن���اك 
باإجناز  قيامها  اأو  روات��ب��ه��ا  لرت��ف��اع 
اأم��ا الأغ��ل��ب ل  ���ض��رك��ات،  اأو  م�ضاريع 
ي�ضتطيع التوفري وياأتي اآخر ال�ضهر 

اأع����ب����اء م��ال��ي��ة باهظة  ي��ح��م��ل  وه����و 
وحينئذ يكون متلهفاً  لراتبه القادم 

حتى ل يقع يف الديون .

*وتوؤكد مرمي الفهد  قائلة
نعامل  كيف  علمونا  واأجدادنا  اآباوؤنا 
الزوج و األ نتخطى احلدود فالرجل 
م��وك��ل اإل���ي���ه ج��م��ي��ع واج���ب���ات املنزل 
يف  تاأتي  املنزلية  امل�ضاريف  وبالطبع 
املقام الأول وهذا لي�س عيباً يف املراأة، 
الزوجية  احل���ي���اة  ال��ف��ه��د  واأ����ض���اف���ت 
، واملراأة  هي م�ضاركة وتواأمة روحية 
الآمان  لي�س   ، زوج��ه��ا  بيت  يف  اآم��ن��ة 
مبفهومه العام ، ولكن الأمان اأي�ضا 

باملفهوم املعنوي والروحي .
امل�ضاركة  ف��ك��رة   : م����رمي   وت�����ض��ي��ف 
الزوجية يف مواجة احلياة هي فكرة 
الآن  الأ���ض��رة  احتياجات  لأن  �ضامية 
اأ�ضبحت كثرية ومكلفة ولذلك ،  يف 
تاأمني  وه��ي  توارثناها  ع��ادة  اأ�ضرتي 
ولدته  قبل  املولود  الطفل  م�ضتقبل 
نقوم  ال��ط��ف��ل  ولدة  ق��ب��ل  مب��ع��ن��ى   ،
الأب  وي�ضع  ل��ه  بنكي  ح�ضاب  بفتح 

 500 والأم جزءا من راتبهما مثال 
درهم �ضهرياً فتخيل معي كيف يكون 
وي�ضل  الطفل  يكرب  عندما  احل���ال 
م�ضتقبله  ي��ك��ون  فهنا  اجل��ام��ع��ة  اإىل 
ا�ضتقالل  فكرة  اأرف�س  واأن��ا   ، موؤمناً 
املراأة ماديا عن الرجل فهذا املفهوم 
حاجز  هناك  ويجعل  امل�ضافات  يبعد 

نف�ضي للعالقة الأ�ضرية .
وتنهي  مرمي حديثها  قائلة ، يجب 
الإن�ضاين والروحي  ال�ضعور  اأن نعزز 
ونرفع �ضعار )كن معي ، اأكن معك( 
حتى يعود ذلك على الأطفال باخلري 
ونرى م�ضتقباًل اأف�ضل لهم لين�ضاأوا 

اأ�ضوياء.

*وي���ع���رب ع���ن راأي������ه )ع��م��رو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س بنك  ر����س���وان( 

امل�سرق قائال
التحكم  يف  ح��ك��ي��م��ة  ل��ي�����ض��ت  امل�������راأة 
يف  عيبا  لي�س  وه��ذا  البيت  مبيزانية 
يقت�ضي  امل��راأة   �ضخ�ضها ولكن طبع 
ذلك عموما ،لأن املراأة دائما �ضعيفة 
ل��ك��ل اح��ت��ي��اج��ات الأط����ف����ال ف��ه��ي ل 

ت�ضتطيع اأن ترف�س لهم طلبا واأي�ضا 
لها احتياجاتها ال�ضخ�ضية فهي دائما 
املالب�س  اجلديدة  ت�ضرتي  اأن  حتب 
والذهب  والإك�ض�ضوارات ، مما يجعل 

هناك تق�ضرياً يف م�ضاريف البيت .
اأكر  الرجل حكيم   ، ويقول ر�ضوان 
البيت  اق���ت�������ض���ادي���ات  يف  امل�������راأة  م���ن 
يف  ويتحكم  اأك���ر  دراي���ة  ميلك  فهو 
م�ضاعره وله نظرة م�ضتقبلية جتعله 

ي�ضتطيع التوفري للم�ضتقبل .
وتقول زوجته ، اأنا اأ�ضتطيع التدبري 
واأنا اأنفذ ما ميليه علي زوجي ، وما 
ال�ضعاب  كل  ت��زول  تفاهم  هناك  دام 
الدائمة  ال�����ض��ع��ادة  وتبقى  احلياتية 

التي اأمتناها يف منزلنا .

*ويتعجب) و�سام الديب( مدير 
حمل اإحدى �سركات العطور

الأمور  اإدارة  الرجل  ي�ضتطيع  كيف 
الق��ت�����ض��ادي��ة ل��ل��م��ن��زل ، ه���ذا الأم���ر 
التي  ف���ه���ي  ل����ل����م����راأة،  اأ����ض���ي���ل  ح����ق 
البيتي  امل�����ض��روف  ت��دب��ري  ت�ضتطيع  
ول���دي���ه���ا ال����ق����درة ع���ل���ى ذل�����ك فهي 

واأنا   ، ال��رج��ل  ع��ن  الت�ضرف  حت�ضن 
ع���ن ن��ف�����ض��ي اأت�����رك ل��ه��ا رات���ب���ي عند 
م�ضرويف  م��ن��ه  واق��ت��ط��ع  ���ض��ه��ر  اأول 
ال�ضهري واألقي بعد ذلك بكل الهموم 

القت�ضادية للمنزل وراء ظهري .
واهلل  اأن��ا  قائال  الديب  و�ضام  وتب�ضم 
الأعباء  اأ�ضفق على زوجتي من هذه 
التي األقيتها من عاتقي عليها فهذا 
ال��رق��ي��ق احل�����ض��ا���س عندما  ال��ك��ائ��ن 
ي�ضعرك  امل�����ض��وؤول��ي��ات  ت��ل��ك  يتحمل 
، ول��ك��ن زوج��ت��ي دائما  ب��اأن��ه مظلوم  
ب��ذل��ك وهي  �ضعيدة  ب��اأن��ه��ا  ت��خ��ربين 
قادرة على تدبر الأمور ودائما تقول 
يل ركز يف عملك واترك الباقي يل .

وي�سيف و�سام الديب ،
كثرية  اأوق����ات  يف  تفاجئني  زوج��ت��ي   
ت���وف���ر م���ن م�����ض��روف البيت  ب��اأن��ه��ا 
وت�����ض��رتي يل م��الب�����س وه���داي���ا مما 
لأنني  ���ض��ع��ادت��ي  ق��م��ة  يف  ي��ج��ع��ل��ن��ي 
م��ت��زوج م��ن ام����راأة ع��اق��ل��ة ت�ضتطيع 
املنزل  اأع��ب��اء  عاتقها  على  حتمل  اأن 

و�ضعادتي ال�ضخ�ضية اأي�ضا .

*واأو�سح "حممد يحيى املهند�س 
قائال راأيه  دعاية  مندوب   ،"

ي�ضتطيع  م���ن  ه���و  ال���رج���ل  ب��ال��ط��ب��ع 
داخل   الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإدارة 
ق���وام���ون على  ال���رج���ال  لأن  امل���ن���زل 
م��ت��ف��ه��م��ة لهذا  ، وزوج���ت���ي  ال��ن�����ض��اء 
امل��و���ض��وع وع��ل��ى اق��ت��ن��اع ب��ه��ذا الأمر،  
اأنها ربة منزل ول تعمل ولديها  مع 
الوقت للتفرغ لإدارة ميزانية البيت 
ولكن اآنا ل اأحبذ ذلك . وتابع يحيى 
حتمل  ت�ضتطيع  ل  ع��م��وم��ا  امل�����راأة   ،
يكون  دائما  فهي  باأكملها  امل�ضوؤولية 
 ، دائما  امل�ضورة  واأخ��ذ  ال��رتدد  لديها 
واإذا كانت زوجتي تعمل وكان راتبي 
�ضعيفا فاأنا اأرف�س فكرة ال�ضتقالل 
املادي للمراأة لأن هذا ي�ضر بالطبع 
وراتبها  فراتبي  املعي�ضي  بامل�ضتوى 
يعطيانا فر�ضة حلياة اأكر كرامة  ، 
م�ضاريف   ، ي��ح��ي��ى  ي���ق���ول  واأخ������ريا 
وح�ضاباته  وم���ي���زان���ي���ت���ه  ال���ب���ي���ت 
قادر  لأن��ه  الرجل  تخ�س  امل�ضتقبلية 
على فهم ما يدور على اأر�س الواقع 
وله نظرة م�ضتقبلية  ، وامل��راأة يجب 

تربية  مثل  اأخ��رى  مهام  ت�ضغلها  اأن 
الأط����ف����ال وه����ي م�����ض��وؤول��ي��ة ل تقل 
ولن�ضت�ضهد  الرجل  مهام  عن  اأهمية 
اأحمد  ال�ضعراء   ملقولة لأمري  بذلك 
اأعددتها  اإذا  م��در���ض��ة  "الأم  ���ض��وق��ي 

اأعددت �ضعباً طيب الأعراق(

  " �سالم  " هالة  تقول  *واأخ��را 
معلمة بالرتبية والتعليم  

ط��ب��ي��ع��ة امل������راأة اأك�����ر اق��ت�����ض��ادا من 
مبتطلبات  اأع���ل���م  لأن���ه���ا   ، ال���رج���ل 
واحتياجات املنزل ، حيث اإن البيت هو 
مملكة املراأة ، وبالتايل هي اأقدر على 
حتديد م�ضروفات الأ�ضرة وترتيبها 
وعلى  ال�ضرورة  ح�ضب  اأولويات  اإىل 

قدر دخل الأ�ضرة .
بال�ضرورة  ي��ن��ف��ي  ل  ه�����ذا  ول���ك���ن 
بع�س  يف  وم�ضاركته  ال��زوج  ا�ضت�ضارة 
يعطيه  اأن  مي��ك��ن  ه���ذا  لأن  الأم�����ور 

كفاءة اأكرب يف اإدارة املنزل.
 واأي�ضا  اأعطى  رب العاملني لكل من 
املراأة  واخت�س  وامل��راأة ملكات  الرجل 
بها  منها: قدرتها الأكر من الرجل 

على اإدارة وتنظيم ال�ضوؤون الداخلية 
الأبناء  احتياجات  بخا�ضة  للمنزل 
حيث اإن هذه اأوىل اهتمامات الزوجة 
ول��ل��زوج��ة حكمة يف  واأ���ض��رت��ه��ا  بيتها 
حيث  الأ���ض��رة  دخ��ل  وتق�ضيم  تنظيم 
جميع  تلبية  امل�ضتطاع  ق��در  حت���اول 
من  القت�ضادية  الأ���ض��رة  احتياجات 
املدار�س  م�ضاريف  و  وامللب�س  امل��اأك��ل 

والرتفيه.
اإن����ه حاليا  ، ح��ي��ث  ���ض��الم  وت�����ض��ي��ف 
اأ����ض���ب���ح���ت امل��ع��ي�����ض��ة ���ض��ع��ب��ة ج�����دا ، 
وظروف احلياة ذات اأعباء اقت�ضادية 
املالئم  امل�ضكن  اأهمها توفري  �ضديدة 
. ومن وجهة نظري اإن هذه النقطة 
وهي  الأول  امل��ق��ام  يف  ال��رج��ل  تخ�س 
عبء عليه ، كما اأن متطلبات الأبناء 
اأي�ضا اأكرب من دخل الأ�ضرة يف غالب 
الأحيان ، وهنا تاأتي الزوجة احلكيمة 
الأبناء  تعطي  اأن  وحكمتها  بذكائها 

ما يحتاجون ولي�س ما يطلبون.
 وامل��راآة بطبيعتها حتب الدخ��ار من 
م�ضروف البيت حتى ولو كان جزءا 
ب�ضيطا لأي ظرف طارىء يحل مثل 
اجتماعية  منا�ضبة  اأو  مثال  م��ر���س 
، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ف�����ض��ل اأي�����ض��ا الدخ����ار 
حينما  ل��الأب��ن��اء  حت�ضبا  للم�ضتقبل 
يكربون اأو لتحقيق اأي طموح لها  اأو 
لزوجها اأو لأبنائها ، فهي دائما تنظر 
الرجل  م��ن  اأب��ع��د  م�ضتقبلية  ن��ظ��رة 

وبخا�ضة يف مثل هذه الأمور.
وت���ق���ول ه��ال��ة ���ض��الم ، ه��ن��اك بع�س 
يف�ضلن  ال�����ع�����ام�����الت  ال�������زوج�������ات 
ال���ض��ت��ق��الل امل����ادي ال��ت��ام ع��ن الزوج 
وع���دم امل�����ض��ارك��ة يف م�����ض��روف املنزل 
، اأم���ا م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري: ف��اأن��ا اأرى 
وامل�ضتحب م�ضاركة  الأف�ضل  اأنه من 
الزوجة زوجها يف جميع اأمور احلياة 
اإذا  بخا�ضة  امل��ادي  اجلانب  فيها  مبا 
ك��ان دخ��ل ال��زوج ل يكفي  اأو ل يفي 
هذه  ويف   ، الأ�ضرة  متطلبات  بجميع 
احلالة يكون من املحتم  على الزوجة 
اأن ت�ضارك زوجها وت�ضانده لأن هذه 
اأ�ضرتهما وحياتهما وم�ضريهما مما 
يخلق نوعا من الود واحلب والتاآلف 
، بل والرتباط الوثيق  بينهما فقد 
وم�ضريا  واح�����دا  ���ض��خ�����ض��ا  اأ���ض��ب��ح��ا 
واح��دا ، واأن��ا ل اأتفق اأب��دا مع زوجة 
لديها القدرة املالية وترى اأن زوجها 
اأو اأحدا من اأفراد اأ�ضرتها بحاجة اإىل 

متطلبات ول تلبي طلبه .

اقت�ساديات املنزل م�سوؤولية من ؟ 

الزوجة الأكرث خربة والزوج يتبع �ضيا�ضة التق�ضف

•• دبي-وام: 

تنطلق اليوم فعاليات الدورة ال�ضابعة من "قمة املعرفة" 
مكتوم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د  م��وؤ���ض�����ض��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  للمعرفة 
حتت �ضعار "املعرفة.. حماية الب�ضرية وحتدي اجلوائح" 
وذلك يف مقر اإك�ضبو 2020 دبي مب�ضاركة نخبة وا�ضعة 
كاّفة  وامل�ضوؤولني احلكوميني من  والقادة  من اخل��رباء 

اأنحاء العامل.
دولة  ح��ر���س  اإط���ار  املعرفة" يف  "قمة  ان��ط��الق  وي��اأت��ي 
الإمارات على تعزيز م�ضارات نقل ون�ضر املعرفة وت�ضليط 
ال�ضوء على فر�س وحتديات بناء جمتمعات املعرفة يف 

ظل التحولت اجلوهرية التي طراأت مع تف�ّضي جائحة 
"كوفيد19-".

دبي"   2020 "اإك�ضبو  م��ع��ر���س  م��ع  ال��ق��م��ة  وت��ت��زام��ن 
الذي ي�ضهد زخما دوليا وا�ضع النطاق وفعاليات متعددة 
ومتنوعة حيث توفر القمة من�ضة مثالية للم�ضاركة يف 
نقا�ضات متعددة حول �ضناعة املعرفة ودورها يف مواجهة 
ف  التحديات احلالية وامل�ضتقبلية ويف الوقت نف�ضه التعرُّ
اإىل ثقافات جديدة وا�ضتك�ضاف الذكاء والإجناز الب�ضري 

خالل معر�س "اإك�ضبو 2020 دبي".
على طرح  اأي��ام   5 م��دى  على  تعقد  التي  القمة  وتركز 
اآفاق نقا�ضية وا�ضعة ومعمقة تتناول عدداً من الق�ضايا 

ذات اهتمام وتاأثري عاملي م�ضرتك .

الأ�سعار يف جميع جوانب احلياة   وزادت  الآن  ازدادت  احلياة   متطلبات   : علي  • اأ�سماء 
نعزز ال�سعور الإن�ساين والروحي ونرفع �سعار »كن معي ، اأكن معك« اأن  يجب  فهد:  • مرمي 

• عمرو ر�سوان: الرجل حكيم اأكرث من املراأة يف اقت�ساديات البيت 
على تدبر الأمور  القدرة  ولها  بذلك  �سعيدة  باأنها  تخربين  دائما  زوجتي  الديب:  • و�سام 

واملراأة يجب اأن ت�سغلها تربية الأطفال  الرجل..  تخ�س  البيت  م�ساريف  املهند�س:  • حممد 
حتب الدخار من م�سروف البيت حتى ولو كان جزءًا ب�سيطًا بطبيعتها  املراأة  �سالم:  • هالة 

قمة املعرفة تنطلق اليوم يف اإك�ضبو 2020 دبي 

كرمت 12 من كوادرها باليوم اخلليجي للتمري�س

م�ضت�ضفى الكويت بال�ضارقة تعزز برناجمها التدريبي ب� 13 طالبة اإماراتية العام اجلاري 

•• دبي-الفجر: 

فاجاأ مركز �ضرطة الق�ضي�س، طالبا يف مدر�ضة ال�ضروق 
تقديراً  زم��الئ��ه،  و���ض��ط  مدر�ضته  يف  بتكرميه  اخلا�ضة 
بعد  �ضاحبها  اإىل  حمفظة  اإع��ادة  على  وحر�ضه  لأمانته 
يف  ال��راب��ع��ة  باملحي�ضنة  ال��ل��ول��و  ق��ري��ة  يف  عليها  ع��ث��وره 

منطقة اخت�ضا�س مركز �ضرطة الق�ضي�س.
نائب مدير مركز  امل��دح��اين،  �ضامل  �ضعيد  العقيد  وك��رم 
���ض��رط��ة ال��ق�����ض��ي�����س، ال��ط��ال��ب ع����زام خ��ال��د ���ض��ي��ف اهلل، 
اإ�ضعاد  ق�ضم  رئي�س  م���راد،  ���ض��اه  ليلي  ال�ضيدة  بح�ضور 

املتعاملني يف املركز.

مبادرة  �ضمن  ياأتي  التكرمي  اإن  امل��دح��اين  العقيد  وق��ال 
املتعاونني  ت��ك��رمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  لن�ضكركم"  "ن�ضلكم 
وال�ضركاء اخلارجيني، بالو�ضول اإىل املكرمني يف اأماكنهم 
عزام  الطالب  باأمانة  م�ضيداً  زمالئهم،  بني  وتكرميهم 
خالد �ضيف اهلل، وح�ضن ت�ضرفه وحر�ضه على التوا�ضل 
داعياً  ل�ضاحبها،  املحفظة  لإع����ادة  ال�ضرطة  م��رك��ز  م��ع 
والأمانة.  لل�ضدق  وم��ث��اًل  ق��دوًة  ات��خ��اذه  املجتمع  اأف���راد 
اجلزيل  بال�ضكر  اهلل،  �ضيف  خالد  ع��زام  الطالب  وتقدم 
العامة ل�ضرطة دبي ممثلة يف مركز �ضرطة  القيادة  اإىل 
اأن هذا التكرمي يعد و�ضاماً ومفخرة  الق�ضي�س، موؤكداً 

له بني زمالئه يف املدر�ضة.

�سمن مبادرة »ن�سلكم...لن�سكركم«
�ضرطة دبي تكرم طالبًا يف مدر�ضته
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اأخبـار الإمـارات
ثقافة و�ضياحة اأبوظبي تطلق برنامج فعالياتها ل�ضهر القراءة

•• اأبوظبي -وام:

�ضمن  – اأبوظبي،  وال�ضياحة  الثقافة  لدائرة  التابعة  "مكتبة"،  تنظم 
"الإمارات  �ضعار  حتت  العام  ه��ذا  يقام  ال��ذي  ال��ق��راءة،  ب�ضهر  احتفالها 
فعالية   100 م��ن  اأك����ر  يت�ضمن  ���ض��ام��اًل  ث��ق��اف��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  تقراأ"، 
قرائية  وور����س  ون���دوات  ب��رام��ج  ت�ضمل  متنوعة  وح�ضورية  افرتا�ضية 

وم�ضابقات طيلة �ضهر مار�س.
"مكتبة" معر�ضها  ُتطلق  ال�ضهر،  لهذا  املخ�ض�ضة  فعالياتها  اأبرز  ومن 
م�ضرية  ي�ضتعر�س  عام" ال��ذي  خم�ضني  يف  املعرفة  "خزائن  املتخ�ض�س 
اإث��راء امل�ضهد الثقايف واملعريف يف الدولة على مدار  املكتبات ودروره��ا يف 
�ضعياً  العني،  منطقة  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  يف  وذل��ك  عاماً،  خم�ضني 
اإىل ت�ضّليط ال�ضوء على جهود الرواد الأوائل يف بناء وتطوير املكتبات 

العامة واخلا�ضة والتخ�ض�ضية يف اإمارة اأبوظبي والدولة.
و�ضيقدم املعر�س لزواره فر�ضة التعرف على البدايات الأوىل للمكتبات 
يف الدولة منذ نهايات القرن التا�ضع ع�ضر، وم�ضرية تطورها على مدار 
�ضهدتها  التي  الثقافية  النه�ضة  يف  امل��ح��وري  ودوره���ا  التالية،  العقود 

خمتلف اإمارات الدولة.
باأّن  ن��وؤم��ن   : ال��دائ��رة  يف  املكتبات  اإدارة  مدير  امل��ه��ريي،  �ضيخة  وق��ال��ت 
ت��ن��وع وثراء  ت��ت��ق��اط��ع، ويعك�س  ال���ق���راءة وامل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة  جم���الت 
وتنمية  تعزيز  اإىل  الرامية  روؤيتنا  القراءة  �ضهر  يف  احلافل  برناجمنا 
املجتمع يف خمتلف القطاعات، وُيعد معر�س "خزائن املعرفة يف خم�ضني 
الثقايف  التكنولوجي  للتطور  عاماً" دلياًل على مدى مواكبة مكتباتنا 
املعايري  اأعلى  وف��ق  نوفرها  التي  اخلدمات  خ��الل  من  العاملي  واملعريف 
اأفراد  املكتبات الرقمية التي �ضهلت و�ضول جميع  الدولية مبا يف ذلك 

لنمو  اأ�ضا�ضاً  باعتبارها  والعلمية  املعرفية  امل���وارد  جميع  اإىل  املجتمع 
املجتمع وتطوره.

ب�ضكل  وال��ي��اف��ع��ني  وال�����ض��غ��ار  "مكتبة" ال��ط��الب  ب��رن��ام��ج  وي�����ض��ت��ه��دف 
من  ع��دد  تنظيم  �ضيتم  حيث  امل�ضتقبل،  وب��ن��اة  ق��ادة  باعتبارهم  خا�س 
ال�ضغري"  "كهفي  م��ث��ل  امل��ت��ن��وع��ة  والتفاعلية  ال�ضيقة  ال���ق���راءة  ور����س 
تنمية  بهدف  الكثري،  وغريها  اإينا�س"  العجيب" و"فم  و"قلم مالل 
�ضيتم  كما  الثقافية،  ومداركهم  اللغوية  مهاراتهم  وتعزيز  �ضخ�ضيتهم 
الطالب  انتماء  تثقيفية وتوعوية لرت�ضيخ  تنظيم حما�ضرات وندوات 
للتعبري  اأ�ضا�ضية  اأداة  باعتبارها  العربية  ولغتهم  الوطنية  لهويتهم 
والإبداع. وت�ضت�ضيف "مكتبة" اأي�ضاً عدداً من الكتاب واملبدعني اأمثال 
�ضتنظمان  اللتني  قد�ضي"  و"خديجة  امل�ضباحي"  "با�ضمة  الكاتبتني 
لقاءات حوارية مبا�ضرة مع الطالب ل�ضتعرا�س اأعمالهن وم�ضريتهن 

اأ�ضهم حبهن للقراءة يف تنمية �ضخ�ضياتهن. ولإ�ضفاء  الثقافية وكيف 
اأجواء من املرح والرتفيه على التجربة املعرفية، �ضي�ضم الربنامج عدداً 
من الور�س الفنية وغريها من الأن�ضطة التي �ضت�ضاهم يف �ضقل املهارات 
باأ�ضلوب �ضيق وممتع، كما �ضينظم الربنامج فعالية  اليدوية لالأطفال 
التي تهدف  امل�ضابقات  من  ع��دداً  �ضت�ضهد  التي  �ضغار"  ولكن  "اأذكياء 

لت�ضجيع الطالب على اكت�ضاب اأكرب قدر من املعلومات العامة.
الأم��ور والكبار على موعد مع برنامج ثقايف حافل  اأولياء  كما �ضيكون 
باملحا�ضرات والندوات واجلل�ضات احلوارية املرتبطة مبو�ضوع القراءة، 
وربطها مبفهوم ال�ضعادة، واأهميتها يف جمالت البحث والتعليم .. ومن 
بني هذه الربامج "�ضالون اجلاحظ الأدبي"، و"ور�ضة ال�ضرية الذاتية"؛ 
كما �ضي�ضهد برنامج "�ضهر القراءة الوطني" اإطالق عدد من مبادرات 

القراءة املخ�ض�ضة لأ�ضحاب الهمم يف "نادي �ضفراء اأ�ضحاب الهمم".

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي ، مع معايل 
جمل�س  رئي�س  الدغمي  الكرمي  عبد 
الها�ضمية  الأردنية  اململكة  النواب يف 
�ضبل  باأبوظبي  املجل�س  ام�س يف مقر 
الربملانية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
ال�ضرتاتيجية  العالقات  يواكب  مبا 
الإم��ارات واململكة الردنية  بني دولة 
ل�ضالح  ت�����ض��ب  وال����ت����ي  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة 
رئي�س  ال�����ض��ق��ي��ق��ني.وي��ق��وم  ال�ضعبني 
الأردنية  اململكة  يف  ال��ن��واب  جمل�س 
بدعوة  الإم�����������ارات  ل����دول����ة  ب����زي����ارة 
خالل  وج���رى  املجل�س.  م��ن  ر�ضمية 
التعاون  اأوج���ه  خمتلف  بحث  اللقاء 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  القائم 
الها�ضمية  الردن��ي��ة  واململكة  املتحدة 
يف خمتلف املجالت خا�ضة الربملاين 
البلدين  ق����ي����ادة  روؤي�������ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا 

وتطلعات ال�ضعبني ال�ضقيقني .
حمد   : م��ن  ك��ل  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر 
الأول  ال���ن���ائ���ب  ال����رح����وم����ي  اأح����م����د 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  لرئي�س 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ض��ره��ان  ون��اع��م��ة 
ن��ا���ض��ر حممد  و  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 
ال�ضام�ضي  النايلي  وخلفان  اليماحي 
املن�ضوري  ع��ب��دال��رح��م��ن  ن��اع��م��ة  و 
النقبي  و�����ض����ذي  ال����زع����اب����ي  وك����ف����اح 
املجل�س  اأع�ضاء  ليتيم  را�ضد  وعائ�ضة 
الدكتور  و�ضعادة  الحت��ادي.  الوطني 
عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س 

ال��وط��ن��ي الحت�����ادي و���ض��ع��ادة عفراء 
امل�ضاعد  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال��ب�����ض��ط��ي 

لالت�ضال الربملاين.
واأكد اجلانبان اأهمية تعزيز العالقات 
ال�ضقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة 
خمتلف  ح������ول  امل�����واق�����ف  وت���ن�������ض���ي���ق 
ويف  امل�ضرتك  الهتمام  ذات  الق�ضايا 
العربي  ال��ق��وم��ي  الم����ن  م��ق��دم��ت��ه��ا 
الدعم  واوج���ه   ، العربي  والت�ضامن 
والتعاون والتن�ضيق بني اجلانبني يف 
وال�ضتثنائية  املميزة  العالقات  ظل 
ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ي خمتلف 

ال�ضعد.
�ضقر  معايل  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
غ��ب��ا���س ب��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب يف 

والوفد  الها�ضمية  الردن��ي��ة  اململكة 
اأن دولة  ل��ه ،وق����ال م��ع��ال��ي��ه  امل���راف���ق 
واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
الأردنية الها�ضمية ال�ضقيقة تتمتعان 
اأ�ض�س  على  مبنية  متميزة  بعالقات 
قوية من التاريخ وامل�ضالح امل�ضرتكة 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأ�ض�ضها 
�ضلطان اآل نهيان، وامللك احل�ضني بن 
طالل "طيب اهلل ثراهما" منذ بداية 

ال�ضبعينات .
الكرمي  نقل معايل عبد  وم��ن جهتة 
الدغمي حتيات امللك عبداهلل الثاين، 
الها�ضمية،ايل  الأردنية  اململكة  ملك 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اهلل" و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ  "رعاه 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
�ضقر  معايل  حمل  ب��دوره   . امل�ضلحة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  حت���ي���ات  الحت�������ادي 
نائب  ال�ضمو  و�ضاحب  الدولة  رئي�س 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ح���اك���م دب����ي و����ض���اح���ب ال�����ض��م��و ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
عبداهلل  امل��ل��ك  ايل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
م��ع��ايل �ضقر غبا�س  واأك����د   . ال��ث��اين 

ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ة الأخ���وي���ة التي 
جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة 
وامل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة حتت 
ال�ضمو  ل�����ض��اح��ب  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
وامللك  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
عبداهلل الثاين، ملك اململكة الأردنية 
ال��ه��ا���ض��م��ي��ة، ال�����ض��ق��ي��ق��ة م��و���ض��ح��ا اأن 
يحتذى  منوذجا  تعد  العالقات  هذه 
والت�ضامن  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ع���الق���ات  يف 
الأخوي ال�ضادق . واأ�ضار معايل �ضقر 
يرتبطان  ال��ب��ل��دي��ن  ان  ايل  غ��ب��ا���س 
را�ضخة  ت��اري��خ��ي��ة  اأخ���وي���ة  ب��ع��الق��ات 
الأردنيون كانت لهم  ..وق��ال:الأخ��وة 
اإ�ضهامات هامة يف بناء �ضرح الحتاد 

�ضواء على م�ضتوى القطاع التعليمي 
امتدت  وق��د  امل���ايل،  اأو  الع�ضكري  اأو 
اإىل  الطيبة  الثنائية  العالقات  تلك 
خمتلف الأ�ضعدة واملجالت، وعززتها 
ومذكرات  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ل�ضيما  وال���ربوت���وك���ولت،  ال��ت��ف��اه��م 
اللجنة امل�ضرتكة، حيث تعد ال�ضراكة 
اأحد  الأردين   - الإم��ارات��ي  وال��ت��ع��اون 
اأجن����ح من����اذج ال��ع��م��ل املُ�����ض��رتك على 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن ال��ع��رب��ي وال�����دويل. مبا 
ال�ضيا�ضية  الإرادة  ح���ج���م  ي��ع��ك�����س 
القيادة  وال��دع��م ل حم��دود من قبل 

احلكيمة للبلدين ال�ضقيقني.
اأه���م���ي���ة تعزيز  واك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
املجل�ضني  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

واملواقف  ال��روؤى  لتوحيد  ال�ضقيقني، 
ح��ي��ال ال��ق�����ض��اي��ا وامل���و����ض���وع���ات ذات 
الهتمام امل�ضرتك، ل�ضيما فاإننا على 
امل�ضاركة يف اجتماعات الحتاد  اأبواب 
ال���ربمل���اين ال�����دويل يف اإن��دون��ي�����ض��ي��ا ، 
غاية  يف  ف���رتة  ظ��ل  يف  ينعقد  ال����ذي 
ال���دق���ة مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل اأج���م���ع، ما 
يتطلب من الدول العربية مزيدا من 

التعاون والتقارب فيما بينهم .
تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  معاليه  اأك���د  كما 
الربملاين بني  والتعاون  العمل  اأوج��ه 
املجل�ضني ال�ضقيقني، يف جمال تبادل 
امل���ع���ارف واخل������ربات ال��ربمل��ان��ي��ة بني 
التجربة  من  وال�ضتفادة  اجلانبني، 
ال����رائ����دة ل����دى امل��ج��ل�����ض��ني يف جمال 

الخت�ضا�س الت�ضريعي اأو التنظيمي. 
كما ثمن معاليه امل�ضاركة الفعالة من 
اململكة الأردنية الها�ضمية يف معر�س 
اك�ضبو 2020، يف جناح التنقل ب�ضعار 
"القدرة على الخرتاع والبتكار رغم 
ال�ضعاب"، مبا يعد فر�ضة ا�ضتثنائية 
لت�ضليط ال�ضوء على ثقافة واجنازات 

الأردن وروؤيتها امل�ضتقبلية.
من جهته اكد معايل عبد الكرمي اأن 
العالقات بني دولة الإمارات العربية 
الها�ضمية،  الأردنية  واململكة  املتحدة 
العالقات  يف  ب���ارزاً  اإقليمياً  من��وذج��اً 
على  ت�ضتند  التي  الوثيقة،  الثنائية 
والأهداف  امل�ضرتك  التاريخ  اأوا���ض��ر 
وال��روؤى املوحدة، حيث جت��ذرت هذه 
املا�ضية،  ال���ع���ق���ود  خ����الل  ال���ع���الق���ة 
والتوجيهات  احلثيثة  املتابعة  بف�ضل 
ال�ضديدة للقيادة الر�ضيدة يف البلدين 
امل�ضرتك  واإمي���ان���ه���م���ا  ال�����ض��ق��ي��ق��ني، 
والعمل  والتن�ضيق  التوحد  ب�ضرورة 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  امل�������ض���رتك 
العالقات  اأن  ايل  واأ����ض���ار  ال��راه��ن��ة. 
را�ضخة  عالقات  الإماراتية  الأردنية 
من  ثابتة  اأ���ض�����س  على  ت��ق��وم  ومتينة 
الح�������رتام امل���ت���ب���ادل، وت����ع����ززت عرب 
العقود املا�ضية وكانت ول تزال قائمة 
على التن�ضيق والتعاون ..مو�ضحا اأن 
هذه العالقات اأ�ضا�ضها وحدة الهدف 
وامل�ضري والتقارب الجتماعي القائم 
على ت�ضابه القيم والعادات والتقاليد 
العالقات  �ضمة م�ضرتكة ميزت  وهي 

بني البلدي .

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  غبا�س  �ضقر  معايل  ا�ضتقبل 
اأم�س  ال��وط��ن��ي الحت������ادي  امل��ج��ل�����س 
ب��اأب��وظ��ب��ي معايل  امل��ج��ل�����س  يف م��ق��ر 
فرناند ايتجن رئي�س جمل�س النواب 
الكربى  ل���وك�������ض���م���ب���ورغ  دوق����ي����ة  يف 
والوفد املرافق له الذي يقوم بزيارة 

اإىل الدولة.
اللقاء رحب معايل �ضقر  ويف بداية 
غ��ب��ا���س ب��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب يف 
ل��وك�����ض��م��ب��ورغ وال���وف���د امل���راف���ق له. 
الثنائية  العالقات  عمق  على  واأك���د 
ودوقية  الإم����ارات  دول��ة  تربط  التي 
ل��وك�����ض��م��ب��ورغ ال���ك���ربى ال���ت���ي متتد 
لأكر من اأربعني عاما، وتعاونهما يف 
العديد من املجالت، وحر�س القيادة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال���ر����ض���ي���دة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ط��وي��ره��ا 
احليوية مبا يخدم م�ضلحة البلدين 

وال�ضعبني ال�ضديقني.
ح�ضر اللقاء اأع�ضاء جمموعة جلنة 
مع  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�ضداقة 
: معايل  الأوروب��ي��ة  ال���دول  برملانات 
الدكتور علي را�ضد النعيمي، و�ضعادة 
�ضارة حممد فلكناز رئي�ضة  كل من: 
املجموعة، ومرية ال�ضويدي. اأع�ضاء 
،و�ضعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
العام  النعيمي الأمني  الدكتور عمر 
للمجل�س الوطني الحتادي و�ضعادة 
عفراء الب�ضطي الأمني العام امل�ضاعد 

لالت�ضال الربملاين.
واأ�ضاد معايل رئي�س املجل�س الوطني 
الحت�����ادي وم��ع��ايل ف��رن��ان��د ايتجن 
رئي�س جمل�س النواب يف لوك�ضمبورغ 
التعاون  ع��الق��ات  ل��ه  ، مب��ا و���ض��ل��ت 
القائمة  ال�ضرتاتيجية  وال�����ض��راك��ة 

بني البلدين يف خمتلف املجالت.
وتناول اللقاء بحث التعاون الثنائي 
والتاأكيد على اأهمية تعزيز التوا�ضل 

الق�ضايا  خمتلف  ح��ي��ال  والتن�ضيق 
ذات اله��ت��م��ام امل�����ض��رتك والت���ف���اق ، 
وتعزيز  واخل��ربات  الزيارات  وتبادل 
ال��ت��ن�����ض��ي��ق وال���ت�������ض���اور ال����ربمل����اين يف 
يف  ي�ضهم  مب��ا  الربملانية،  امل�ضاركات 
الثنائية  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 

املجالت.
واكد معايل �ضقر غبا�س علي اأوجه 
المارات  دول��ة  ب��ني  القائم  التعاون 
ودوقية لوك�ضمبورغ يف جمال الطاقة 
اخل�ضراء والطاقة املتجددة. خا�ضة 
موؤ�ض�س  ع�����ض��و  ل��وك�����ض��م��ب��ورغ  اأن  و 
املتجددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة 
اأبو  اإمارة  من  تتخذ  "اإيرينا"والتي 

ظبي مقراً لها.
دولة  ج��ه��ود  اأن  ايل  معاليه  واأ����ض���ار 
المارات وا�ضحة وجليه يف مكافحة 
العمل  تعترب  وه��ي  املناخي،  التغري 
الأ�ضا�ضية  ال���رك���ائ���ز  م���ن  امل���ن���اخ���ي 

ومبادراتها  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  يف 
و�ضيا�ضاتها  والق��ت�����ض��ادي��ة  البيئية 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، مم��ا جعلها 
ا���ض��ت�����ض��اف��ة موؤمتر  ب�����ض��رف  حت��ظ��ى 
يف   "28 "كوب  الأط��������راف  ال������دول 
دولة  ان  علي  موؤكدا   .2023 العام 
التعاي�س  يف  تعد من��وذج��اً  الإم����ارات 
هو  ال�ضالم  ب���اأن  وت��وؤم��ن  والت�ضامح 
اخل���ي���ار ال���ض��رتات��ي��ج��ي وه���و حجر 
�ضيا�ضاتها وعالقاتها مع  الزاوية يف 
بالتوقيع  ق��ام��ت  ال���دول حيث  ك��اف��ة 
الإب���راه���ي���م���ي قناعة  الت���ف���اق  ع��ل��ى 
ال�ضتقرار  ولتحقيق  ال�ضالم  بخيار 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة والزده�������ار 
الأخوة  وثيقة  توقيع  ومت  ل�ضعوبها، 
الإن�����ض��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات، 
مب��ا ي��وؤك��د اإمي���ان الإم�����ارات العميق 
بال�ضالم والتعاي�س مع كافة الدول .

ن�ضارك  غ��ب��ا���س  �ضقر  م��ع��ايل  وق���ال 
ال����ع����امل ه�����ذه الي�������ام الح���ت���ف���ال " 

"، ونوؤكد على  باليوم العاملي للمراآة 
الوطن  وب��ن��اء  التنمية  يف  امل���راأة  دور 
ال����رج����ل ، وان���ط���الق���ا من  ب���ج���ان���ب 
بف�ضل  الإماراتية  امل��راأة  �ضكلت  ذلك 
الر�ضيدة  للقيادة  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
التنمية  م�ضرية  يف  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة 
امل�ضتدامة وبناء الدولة، ، فقد اآمنت 
لها  واف�ضحت  وامكانياتها  بقدراتها 
جمال لالنطالق والبتكار والبداع 
�ضناعة  م���راك���ز  ال���رج���ل يف  ب��ج��ان��ب 
،م�ضريا  ال��ع��ل��ي��ا  وامل��ن��ا���ض��ب  ال���ق���رار 
لدولة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ان  ايل 
ق����رار رف���ع م�ضتوى  ب��ع��د  الإم�������ارات 
اأع�ضاء  اإىل ن�ضف عدد  امل��راأة  متثيل 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�������ادي، تعد 
منوذجا بارزا يف جمال دعم ومتكني 
املراأة  اأ�ضحت  وبذلك  �ضيا�ضيا.  املراأة 
الإم����ارات����ي����ة من����وذج����اً ي��ح��ت��ذى به 
اإل���ه���ام ل��ل��م��راأة يف خمتلف  وم�����ض��در 
ث��م��ن معاليه  ك��م��ا  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء 

امل�ضاركة الفعالة لدوقية لوك�ضمبورغ 
 ،2020 اك�ضبو  الكربى يف معر�س 
وج��ن��اح��ه��ا امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ي��ع��رب عن 
والتوا�ضل  وال����ض���ت���دام���ة  ال���ت���ن���وع 
وامل��ب��ادرة..،وق��ال :ه��ي قيم نت�ضارك 

فيها، كدولة الإمارات، معكم.
فرناند  م����ع����ايل  اأك�������د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
اي��ت��ج��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب يف 
دوق���ي���ة ل��وك�����ض��م��ب��ورغ ال���ك���ربى علي 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  عمق 
لوك�ضمبورغ  دوق����ي����ة  و  الم���������ارات 
القائمة  ال��ع��الق��ات  خا�ضة  ال��ك��ربى 

اأهمية  على  م��وؤك��دا  املجل�ضني،  ب��ني 
تبادل الزيارات والتن�ضيق يف خمتلف 
له  و�ضلت  م��ا  يج�ضد  مب��ا  الق�ضايا 
عالقات ال�ضداقة وال�ضراكة القائمة 
بني البلدين من تطور ومنو، موؤكدا 
العالقات  ت���واك���ب  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
البلدين. وا�ضار معاليه ايل النه�ضة 
احل�����ض��اري��ة وال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل الذي 
ت�����ض��ه��ده دول����ة الم������ارات م���ن تقدم 
يف جم����الت ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة و 
وخا�ضة  والف�ضاء  والبتكار  التعليم 

امل�������راة مم����ا يدل  يف جم�����ال مت���ك���ني 
ع���ل���ي ث���ق���ة ق����ي����ادة دول������ة الم�������ارات 
،كما  امل��ه��م يف جم��ت��م��ع��ه��ا  يف دوره�����ا 
اث��ن��ي ع��ل��ي جن���اح ال��دول��ة يف تنظيم 
دبي"،   2020 "اك�ضبو  وا�ضت�ضافة 
الرائدة  واملكانة  الثقة  يعك�س  ال��ذي 
لدولة الم��ارات. ووجه دعوة ملعايل 
�ضقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني 
الحتادي لزيارة دوقية لوك�ضمبورغ 
التعاون  ع��الق��ات  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ربى 
الثنائية يف خمتلف املجالت وخا�ضة 

الربملانية.

رئي�س املجل�س الوطني الحتادي ورئي�س جمل�س النواب الردين يعقدان جل�ضة مباحثات م�ضرتكة

�ضقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الربملانية مع رئي�س 
جمل�س النواب يف دوقية لوك�ضمبورغ الكربى

•• عجمان-وام:

ه���ن���اأ ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
القيادة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
ومنت�ضبيها  عجمان  ل�ضرطة  العامة 
جوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  على  بح�ضولهم 
التميز احلكومي على م�ضتوي الدولة 
وال�����ف�����وز مب���ج���م���وع���ة م����ن اجل����وائ����ز 
ال���دول���ي���ة م��ن��ه��ا ج���ائ���ز ة ال����ري����ادة يف 
وجائزة  امل���رك���ب���ات  ج���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة 
املرورية  اجلرائم  مكافحة  يف  الريادة 
للتميز  "فايجنيباوم"  وج�����ائ�����زة 
ال�ضرطة  يف  الريادة  وجائزة  الريادي 
املجتمعية و جائزة القائد املوثر حتت 
�ضنة ال 40 �ضنة وجائزة اف�ضل من�ضق 
العربية  الف��ك��ار  اق���رتاح���ات وج��ائ��زة 
بارا�ضورمان"   " ج��ائ��زة  و  وال��دول��ي��ة 

للبحث املتميز يف جمال املتعاملني .
اأحمد �ضعيد  كما بارك �ضموه للمقدم 
حميد النعيمي مدير اإدارة التحريات 
واملباحث اجلنائية يف عجمان ح�ضوله 
ال���وزراء يف  رئي�س جمل�س  و���ض��ام  على 
�ضموه على  .. موؤكدا  الإ�ضرايف  املجال 
والفوز  املتميز  الإجن���از  ه��ذا  مثل  اأن 
باجلوائز يدل على اجلهود املبذولة يف 
�ضرطة عجمان واهتمامها مبنت�ضبيها 
امل�ضتحق  الإجن�������از  ل���ذل���ك  اأدى  مم���ا 
التفوق  ع��ل��ى  واإ���ض��راره��م  بعزميتهم 

والنجاح.
�ضموه  ا���ض��ت��ق��ب��ال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الفائزين  ع��ج��م��ان  ���ض��رط��ة  ملنت�ضبي 

ال��دول��ي��ة بح�ضور  بعدد م��ن اجل��وائ��ز 
عبد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  اللواء  �ضعادة 
اهلل النعيمي قائد عام �ضرطة عجمان 
���ض��رط��ة عجمان  ال�����ض��ب��اط يف  وك���ب���ار 

بديوان احلاكم .
واأعرب �ضموه عن �ضعادته بهذا التميز 
اأداء مهامهم  يف  الوطن  اأب��ن��اء  وجن��اح 
اأن هذا  الأك��م��ل مو�ضحا  ال��وج��ه  على 
الفوز يعك�س م�ضتوى اخلدمات والأداء 
وي�ضع  �ضرطة عجمان  ملنت�ضبي  املميز 
املهنية  م�ضريتهم  يف  ج��دي��دة  ب�ضمة 
املتميزة.. وهذا اإن دل على �ضيء فاإمنا 
يدل على متيزهم وتطورهم يف تقدمي 
لإ�ضعاد  والف�ضل  املطلوبة  اخلدمات 
اأفراد املجتمع واأن احل�ضول على مثل 
ه��ذه اجل��وائ��ز مينح الآخ��ري��ن حافزاً 
وابتكار  م��ه��ارات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر  وداف���ع���اً 
مبادرات واأفكار توؤدي اإىل امل�ضاهمة يف 

جناح مهامهم الأمنية وغريها.
باأنه  ه����ذا الإجن�������از  ���ض��م��وه  وو����ض���ف 
تلقاه  ال��ذي  وال��دع��م  لالإهتمام  ثمرة 
العليا  قيادتنا  م��ن  الأم��ن��ي��ة  اأجهزتنا 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ورع���اي���ة  وم�����ض��ان��دة 
ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان ونتيجة 
ط��ب��ي��ع��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات واجل���ه���ود التي 
تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
الداخلية الذي جعل التميز يف الأداء 
ي��اأت��ي يف مقدمة  ه��دف��ا ا���ض��رتات��ي��ج��ي��اً 

وال�ضرطي.  الأم��ن��ي  العمل  اأول���وي���ات 
واأكد �ضموه اأن هذا الفوز امل�ضتحق يعد 
م�ضدر فخر واعتزاز جلميع منت�ضبي 
�ضرطة عجمان ودافعاً ملوا�ضلة م�ضرية 
التميز والعمل بجهد وعطاء لتطوير 
اأن���ه ي�ضع  ك��م��ا  ال�����ض��رط��ي  ال��ع��م��ل  اأداء 
ا�ضتحقاقات  اأم����ام  ال�����ض��رط��ة  اأج���ه���زة 
العمل  من  مزيد  اإىل  تدفعها  جديدة 
الذي يحفظ الأمن وال�ضتقرار لهذا 
الوطن يف ظل قائد م�ضريته �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
واإخوانه  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى 

حكام الإمارات.

ال�ضيخ  اللواء  �ضعادة  تقدم  جانبه  من 
�ضلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى  عجمان  �ضرطة 
وال�����ض��ك��ر اجل��زي��ل وال��ع��رف��ان اإىل من 
دعم  يف  اهلل  بعد  الف�ضل  اإليهم  يعود 
م�ضرية الأمن والأم��ان والتميز حيث 
توجت م�ضاعيهم بالإجنازات املتوالية 
ب��ال��ب��ن��ان وح�ضلت على  اإل��ي��ه��ا  وي�����ض��ار 
ب��ال��ع��دي��د م��ن اجلوائز  ���ض��رف ال��ف��وز 

املحلية والدولية يف جمال التميز .
واأ����ض���اد ���ض��ع��ادت��ه ب��ه��ذه الجن������ازات .. 
م��وؤك��دا اأن���ه ث��م��رة ال��دع��م الكبري من 
عجمان  اإم���ارة  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب 
وويل ع��ه��ده ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��م��ار بن 

�ضمو  اأول  وال��ف��ري��ق  النعيمي  حميد 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  ���ض��ي��ف  ال�����ض��ي��خ 
يف  الثاقبة  النظرة  لهم  كانت  والذين 
دعم برامج التميز يف وزارة الداخلية 
والتي  عجمان  �ضرطة  يف  ومنت�ضبيها 
جاءت ترجمة لفكرهم ونهجهم حيث 
لتوجيهات  نتيجة  ج��اء  الفوز  ه��ذا  اأن 
مب�ضتوى  لالرتقاء  الدائمة  �ضموهم 
ل��ت��ك��ون منوذجاً  ال�����ض��رط��ي��ة  الأج���ه���زة 

للتقدم وهذا يعد فخراً لنا جميعاً .
مبزيد  للجميع  متنياته  ع��ن  واأع���رب 
من التقدم والنجاح والتميز يف اأدائهم 
عليه  الذي ح�ضلوا  التقدير  وترجمة 
اإىل اإجنازات حتقيقا لتطلعات القيادة 

ال��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة ع��ج��م��ان يف اإح����راز 
جمالت  جميع  يف  املوؤ�ض�ضية  ال��ري��ادة 

العمل المني والتميز .
ح�ضر اللقاء معايل الدكتور ماحد بن 
احلاكم  دي��وان  رئي�س  النعيمي  �ضعيد 
النعيمي  ع���م���ار  ب���ن  ح��م��ي��د  وال�����ض��ي��خ 
و�ضعادة يو�ضف حممد النعيمي مدير 
عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد 

من كبار امل�ضوؤولني .
ل�ضرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ان  ي���ذك���ر 
ع�ضر  م��ن  اك��ر  على  ح�ضلت  عجمان 
ج����وائ����ز ل��ل��ت��م��ي��ز و�����ض����ه����ادات اجل�����ودة 
خالل عامي 2021 و 2022 حيث 
ح�����ض��ل امل���ق���دم ���ض��ي��ف ال��ف��ال���ض��ي على 

املرورية  ال�ضالمة  يف  ال��ري��ادة  ج��ائ��زة 
 " الدولية  ال�ضرطة  قادة  "رابطة  من 
�ضنة  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
فاطمة عبيد  الرائد  وف��ازت   2021
املتميزة  الن�ضائية  القيادية  ال�ضام�ضي 
للتميز  فايجنيباوم"   " ب���ج���ائ���زة 
الريادي من جامعة حمدان بن حممد 
الريادة  وجائزة   2022 �ضنة  الذكية 
رابطة  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ض��رط��ة  يف 
الوليات  ال��دول��ي��ة يف  ال�����ض��رط��ة  ق���ادة 
 2021 ���ض��ن��ة  الم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
اجلالف  علي  خ��ال��د  النقيب  وح�ضل 
�ضنة  امل��وث��ر حت��ت  القائد  ج��ائ��زة  على 
النقيب  2021 وح�ضل  �ضنة   40 ال 
ط���الل ���ض��امل ���ض��ي��ف امل��ط��رو���ض��ي على 
ج����ائ����زة اف�������ض���ل م��ن�����ض��ق اق����رتاح����ات 
والدولية  ال��ع��رب��ي��ة  الف���ك���ار  وج���ائ���زة 
ل�ضنة 2021 وفاز املالزم عبدالعزيز 
 " ع��ل��ى ج��ائ��زة  النعيمي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن 
ب���ارا����ض���ورم���ان " ل��ل��ب��ح��ث امل��ت��م��ي��ز يف 
حمدان  جامعة  من  املتعاملني  جمال 
املقدم  وي��ع��د   .  2022 �ضنة  ال��ذك��ي��ة 
مدير  النعيمي  حميد  �ضعيد  اأح��م��د 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة 
يف عجمان احلا�ضل على و�ضام رئي�س 
الإ�ضرايف  امل��ج��ال  يف  ال�����وزراء  جمل�س 
جرائم  مكافحة  يف  ال���ري���ادة  وج��ائ��زة 
ال�ضرطة  ق����ادة  راب��ط��ة  امل��رك��ب��ات م��ن 
املتميزين  امل���وظ���ف���ني  م���ن  ال���دول���ي���ة 
العمل  يف  امللهمة  الق�ض�س  اأ���ض��ح��اب 
مدير  اأ�ضغر  كونه  مع  فهو  ال�ضرطي 

اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  اإدارة 
وبعزميته  اأن��ه  اإل  الداخلية  وزارة  يف 
اأداء  يف  وتفانيه  لعمله  وحبه  القوية 
مهامه  مبمار�ضة  جن��ح  املهني  واج��ب��ه 
على  يعتمد  خمتلف  وم��ن��ظ��ور  بفكر 
والربامج  الأن��ظ��م��ة  وت��ط��ب��ي��ق  ت��ب��ن��ي 
الإل���ك���رتون���ي���ة احل���دي���ث���ة ل��ل��ح��د من 
بدون  الطائرات  كا�ضتخدام  اجلرمية 
طيار ملراقبة م�ضرح اجلرمية والربط 
الإل������ك������رتوين ل����ك����ام����ريات امل���راق���ب���ة 
"مر�ضال"  الذكية  الهواتف  وتطبيق 
اجلهات  م����ع  الإل������ك������رتوين  ل���ل���رب���ط 
التفتي�س  اأذون���ات  وت�ضريع  الق�ضائية 

وتقلي�س زمن تقدمي اخلدمة.
ب�ضغف  النعيمي  اأح��م��د  ويتمتع  ك��م��ا 
العمل  اإدارة  يف  متميزة  وق���درة  كبري 
عالية  وح���رف���ي���ة  ب���ك���ف���اءة  اجل���ن���ائ���ي 
اإىل ج��ان��ب خ���ربات وا���ض��ع��ة يف جمال 
و�ضخ�ضية  والتحليل  اجلنائي  البحث 
م���رن���ة وق�����درة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق معايري 
ميتلك  ك��م��ا  املتميز  ال�����ض��رط��ي  الأداء 
موهبة كبرية يف جمال بناء العالقات 
واملقرتحات  الأف���ك���ار  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل 
واأفراد  فئات  خمتلف  من  التطويرية 
مبتكر  ب�ضكل  وظ��ف��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
�ضكل  وق��د  العمل  يف تطوير جم��الت 
جم��ل�����ض��ا ل��ل��ت��وا���ض��ل الج���ت���م���اع���ي يف 
ملناق�ضة  دائ������رة   13 ���ض��م��ل  ع��ج��م��ان 
اإيجاباً  انعك�س  م��ا  اخل��دم��ات  تطوير 
خمتلف  يف  الأداء  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 

جمالت العمل.

عمار النعيمي يهنئ منت�ضبي �ضرطة عجمان بح�ضولهم على جوائز التميز
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

والدعاية  الإع�����الم  وزي����رة  ك�ضفت 
مونيكا  زمي���ب���اب���وي  يف  والإذاع����������ة 
م���وت�������ض���ف���اجن���وا ع����ن ن���ي���ة ب���الده���ا 
لبناء  دولر  م���ل���ي���ار  م��ب��ل��غ  ان����ف����اق 
���ض��ن��اع��ة اإع������الم ق���وي���ة يف اإط������ار " 
روؤية زميبابوي 2030 " والهادفة 
لرفع م�ضتوى معي�ضة �ضكان البالد 
البالغ عددهم 15 مليون ن�ضمة اإىل 

امل�ضتوى املتو�ضط وما فوق.
وقالت مونيكا لوكالة اأنباء الإمارات 
اإىل  الر�ضمية  زيارتها  خ��الل  )وام( 
مبثابة  �ضيكون  هذا  حتقيق  اإن  دبي 
قطاع  اأن  اإىل  جذري..لفتة  تغيري 
اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  ب����الده����ا  الإع��������الم يف 
الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ال��ع��امل، خا�ضة يف  اأن��ح��اء  يف جميع 
املتحدة ومنطقة  العربية  الإم��ارات 
الرقمي  امل��ح��ت��وى  اخل��ل��ي��ج لإن�����ض��اء 
الإلكرتونية  امل���واق���ع  وا���ض��ت�����ض��اف��ة 
واإنتاج الأفالم. ونوهت ب�ضكل خا�س 
اإىل اأن "هناك العديد من الفر�س، 
التلفزيوين  امل����ج����ال  يف  خ���ا����ض���ة 
الكوجنر�س  اأن  معتربة  والراديو" 
العاملي لالإعالم يف اأبوظبي �ضيكون 
مبثابة فر�ضة ذهبية لعر�س اإمكانات 
والبحث عن  لديهم  الإع��الم  قطاع 
�ضركاء وم�ضتثمرين لالن�ضمام اإىل 
من  املزيد  حتقيق  يف  بالدها  جهود 

النمو. واأكدت الوزيرة اأن زميبابوي 
امل�ضاركة  ع���ل���ى  ل��ل��غ��اي��ة  ح��ري�����ض��ة 
امل�ضتثمرين  جل������ذب  احل�������دث  يف 
ال�ضوق  اإىل  ال��دخ��ول  يف  واملهتمني 
ال��ت��ي تقدر  الإع��الم��ي��ة يف ب��الده��ا 
بقيمة مليار دولر اأمريكي ..وقالت 
تلفزيونية  قناة  لدينا  كانت  "لقد 
اإذاع��ي��ة على  واح���دة و�ضت حمطات 
املا�ضية. ولكن  الأربعني عاما  مدار 
برتخي�س  قامت  احلالية  احلكومة 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة جتارية  ق���ن���وات  ���ض��ب��ع 
واأك������ر م���ن 38 حم��ط��ة اإذاع����ي����ة. 
الكثري  ت����زال ه��ن��اك  ذل����ك ل  وم����ع 
ال�ضوق."  املتوفرة يف  من الإمكانات 
ب��داأت م�ضروع  قد  وكانت زميبابوي 
ال���رق���م���ن���ة يف ق����ط����اع الإع����������الم يف 
نق�س  ب�ضبب  ولكن   ،2015 ال��ع��ام 
ا�ضتكمال  م��ن  تتمكن  مل  التمويل، 
"نتمنى اأن ن�ضتكمل  امل�ضروع.وقالت 

ه���ذا امل�������ض���روع.. ف��ن��ح��ن م���ا زل��ن��ا يف 
العالم  �ضناعة  ال��ن��م��و..و  مرحلة 
ل��دي��ن��ا يف ب��داي��ات��ه��ا و ب��اإم��ك��ان هذه 
عما  ع��دة  م��رات  تنمو  اأن  ال�ضناعة 
ه���ي ع��ل��ي��ه ال����ي����وم.. ل���ذل���ك، هناك 
الرقمنة.  ال��ف��ر���س يف  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأن جنذب امل�ضتثمرين الذين  .ونود 
يرغبون يف الن�ضمام الينا للح�ضول 
على تراخي�س اأو العمل مع �ضركات 
حملية." واأ�ضارت الوزيرة اأن قطاع 
بحاجة  زمي����ب����اب����وي  يف  الإع����������الم 
واإىل  التدريب  يف  فر�س  اإىل  اأي�ضا 
ا����ض���ت���ودي���وه���ات ح���دي���ث���ة واأح�������دث 
املعدات للبث واإنتاج الأفالم ورقمنة 
التناظرية  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات 
املوؤ�ض�ضات  ك��ربى  وك��ان��ت  احل��ال��ي��ة. 
الإعالمية يف زميبابوي قد عر�ضت 
ف���ر����س ال����ض���ت���ث���م���ار ل���دي���ه���ا خالل 
م�ضاركتها يف حدث اإعالمي نظمته 

دبي   2020 اإك�ضبو  يف  زمي��ب��اب��وي 
اأم�س الول. وقالت الوزيرة مونيكا 
من  كثريا  اإع��الم��ن��ا  ا�ضتفاد  "لقد 
معر�س  يف  دول��ت��ن��ا  م�ضاركة  خ��الل 
ل���ذل���ك،  دب��������ي..   2020 اإك�������ض���ب���و 
ك��ن��ا م��ت��ح��م�����ض��ني ل��ل��م�����ض��ارك��ة. كما 
اأك��رب موؤ�ض�ضاتنا  �ضاركت يف احل��دث 
زميبابوي  وحت��ت��ف��ل  الإعالمية." 
املقام  جناحها  يف  ال��وط��ن��ي  بعيدها 
دبي   2020 اك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س  يف 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  ب��ح�����ض��ور  ال���ي���وم 
مناجناجوا.  دام���ب���ودزو  اإمي��ر���ض��ون 
واأ�ضارت الوزيرة اإىل اأنه �ضيتم اإلقاء 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  ق��ب��ل  ك��ل��م��ات م��ن 
زميبابوي  م���ن  امل�����ض��وؤول��ني  وك���ب���ار 
دبي  املقام يف  الأعمال  اأم��ام منتدى 
"فر�ضة  مب��ث��اب��ة  ���ض��ي��ك��ون  وال������ذي 
زميبابوي  م���ن  الأع����م����ال  ل���رج���ال 
ل���ل���ق���اء ن���ظ���رائ���ه���م الإم�����ارات�����ي�����ني 
واآخ���ري���ن م���ن ال�����دول امل�����ض��ارك��ة يف 
"اإن  املميز".وقالت  احل����دث  ه���ذا 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة هي 
مبثابة  ي��ع��د  ال���ذي  امل��م��ي��ز،  �ضريكنا 
بوابة لنا اإىل اأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط 
زميبابوي  واأوروبا." وت�ضعى  واآ�ضيا 
و�ضراكات  ا���ض��ت��ث��م��ارات  ج����ذب  اإىل 
والتعدين،  ال���زراع���ة،  ق��ط��اع��ات  يف 
مونيكا  والطاقة.وقالت  والأدوي���ة، 
"هناك العديد من الفر�س املربحة 

للجانبني " .

•• ابوظبي-الفجر:

وتاأهيلية  تدريبية  عدة  وال�ضت�ضارات" برامج  للبحوث  تريندز  "مركز  اأطلق   
اأنهى  جديدة، يف جمالت البحث العلمي والإع��الم وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، فيما 
الأ�ضبوع املا�ضي برامج تدريبية اأخرى لطلبة وخريجي جامعات حملية وعربية 
واإع��داد كوادر  العاملي  امل�ضتوى  املعرفة على  ن�ضر  اأهدافه يف  مع  ات�ضاقاً  وعاملية، 
وذلك  والتحديات،  والتغريات  التطورات  خمتلف  مع  للتعامل  موؤهلة  ب�ضرية 
عدد  ح��ال��ي��اً  ويتلقى   .2022 ل��ع��ام  واأه���داف���ه  ال�ضرتاتيجية  خطته  اإط���ار  يف 
دورات يف جم��الت متعددة  ودولية  وعربية  املتدربني من جامعات حملية  من 
اإدارة  "تريندز" حتت  يف  املتخ�ض�ضني  والباحثني  اخل��رباء  من  نخبة  باإ�ضراف 

مة لطلبة  التدريب واملعرفة، وذلك �ضمن �ضل�ضلة من الربامج التدريبية امل�ضمَّ
املتدربات  الطالبات  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  باإنهاء  امل��رك��ز  احتفى  فيما  اجل��ام��ع��ات، 
اأبوظبي لربنامج  من خّريجات كلية علوم الت�ضال والإع��الم بجامعة زايد يف 
تدريبي ا�ضتمر اأكر من �ضهرين، واإنهاء طلبة اآخرين من كل من جامعة تورنتو 
تخ�ض�ضات  يف  تدريبية  لربامج  والتكنولوجيا  للعلوم  م�ضر  وجامعة  الكندية 
متنوعة، يف الوقت الذي يبداأ فيه املركز ال�ضهر اجلاري تنفيذ برامج تدريبية 

اإعالمية جديدة جلامعة زايد يف اأبوظبي وموؤ�ض�ضات اأخرى .
واأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي للمركز مبنا�ضبة تد�ضني 
دورات جديدة يف املركز واختتام اأخرى، اأهمية التدريب امل�ضتمر لإيجاد اأجيال 
واملعرفة.  بالعلم  �ضنعه  يف  وامل�ضاركة  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  وق��ادرة  موؤهلة 

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

يدعو جناح جزيرة توفالو اجلمهور املتواجد يف منطقة التنقل باأك�ضبو 2020 
يو�ضح  وما  القلوب،  تنع�س  التى  واحلكايات  الق�ض�س  �ضرد  اإىل  لال�ضتماع    ،
كيف يعرف بلطف ال�ضعب التوفايل، و�ضرد م�ضرية ال�ضعب مع طرح  جمموعة 
نفي�ضة من امل�ضاهد اجلميلة والثقافة العريقة، حيث اأنها دولة ت�ضم ت�ضع جزر 
يف جنوب املحيط الهادئ، واأ�ضولها تعود اإىل بولينيزية، وتتمتع ب�ضواطئ بكر 
مالذ  وتعترب  خ�ضبة،  طبيعية  ملناظر  بالإ�ضافة  �ضافية،  كري�ضتالية  ومياه 
التاريخية،  املرجانية واملغامرات ال�ضتوائية واملواقع  بال�ضعاب  طبيعي يتميز 
ويتميز ت�ضميم اجلناح اخلارجي برتجمة ال�ضعار الذي اختري ليج�ضد  تطور 
اجلزيرة  لطبيعة  مالئماً  جاء  الداخلي  الت�ضميم  بينما  وتنميتها،  اجلزيرة 

اأمام الزوار للم�ضاهدة وال�ضتمتاع باملقتنيات  يف ات�ضاع املمرات لتف�ضح املجال 
املوزعة على احلواجز واجلدران.

م�ضتنجدة  امل��ن��اخ��ي،  التغري  لق�ضية  ال��رتوي��ج  ت��وف��ال��و  ج��زي��رة  ج��ن��اح  وتبنى 
بالعامل للت�ضدي لهذا اخلطر الداهم الذي يهددها بالغرق والفناء، فلزائر 
�ضوف يالحظ عبارة "اأنقذوا توفالو.. اأنقذوا العامل"، وذلك يف ر�ضالة وا�ضحة 
و�ضريحة، ملا متر به توفالو من اأو�ضاع �ضعبة وخميفة، ب�ضبب التغري املناخي، 
فاملتابع لها �ضيجد اأنها اإذ ل يزيد ارتفاع اأعلى نقطة يف توفالو على 4.6 اأمتار 

فقط فوق �ضطح البحر 
فمع اأنها من اجلزر التى يكت�ضف الزائر حني يبداأ جولته بها مدى �ضحرها 
ومتتعها باملناظر اخلالبة، بالإ�ضافة اإىل موقعها اجلغرايف املتميز يف املحيط 
الهادئ، وما بها من حلقات مرجانية مذهلة، كما تعترب من الدول التى لديها 

اإذ تبلغ م�ضاحتها  اأ�ضغر دولة يف العامل،  كثافة �ضكانية منخف�ضة، وتعد رابع 
الإجمالية 26 كم2 فقط، فيما يبلغ عدد �ضكانها 11 األف ن�ضمة، ومع كل هذا 
اخلطر اإل اأنها تروج لل�ضياحة، اإذ متتلك �ضواطئ رائعة، وتعترب قبلة �ضياحية 
اآمن  موطن  هي  كما  م�ضاحتها،  معظم  املرجانية  ال�ضعاب  ت�ضكل  للغوا�ضني، 
لل�ضالحف البحرية ذات اللون الأخ�ضر واملهددة بالنقرا�س، ف�ضال عن كونها 
البحرية  املحميات  اأن��در  اأح��د  الهند، وه��ي موطن  اأ�ضجار ج��وز  حتتوي  على 
وتعزز من  بالدولة،  الأ�ضا�ضية  امل�ضادر  تعد من  التي  املانغروف،  اأ�ضجار  وبها 
وامل�ضغولت  املحلية  للحرف  امل��واد  وتوفر  املحلية،  الأ�ضماك  م��زارع  حم�ضول 

اليدوية، كما تروج جلذب ال�ضياح لزيارتها.
التى  الر���ض��ادي��ة  اللوحات  العديد من  اأث��ن��اء جتوله يف اجلناح  ال��زائ��ر  وي��رى 
تغطي اجلدران واملمرات، وحتتوي على العديد من ال�ضور املوؤثرة واحليوية، 

التى ت�ضري اإىل اأ�ضول اجلزيرة وكثافة النخيل املنت�ضر على �ضواطئها وزرقة 
املياه ال�ضتوائية، ويف كل ركن هناك ما يذكر العامل باملخاطر التى تواجهها 
اجلزيرة من الغرق والفناء، وتطلب من اجلميع الت�ضدي لهذا اخلطر خا�ضة 
وانها ترتفع عن �ضطح البحر باأربعة مرت فقط مما يجعلها مهددة بالفعل، 
الفنية  والرق�ضات  الفلكلورية  بالفنون  تتمتع  اجلزيرة  اأن  بالذكر  واجلدير 
املو�ضيقى املحلية مع تخ�ضي�س ركن للت�ضوق والهدايا التذكارية امل�ضنوعة من 

اخلامات املحلية.
يف  فج�ضدها  الفلكلورية،  املالب�س  باإبراز   2020 اأك�ضبو  يف  توفالو  جناح  اهتم 
باألوان  امللون  املحلي  ال��ذي  لها بو�ضع جم�ضم لم��راأة ترتدي  ركن خم�ض�س 
مبهجة، وجم�ضم اآخر لرجل بزيه املحلي يف ا�ضارة اإىل حماكاة الإرث الثقايف 

للجزيرة. 

•• دبي -وام:

الثقافتني  املزج بني  2020 دبي يف  اإك�ضبو  "بيديها" املنعقد يف  �ضاهم معر�س 
الإماراتية والفرن�ضية من خالل حياكة علمي البلدين يف "�ضدو" واحد مب�ضاركة 
ال�ضدو وهو �ضكل  الن�ضاء الإماراتيات الالتي ميار�ضن فن حياكة  جمموعة من 

من اأ�ضكال الن�ضيج التقليدي يف الإمارات.
اإي��ه( وجناحي فرن�ضا  اإم  اإن  )اآي  الوطني للفنون واحل��رف  املعهد  املعر�س  نظم 
و"�ضميم"، وذلك ل�ضتعرا�س اأعمال فنانة احلياكة الفرن�ضية ميالين كرو�س، 
 2020 اإك�ضبو  يف  الفرن�ضي  اجلناح  مقابل  الإماراتيات  الن�ضاء  من  وجمموعة 

دبي.
علم  بحياكة  اليوم  نقوم   : الإمارتيات  امل�ضاركات  اإح��دى  البلو�ضي،  دلل  وقالت 
الإمارات مع علم فرن�ضا يف "�ضدو" واحد، وال�ضدو هي حرفة يدوية قدمية كان 
يقوم بها اأجدادنا وتدخل يف �ضناعة املالب�س، وبيوت ال�ضعر وغريها، م�ضرية اإىل 
اأن الهدف من التواجد يف اإك�ضبو 2020 دبي، وحتديدا اأمام اجلناح الفرن�ضي، 
هو اإحياء الرتاث القدمي حيث جرى لفت نظر القائمني على جناح فرن�ضا خالل 
احلرف  اإح��دى  اإحياء  يف  فرغبوا  "�ضميم"،  جناح  يف  ال�ضدو  حرفة  ا�ضتعرا�س 
"النول"، من خالل تقدمي  لها يف فرن�ضا وهي احلياكة على  امل�ضابهة  اليدوية 
من  اإحداهما  ثقافتني  بني  امل��زج  �ضبيل  على  معا،  احلرفتني  بني  مت��زج  فعالية 

اإك�ضبو  اأهداف  اأهم  اأحد  ال�ضرق والأخ��رى من الغرب، فدمج الثقافات والأفكار 
ا�ضتغرق عملي يف ن�ضج العلم الواحد على ال�ضدو مدة   : واأ�ضافت   . دبي   2020
اأ�ضبوع، ونعر�س اليوم هذه احلرفة اليدوية الرتاثية لتعليم الأجيال اجلديدة 

املزيد عن حرف اآبائنا واأجدادنا، ل�ضمان ا�ضتمرارها و�ضيانتها من الندثار.
وقالت البلو�ضي: احتفلنا بيوم املراأة العاملي يف اإك�ضبو، واأظهرنا دور املراأة الرتاثي 
والتاريخي، متوجهة بال�ضكر اإىل قيادة وحكومة الإمارات، لإتاحتها كل الفر�س 
 2020 واإك�ضبو  الأ�ضعدة،  على جميع  ذاتها  اإثبات  اأجل  الإماراتية من  للمراأة 

دبي كان املن�ضة التي اأظهرت ذلك اأمام العامل اأجمع.
من ناحيتها قالت الفنانة الفرن�ضية ميالين كرو�س: يف فرن�ضا ن�ضنع ن�ضيجا ويف 

الإمارات ميار�ضون حرفة ال�ضدو، لذا فاإن هذا املعر�س يهدف اإىل توحيد تراث 
البلدين، واإثبات اأنه على الرغم من اأن امل�ضافة بيننا تبلغ اآلف الكيلومرتات اإل 

اأن التقنيات التي منار�ضها يف الن�ضيج مت�ضابهة.
من  وامل�ضنوعة  تعليقها  يتم  التي  املفرو�ضات  على  نركز  فرن�ضا  يف  واأ���ض��اف��ت: 
اأغطية  لعمل  اأك��رب  ب�ضكل  الإم����ارات  دول��ة  يف  ا�ضتخدامها  يتم  بينما  ال�ضوف، 
فمن  لذلك  للغاية،  مهم  فني  اأ�ضلوب  هو  ال�ضدو  ون�ضيج  والو�ضائد،  لالأر�ضيات 
تقليد  فهو  عنه،  املزيد  ال���زوار  ليتعلم  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  عر�ضه  اجلميل 
يحتاج للبقاء على قيد احلياة، وما اأقوم به اليوم هو ن�ضيج للوحة حائط جتمع 

بني جناح فرن�ضا و�ضاحة الو�ضل.

)بيديها( ميزج بني الثقافتني الإماراتية والفرن�ضية يف اإك�ضبو 2020 دبي

زميبابوي تعتزم ا�ضتثمار مليار دولر يف قطاع الإعالم

تريندز يطلق برامج تدريبية جديدة وينهي تدريب طلبة من جامعات حملية وعربية ودولية

ناقو�س خطر ور�ضالة للعامل ملعاجلة اأ�ضباب التغري املناخي 
من جناح توفالو يف اأك�ضبو 2020 

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت 
"رعاه اهلل" تنطلق  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اليوم الإثنني اأعمال القمة العاملية ال�ضَرطية يف مركز دبي للمعار�س، 
مب��وق��ع اإق��ام��ة اإك�����ض��ب��و 2020 دب���ي. وت��ت��وا���ض��ل اأع��م��ال ال��ق��ّم��ة التي 
بالتعاون مع �ضركة  العامة ل�ضرطة دبي  القيادة  ت�ضت�ضيفها وتنظمها 
والكلمات  باملوؤمترات  حافلة  اأيام  اأربعة  ملدة  اإيفينت�س"،  جي  اإم  "دي 
الرئي�ضة وجل�ضات النقا�س، مب�ضاركة خرباء من منظمات دولية بينها 
دول  خمتلف  من  �ضَرطية  جهات  بجانب  والإن��رتب��ول،  املتحدة  الأمم 
�ضركاته  تعر�س  ال��ذي  اخل��ا���س،  القطاع  م�ضاركة  عن  ف�ضاًل  ال��ع��امل، 

منتجاٍت وحلوًل تلبي احتياجات قطاع الأمن وال�ضالمة.
وقال معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي: 
لبناء  اجلرمية  ومنع  القانون  اإن��ف��اذ  جهات  ل��دى  ما�ضة  حاجة  ة  "ثمَّ

ات متّكنها من تبادل املعرفة واخلربات يف اإطار من التعاون البّناء،  من�ضّ
بهدف �ضمان الرتقاء مب�ضتوى اأمن املجتمعات. وبالنظر اإىل التغرّيات 
تطبيُق  ي��واج��ه  م��ا  غالًبا  التهديدات،  م�ضهد  يف  واملت�ضارعة  الوا�ضعة 
با�ضت�ضافة  فخورون  ونحن  التطورات.  مواكبة  يف  �ضعوبات  القانون 
القمة العاملية ال�ضَرطية يف دورتها الفتتاحية يف دبي، املدينة املعروفة 
اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة  مع  بالتزامن  وي�ضاهم  العامل  يربط  حم��وًرا  بكونها 

امل�ضتقبل". و�ضنع  العقول  توا�ضل  يف  قوية  م�ضاهمة   2020
جتاري  ومعر�س  قمة  من   2022 ال�ضرطية  العاملية  القمة  وتتاألف 
منع  مثل  مهمة  مو�ضوعات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  وتعتزم  متخ�ض�س، 
اجل��رمي��ة، وع��ل��م ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، وم��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات، وابتكارات 
وقدرات  امل�����ض��رية،  وال��ط��ائ��رات  امل��خ��اط��ر،  درء  على  وق��درت��ه��ا  ال�ضرطة 

 200 اأكر من  القمة  البولي�ضية، وغريها. و�ضت�ضم  الكالب  وحدات 
متحدًث واأكر من 150 عار�ضا.

اإيفينت�س":  ج��ي  اإم  "دي  �ضركة  رئي�س  ه��د���ض��ون،  كري�ضتوفر  ق��ال  و 
كعادتها يف و�ضع اأجندة مبتكرة ومتكاملة من فعاليات  دبي  "جنحت 
من  ويت�ضح  والقطاعات،  امل��ج��الت  خمتلف  على  ز  تركِّ التي  التعاون 
ال�ضركاء  وم��ن  اجلل�ضات  يف  املتحدثني  م��ن  مل�ضناها  التي  ال�ضتجابة 
القمة  ه��ذه  انعقاد  اأن  وال����زوار،  ال��وف��ود  واأع�����ض��اء  العار�ضة  واجل��ه��ات 
املتمحورة حول العمل ال�ضرطي ينطوي على اأهمية بالغة ل �ضيما يف 
هذا الوقت. وُينتظر اأن ت�ضّكل القمة حمرًكا يحّفز حت�ضني م�ضتويات 
الأمن وال�ضالمة يف املجتمعات بجميع اأنحاء العامل، وذلك من خالل 
جمعها بني اأجهزة ال�ضرطة واإنفاذ القانون واجلهات املقدمة للخدمات 

وقادة الفكر وجهات البتكار وغريهم".
بينهم  املتحدثني  كوكبة من   2022 ال�ضرطية  العاملية  القمة  وت�ضّم 
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�ضرطة والأمن العام 
املتحدة،  ل��الأمم  ال�ضرطي  امل�ضت�ضار  كاريلو  لوي�س  واملفّو�س  دب��ي،  يف 
بجانب  ال�ضرطة،  ل��روؤ���ض��اء  الدولية  الرابطة  رئي�س  هنينغر  ودواي���ت 
ال�����ض��رط��ة والأم���ن  ال��الم��ع��ة يف جم���الت  ال�ضخ�ضيات  م��ن  جم��م��وع��ة 
جميع  يف  وال�ضركات  العام  القطاع  موؤ�ض�ضات  وم��ن  الرقمي،  والأم���ن 

اأنحاء العامل.
ال�ضركات  من  العديد  للقمة  امل�ضاحب  املعر�س  اأر���س  ف��وق  وحتت�ضد 
واجل���ه���ات ال��ت��ي ت��ق��ّدم م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ت�����ض��اه��م يف ت��ع��زي��ز العمل 
ال�ضَرطي والأمني، وت�ضتمل على التقنيات والأجهزة والأزياء ال�ضرطية 
وامل�ضتلزمات وغريها. وت�ضّم قائمة اأبرز العار�ضني يف احلدث �ضركات 
و"ليوناردو"  و"رفاييل"  و"اإيربا�س"  تكنولوجيز"  و"دل  "هواوي" 

و"كا�ضرب�ضكي" وغريها.

انطالق القمة العاملية ال�ضرطية 2022 اليوم يف اإك�ضبو

رئي�س وزراء األبانيا ي�ضيد بنه�ضة الإمارات احل�ضارية
•• دبي -وام:

رام���ا  اإي������دي  األ���ب���ان���ي���ا  وزراء  رئ��ي�����س  اأ�����ض����اد 
دولة  ت�ضهدها  ال��ت��ي  احل�����ض��اري��ة  بالنه�ضة 
منوها  ال�ضعد  كافة  على  العربية  الإم��ارات 
الإم��ارات من م�ضاعدات لبالده  مبا قدمته 
ع��ل��ى م���دى ح��ق��ب زم��ن��ي��ة ع���دي���دة ب�����داأت يف 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  عهد 
القيادة  نهيان طيب اهلل ثراه وت�ضري عليها 
الألباين  ال����وزراء  رئي�س  واأ���ض��ار   . الر�ضيدة 
قدمتها  التي  امل�ضاعدات  اإىل  خا�س  ب�ضكل 
الذي  بالزلزال  للمتاأثرين  لدعم  الإم���ارات 
عن  ف�ضاًل   ،2019 يف  ب���الده  ل��ه  تعر�ضت 
ت��اأ���ض��ي�����س ���ض��ن��دوق ل��ت��م��وي��ل م�����ض��روع اإع����ادة 
حوار  يف  وت��ط��رق  املت�ضررة.  املناطق  اإع��م��ار 
مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" اإىل النه�ضة 
ال���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا دب����ي حت���ت ق���ي���ادة �ضاحب 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

"اإنها مثال  وق��ال  "رعاه اهلل" ..  دبي  حاكم 
على ما ميكن اإجن��ازه عندما ي�ضع الإن�ضان 
ب��اأن ل �ضيء  اإمي��ان را�ضخ  روؤي��ة ت�ضتند على 
�ضهد  األبانيا  وزراء  رئي�س  وكان  م�ضتحيل". 
اإك�ضبو  يف  ال��وط��ن��ي  بيومها  ب���الده  اح��ت��ف��ال 
زوار  بعدد  انبهاره  عن  وعرب  دبي   2020
احلدث العاملي وم�ضتوى النجاح الذي حققه 

يف ظل جائحة كورونا.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ع���رب اإي�����دي جم�����ددا عن 
الإرهابية  ل��ل��ه��ج��م��ات  وا���ض��ت��ن��ك��اره  اإدان����ت����ه 
موؤخراً  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
دولة  يف  مدنية  ومناطق  من�ضاآت  ُم�ضتهدفة 
الإمارات واململكة العربية ال�ضعودية م�ضرياً 
ب��الده لقرار جمل�س الأم��ن التابع  اإىل دعم 
احلوثي  ميلي�ضيا  بت�ضنيف  املتحدة  ل��الأمم 
بالده  مايجمع  اإىل  ون��وه  اإره��اب��ي��ة.  جماعة 
من عالقات وثيقة مع دول جمل�س التعاون 
تطلعه  م��وؤك��دا  الإم�����ارات  خا�ضة  اخلليجي 

لتقوية تلك العالقات.
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م�ساحة ن�ستعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود

هل اأنت حمب للحياة؟
بوقتك،  ا�ضتمتع  بالبهجة،  ت�ضعرك  ا�ضرتاحة  بالنفي، خذ  كان جوابك  اإذا 
للتوازن، مهما حققنا من  العقلية كال�ضحة اجل�ضدية حمتاجة  فال�ضحة 
اإجنازات و امتلكنا من مقتنيات ،ورك�ضنا وراء حتقيق اأهدافنا و طموحاتنا 
لبد لنا اأن نحافظ على الن�ضجام بني ما نريد وما نح�ضل عليه ، اإذا كنت 
على  اجل��رز حافظ  و  كاملد  م��زاج��ك  ب��اأن  ت�ضعر  و  العمل  كثري  ي��وم  و�ضط 
توازنك و لكي حتافظ على توازنك انتبه لأفكارك و ملا تقوله لنف�ضك ابتعد 

تقلل  املقارنة  اأن  حيث  املقارنة  ع��ن 
لذاته،  ال��ف��رد  ت��ق��دي��ر  م�ضتوى  م��ن 
امل��ق��ارن��ة م��ع م��ن ه��م دون م�ضتواك 
و  ب��الإجن��ازات  الزائف  ال�ضعور  يولد 
م��ع من  نف�ضه  اأم���ا مقارنة  ال��ر���ض��ا. 
يفوقه يف م�ضتواه يقوده اإىل ال�ضعور 
بالإحباط ، والف�ضل و فقدان القدرة 
اأ�ضجرك  ما  اإذا  انتبه  النجاح،  على 
اأحزنك  اأو  ن�ضاط ما لأنك قمت به، 
�ضخ�س بكلماته، اأو قد، �ضعرت بامللل 
م���ن ال����روت����ني ال���ي���وم���ي، ح�����اول اأن 
�ضخ�ضاً  تكن  ل  مب�ضاعرك،  تتحكم 
�ضهل التعا�ضة، ب�ضبب ما يدور حولك 

اأو �ضعيداً، اأنت تختار الطريقة التي ترى  ميكنك اأن تقرر اأن تكون تعي�ضاً 
بها العامل و �ضوف ينمو كل ما قمت بتغذيته والهتمام به، معظمنا الآن يف 
حالة قلق علينا اأن، نتعلم كيف نتعامل مع التوتر للو�ضول اإىل حالة ذهنية 

تت�ضم بالهدوء،  يجعلنا نتخذ قرارات ب�ضكل مو�ضوعي .
عند  تهتز  ل  حيث  اأنف�ضنا  جت��اه  �ضوية  و  �ضليمة  ن��ظ��رة  منتلك  اأن  يجب 
تعر�ضنا للم�ضكالت املختلفة اخرت عبارات معربة عن املودة جتاه الآخرين 
بالذات قد  الوقت  الآن يف هذا  ال�ضخرية لأنهما  و عن  امل��زاح  ابتعد عن  و 
يكونوا �ضبباً للغ�ضب نعم اأحيانا نحتاج اإىل تعليق م�ضحك ، ل باأ�س ب�ضرط 
اأن ل ي�ضاء فهمه، واإذا واجهت �ضخ�ضاً ذا طبع عدواين اتخذ موقفاً هادئاً 
ملا  تفهماً  اب��د ِ  الغ�ضب  من  يخل�ضه  بن�ضاط  القيام  على  �ضجعه   ، متفهماً 
ي�ضعر به قم بنزهة معه و اطلب منه تو�ضيح اأفكاره و�ضرحها ل تربيرها. 

بلطف  معاملتهم  مت��ت  ل��و  ل��ط��ف��اء  ي�ضبحون  الأ���ض��خ��ا���س  بع�س  اأح��ي��ان��ا 
اأنت نف�ضك،  وردات الفعل الوحيدة  اأن الذي ميكنك التحكم به هو  تذكر 
اأن تنظر  اأي ج��دال ح��اول  التاأثري فيها هي ردات فعلك عند  التي ميكنك 
مبو�ضوعية بقدر الإمكان ل تن�ضحب لكن اأي�ضاً ل جتادل، دعني اأن�ضحك 
ح�ضل  ايجابياً  ي��وم مير  كل  �ضجل   ، يوميات جمياًل  دف��رت  ا�ضرت  ن�ضيحة 
معك اأثناء النهار اأو اإطراء �ضمعته فاأطربك اأو معاملة لطيفة وجهت لك 
و �ضجله بلون اأخ�ضر و�ضجل امل�ضاعب، واخليبات بلون اأ�ضود و عندما تعود 
على  �ضرتكز فقط  عندها  الأخ�ضر  باللون  �ضجلته  ما  اق��راأ فقط  للدفرت 
النعم و تعتاد على ال�ضعادة و الر�ضا فهذا �ضيمنح نف�ضك املتعة عو�س عن 
و  لها  ترتاح  و  تدريجياً حتب احلياة  و هكذا   ، الأم��ور  �ضوء  الرتكيز على 

ت�ضعر باحلما�س لروؤية الأ�ضياء ال�ضغرية التي جتعلك �ضعيداً. 
ندى فرني 

املراأة  
تف�ضري  واإع���ادة  ال�ضليم  بالواقع  اإق��رار  الق�ضاء،  من�ضة  على  امل��راأة  جلو�س 
ما مت تر�ضيخه يف الأذهان طيلة القرون ال�ضالفة، واإن تلك العاطفة التي 
تت�ضف بها ما هي اإل قوة ولي�ضت �ضعفا، والدين فهي تكمله اإذا ما فاتها 
من �ضيام و�ضالة، وجودها يف هذا املن�ضب يعفيها من اخلرب ال�ضائع باأنها 
ال�ضيطان كما و�ضو�س  اأدم من اجلنة، فكالهما و�ضو�س لهما  اأخرجت  من 

للب�ضر وغر�س يف عقولهم تلك التفا�ضري والأفكار.
الغريب اأن الذين يت�ضدقون بالكلمات ال�ضلبية �ضد املراأة من تربية الن�ضاء، 

وهن من اأداروا له قر�س حياته، منذ 
كان يف املهد ومن ترعاه امراأة حتنو 
ع��ل��ي��ه ومت����ده ب��ال��غ��ذاء وت��ت��ع��ب من 
ع���وده ويعرف  ي�ضتد  وع��ن��دم��ا  اأج��ل��ه 
له  ال��ت��ى علمتها  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة 
معلمته، يكتب �ضد امل��راأة، ن�ضي الأم 
ودورها العظيم واأن وظيفة الأم من 
الأخت  ف�ضل  ون�ضي  اخل��ارق��ة،  املهن 
وحنانها ودورها يف حياته، ون�ضي كل 
ورقتهن  الن�ضاء  بجمال  يربطه  م��ا 
على  تفوقهن  غفل  ب��ل  وتفكريهن، 
ال�ضباب يف الدرا�ضة واأثبات وجودهن 

يف العمل والقيادة وا�ضراكها يف جميع قطاعات النتاج والعمل اجلاد.
هل كنا يف انتظار اأن تقعد على املن�ضة لتحكم لكي نكتب ونف�ضر باأن املراأة 
تقلدت منا�ضب رفيعة منذ كانت يف البالط امللكي والفرعوين ويف جميع 
احل�ضارات كان لها مكانة رفيعة، وقادة حروب ودول وغريت يف املنهج العام، 
فاأ�ضيا غريت و�ضاندت نبي اهلل مو�ضى، وبلقي�س اأدخلت قومها دين التوحيد 
واآمنت باهلل، ومرمي البتول وغريهن الكثري من حفرت ا�ضماوؤهن بحروف 

من نور.
الأمهات على مر الزمان هن القدوة واملثل الأعلى لالأبناء، يتعلمون منها 
املعلومات والتجارب �ضمن  والذاكرة، لت�ضبح  العقول  كل �ضئ ويختزل يف 
اخلربة املكت�ضبة بدون وعي اأو اإدراك، فالتعلم ير�ضخ مفهوم اخلربة التي 
يكت�ضبها املرء من اأمه ، املراأة ل تقل عن الرجل اإل يف الأمور التى خلقت 

من اأجلها، فلكل منهما له عمله ومنط حياته اخلا�ضة.
ولي�ضت املراأة العاملة اأو التي خا�ضت معارك مع العلم وو�ضلت اإىل مقاليد 
مطلقا  ذل��ك،  دون  والأخ��ري��ات  مرموقة  مكانة  يف  الرفيع  والعمل  احلكم 
النبيلة  القيم  وغر�س  الن�سء  وتربية  الأمومة  مبهنة  اكتفت  التى  فاملراأة 
يف نفو�س الأج��ي��ال ت��ق��وم ه��ي الأخ����رى ب���دور عظيم، ه��ي م��ن ت��خ��رج من 
جمرد  وه��ي  والتميز،  النجاح  طريق  لي�ضقوا  والإن���اث  الذكور  يدها  حتت 
واأمهاتنا، فهم من بثوا  واأبائنا  اإىل اجدادنا  اأ�ضالفنا  راي��ات تنتقل من يد 

فينا الأمل وحققوا لنا الأمان ومهدوا لنا طريق النجاح وهيئوا لنا املناخ 
املنا�ضب لتحقيق الأحالم، فاملجتمع قائم على اجلن�ضني كالطائر ل يطري 

اإل بجناحني 
حممد اأ�سامة 

الإعالنات 
بجميع  علينا  وتطل  ال�ضلع،  عن  للرتويج  يوميا  الإع��الن��ات  علينا  تخرج 
�ضركات  اأ���ض��ح��اب  ويتفنن  وامل��ق��روءة،  وامل�ضموعة  املرئية  الإع���الم  و�ضائل 
الدعاية يف اختيار املحتوى الذي يتما�ضى مع نوعية املنتج املراد الرتويج 
عنه، وهناك كتاب واأ�ضحاب فكر اإبداعي لتاأليف حكاية يف زمن ل يتعدى 
اخلم�س  يتعدى  ل  ت�ضويره  يكون  قد  الإع��الن��ات  وبع�س  الدقيقة  ن�ضف 
تو�ضيل  على  وق���ادرة  ج��دا  مركزة  تكون  اأن  لب��د  الفكرة  اإذا  ثانية،  ع�ضرة 
تر�ضخ  حتى  املنتج  اإىل  النظر  ولفت  امل�ضتهدف  اجلمهور  وج��ذب  الفكرة 

ال�ضورة الذهنية عند املتلقي.
عن  ت�ضويرها  وطريقة  وعر�ضها  تناولها  يف  الغربية  الإع��الن��ات  تختلف 

هو  لي�س  والفرق  العربية،  الإع��الن��ات 
ال���ه���دف م���ن ط����رح امل���و����ض���وع فهذا 
اأن  اإل  فقط  ننوه  ولكن  املقام،  لي�س 
املحتوى الغربي يراعي يف الإعالنات 
ال�ضدق والده�ضة واملفاجاأة والبهار 
واختيار  وامل����و�����ض����وع  ال���������ض����ورة  يف 
املمثلني لتو�ضيل الر�ضالة الإعالنية 
ب�ضورة ب�ضيطة ومركزة، اأما الإعالن 
على  ي��ع��ت��م��د  ال��ع��رب��ي��ة  منطقتنا  يف 
او  والرق�ضات،  والأغ��ن��ي��ة  املو�ضيقى 
امل�ضاهد  تخرج  قد  متثيلية  م�ضاهد 
الإعالنية  ال��ر���ض��ال��ة  م�����ض��م��ون  م��ن 
انتباه  ي�ضتت  الأ�ضلوب  وه��ذا  متاما، 

اجلمهور امل�ضتهدف وابعاده عن الإعالن وال�ضلعة املعلن عنها.
من النماذج التي ت�ضتت امل�ضتفيد من الإعالن، تلك التى ت�ضرب ال�ضركات 
املناف�ضة وتخفي �ضعارها وتذكر �ضلبية املنتج لتعلوا عليها بال�ضمات املف�ضلة، 
�ضينمائي،  لفيلم  اأو  لكتاب  ال��رتوي��ج  يف  غالبا  يتبع  م�ضاد  اإع��الن  وهناك 
وذلك من خالل ن�س م�ضاد بن�ضر ا�ضاعة حتذر املجتمع من قراءة الرواية 
اأو الكتاب لأنه �ضد الدين او العقيدة اأو يروج للجن�س فنجد ارتفاع ن�ضبة 
يحذر  ال��ذي  الفيلم  مل�ضاهدة  ال�ضينما  دخ��ول  او  امل�ضرتيات  وترتفع  القراء 
من م�ضاهدته، وهذا الأ�ضلوب واملنهج متبع يف الإعالنات التى ل توؤثر يف 
ال�ضحة او الرتويج للمنتجات الغذائية اأو الأجهزة الكهربائية، هى فقط 

تتم للرتويج للكتب والروايات والأفالم.
دوافع الإعالنات الرتويجية تنح�ضر يف الفكرة وخطف النظار لرت�ضيخ 
اأحا�ضي�س  على  تلعب  اإعالنات  هناك  ولالأ�ضف  امل�ضتهلك،  عند  املنتج  ا�ضم 
ووجدان املجتمع للتربع جلهة خريية اأو موؤ�ض�ضة �ضحية، وبع�س الإعالنات 
مر�ضى  اأو  العملية  اإج���راء  حالة  يف  وه��م  بعر�ضهم  املر�ضى  ب���اآلم  تتاجر 
ال�ضرطان وغريهم، وباجلانب الآخر من يتاجر بالفقر وحاجة املحتاجني 
بت�ضويرهم اأثناء اإعطائهم كرتونة مواد غذائية، واإعالن تو�ضيل و�ضالت 
�ضهر  ق��دوم  املقبلة مع  الأي���ام  تكثف يف  الإع��الن��ات  وه��ذه  للفقراء،  للمياه 
الر�ضالة  اأن ننتبه لكل هذه الإعالنات ون�ضتوعب  الكرمي، فعلينا  رم�ضان 
اخلداع  ع��دم  على  للحفاظ  م�ضتمرة  توعية  يف  اأب��ن��اءن��ا  ون��خ��اط��ب  منها، 
بالإعالنات عن الكثري من احللويات امل�ضببة لالأمرا�س وت�ضو�س الأ�ضنان 
املروجة  الإع��الن��ات  بع�س  خ��داع  يف  ال��وق��وع  الكبار  م�ضتوى  وعلى  مثال، 
للعقارات وال�ضيارات وغريها من ال�ضلع ، واإعالنات القدرة وال�ضعر والأدوية 
والتوعية  واملتابعة  الإحاطة  امل�ضوؤولة  املوؤ�ض�ضات  فعلى  بالأع�ضاب،  املعاجلة 

واتخاذ ما يلزم جتاه املعلنني ومقا�ضاتهم عند املخالفة القانونية.
ال�سيماء حممد /خبر ال�سحافة والإعالم 

ال�سداقة 
 تبنى ال�ضداقة على عدة معايري و�ضروط لت�ضتمر العالقة، من بني هذه 
ال�ضمات تلك التي تتوافر يف �ضخ�س يتفق يف الكثري من ال�ضمات مع طباع 
اأهمية  تكت�ضف بني �ضخ�ضني حني يجد كالهما  ال�ضداقة  الآخ��ر، وغالبا 
يف تبادلهما الأفكار وتبادل اآراء وحر�ضهما على املقابلة، واإن غاب اأحدهما 

اأت�����ض��ل الآخ���ر ع��رب ال��ه��ات��ف، وغالبا 
الأ�ضخا�س  اأق��رب  ال�ضديق  يكون  ما 
به  والهتمام  بجوار �ضديقه،  وقوفاً 

وال�ضعور الدائم مبا يوؤرق الآخر.
ال�ضديق عند ال�ضيق، عبارة توارثتها 
العديد  على  ب��ن��اًء  العربية  املنطقة 
ك��ان��ت م�ضدراً  ال��ت��ي  ال�����ض��واه��د  م��ن 
املوروثة،  وح��ك��اي��ات��ن��ا  ق�ض�ضنا  م��ن 
التاأكد  ب��ع��د  امل��ث��ل  وق���د ���ض��رب ه���ذا 
عالقة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال�ضداقة  اأن  م��ن 
جمموعة،  اأو  �ضخ�ضني  ب���ني  ق��وي��ة 
اأفكار  تربطهم  الأ���ض��دق��اء  وه����وؤلء 

واحدة والتزام بامل�ضاعدة والتعاون، ويظهر ال�ضديق عند املحن وامل�ضائب، 
فالأ�ضدقاء قوة �ضاربة ومانحة للطاقة الإيجابية، واملتابع لهذه العالقة 
الإن�ضانية �ضيجد اأن ال�ضداقة تنمع الكتئاب والتوتر، لأن هناك من ي�ضارك 
يف  ولعلنا  جدا،  كثرية  الأ�ضدقاء  وق�ض�س  والتعب،  ال�ضيق  عند  ال�ضديق 
الكرمي  الر�ضول  الإ�ضالمي  موروثنا  يف  �ضديقني  اأ�ضهر  نتذكر  املقام  هذا 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم واأب��و بكر ال�ضديق الذي وقف ليعلن لأم��ام اجلميع 
الإ�ضراء  ال�ضهرية يف  ، وق��ال قولته  به  الر�ضول يف كل ما جاء  اأن��ه م�ضدق 
واملعراج، لقد �ضدقت الر�ضول يف اأمر الوحي واأ�ضدقه يف الإ�ضراء واملعراج، 

لهذا ال�ضبب �ضمي ال�ضديق.
وتبداأ ال�ضداقة يف الطفولة وت�ضتمر اإىل �ضن معينة ثم يذهب كل �ضخ�س 
اإىل حياة اأخرى، لكن ال�ضداقة التي تاأتي مع الطفولة تاأتي بدون ترتيب، 
يف  لكن  ال��رتاب��ط،  على  املبنية  العالقة  تتكون  حتى  بينهما  �ضمة  وت�ضبح 
العاطفة  من  اأك��ر  العقلي  بالختيار  تاأتي  لأنها  ال�ضداقة  تختلف  الكرب 
اجلامعة  يف  ال�ضخ�ضيات  من  العديد  فيمر  الأ�ضا�س،  هو  الختيار  ويكون 

اأجل  ال�ضر وي�ضحي من  والعمل واأنحاء احلياة، وبالعقل يختار من يكتم 
والهمز  النقد  ع��ن  بعيدا  بنظرة  ويفهمه  املعنويات  م��ن  وي��رف��ع  ال�ضديق 

واللمز وال�ضكوى امل�ضتمرة التي ت�ضيطر على العالقة وتوؤثر عليها.
 م�سطفى عبيد 

الأرملة
تاركا  اأ�ضيب زوجها مبر�س �ضديد توفاه اهلل وهي يف �ضن �ضغرية  بعدما 

لها طفلني...
رب  �ضوى  لهم  معيل  ...ل  ق�ضديري  بيت  �ضوى  لهم  ي��رتك  مل  لالأ�ضف 

العباد...
ظروفهم املعي�ضية قا�ضية جدا من �ضدة الفقر كانوا ياأكلون اخلبز البائت 

مع ال�ضاي...
اأح��د، فهي ل متلك  بابها  ظلت لفرتة طويلة على ه��ذا احل��ال مل يطرق 
تعاين   !!! �ضغار  اأطفالها  و  العمل  ت�ضتطيع  ل  فهي  ���ض��ه��ادة،  اأو  وظيفة 

ه���ي واأط��ف��ال��ه��ا م���ن اجل����وع وال���ربد 
اأهل فهي يتيمة،  لها  القار�س، لي�س 
بداأت حالة الأطفال ت�ضوء وتتدهور 
التغذية  ���ض��وء  وا���ض��ح يف ظ��ل  ب�ضكل 
لالأ�ضف، اأحوالها املادية �ضيئة للغاية 
املحنة  ه��ذه  تتخطى  اأن  ت�ضتطع  مل 
ف��زوج��ه��ا مل ي���رتك ل��ه��ا ���ض��وى هذا 
املنزل القدمي، خرجت حائرة تائهة 
�ضراع  بعد  ....؟؟؟  اأبنائها  برفقة 
اجللو�س  ق��ررت  النف�س،  م��ع  طويل 
امل�ضجد،  اأم�����ام  ن��ع��م  امل�����ض��ج��د،  اأم�����ام 

ترددت كثريا...!!! 
ماذا تفعل..؟؟؟

ُفر�س  �ضبابي ُ ماأ�ضاوي  واق��ع  و  �ضديد  فقر  �ضبيال،  ول  خمرجا  جتد  مل 
�ضرعان  لكن  جوعا  يت�ضورون  اأطفالها  ت��رى  اإرادت��ه��ا...ف��ه��ي  دون  عليها 
الرزاق  اإىل  الكرمي وترجته تو�ضلت  اإىل  اإىل بيتها رفعت كفيها  ما رجعت 
رافعة يديها  ليلة كاملة  تنم ظلت  ح��ارة �ضامتة،  مل  ت��ذرف دموعاً  وه��ي 
اإىل ال�ضميع القريب، مل تياأ�س ومل تقنط من رحمة الرحيم الغني،  ومن 
اأنها ل  رغم  اأمرها هلل،  تركت  �ضئ قدير،  كل  اأن اهلل على  ال�ضديد  يقينها 
متلك قوت يومها وحياتها كالظلمة الكاحلة... فهي را�ضية متام ل متلك 
الباب فوجدت  فتحت  الباب،  ُط��رق  الباكر  ال�ضباح  ال��دع��اء... يف  اإل  �ضيئا 
امراأة جميلة بوجه ب�ضو�س وابت�ضامة رقيقة تبدو عليها مظاهر الراء من 
مالب�ضها وحقيبتها، قالت املراأة الرية: اأنت ل تعرفينني، ولكن اأنا اأعرفك 
اإذا رزق��ت بولد �ضاأعطي  ن��ذرا هلل  ن��ذرت  اأن��ا   ، وق��د دلني فاعل خري عليك 
لعائلة فقرية بيتا ون�ضيبا من املال.، وحديت الر�ضول �ضلى اهلل عله و�ضلم 
)النذر ميني( وها اأنا قد رزقت بولد، وكانت اأجمل هدية من الغني الكرمي 
�ضاء اهلل  اإن  ل��ك ولأط��ف��ال��ك غ��دا  اأح��د ي�ضتحقها غ��ريك، تف�ضلي ه��ذا  ل 
اإىل بيتك اجلديد...ثاأترت وبكت وحمدت ربها... ياأخذك  ال�ضائق  �ضياأتي 
ُجربت نفو�س ُك�ضرت، وقلوب ُفطرت، واأج�ضام اأرهقت... بالر�ضا والدعاء، 
فتحت لها اأبواب اأغلقت.. فرحت كثريا باملال والبيت الذي رزقها الكرمي 

من حيت ل حتت�ضب.

ل�ست اأنا 
فيها  اأحادثها  التي  الوحيدة  الفر�ضة  وه��و  حوريتي،  ميالد  عيد  اق��رتب 
اأدري عددها، بحثت عن  من ال�ضنة اإىل ال�ضنة فقد انف�ضلنا منذ عقود ل 
�ضفحتها ال�ضخ�ضية واأنا اأر�ضم يف خميلتي ما �ضيدور بيننا، كلمات مقت�ضبة 
ال��ذي تخلفه  تخفي وراءه��ا الكثري من ال�ضوق والحتياج وبحجم احل��زن 
تها ولن اأفكر يف  هذه املحادثة اإل اأنني اأت�ضيد هذه الفر�ضة جيداً ومل اأفوِّ
ذلك حتى فور دخويل �ضعرت بغرابة نوعاً ما، �ضفحتها لي�ضت كما اعتدتها 

اأزوره��ا فيها، هنالك �ضئ  يف كل مرة 
غريب. حلظات وعرفت �ضبب كل هذا 
التغيري، �ضديقاتها يباركن خطبتها 
ويتمنني لها الذرية ال�ضاحلة، توقف 
كل �ضئ من حويل للحظات واأنا غري 
م�ضدق ما يحدث، وكاأين ل اأعرف اأن 
اأبى عقلي  اأو رمبا  يوماً كهذا �ضياأتي 
ت�ضديق هذه احلقيقة، كانت حورية 
اأهداها يل ربي يف دنياي قبل مماتي، 
اأنا  ل�ضُت  جنتي؟  �ضيدخل  من  والآن 
الوردية  اأح��الم��ن��ا  ك��ل  �ضيعي�س  م��ن 

الالتي، حلمناها معاً؟ ل�ضت اأنا.
اأنا، من �ضُيبدي  من �ضيبداأ بالود اإن حدث خالف بيننا كما اتفقنا؟ ل�ضت 
اأنا من �ضي�ضكو حزنه وتخفف عنه  اإعجابه خفاًء بطعام �ضئ املذاق؟ ل�ضت 
برباعتها؟ ل�ضت اأنا من ومن ومن وكل الإجابات واحدة " ل�ضت اأنا " حاولت 
" كل ع��اٍم واأن��ِت بدوين،  جمع ما تبقى لدي من قوة و�ضالبة وكتبت لها 
واأنا اأي�ضاً بدوين." ومل اأ�ضتطع اإر�ضالها كي ل اأعكر �ضفوها، ومن حينها 

اأ�ضبحُت ل�ضت اأنا.
 جمال احلفني 

احلدود يف العالقات 
الأ�ضا�ضية  التوجيهية  امل��ب��ادىء  حت��دد  لأنها  عالقة  كل  يف  مهمة  احل��دود 
وتكمن  �ضحية  ع��الق��ات  لبناء  اأ�ضا�ضي  ���ض��رط  وه��ي  الأم���ور  �ضري  لكيفية 
بناء عالقات �ضحية  التي متكنك من  تر�ضم اخلريطة  اأهميتها يف كونها 

ومن التعرف على جوهر حقيقتك. 
تتميز العالقة ال�ضَحية بكونها ت�ضمل الحرتام املتبادل حيث متكنك من 

التوا�ضل جيداً مع الطرف الآخر بوجود امل�ضاعر والتفاهم.
كثرياً ما يخلق املجتمع معتقدات خاطئة عن الأ�ضياء التي تعترب جتاوزاً 
لالأ�ضف  ا�ضتثناء  لي�ضت  العالقة  يف  ح���دود  اإن�����ض��اء  وف��ك��رة  الأم���ان  ملنطقة 
اأن���اين ل  اأم��ر معيب وه��و ت�ضرف  اأن و�ضع احل���دود  املعتقدات  وم��ن ه��ذه 

يف  ط���رف  اأي  واأن  ال��ع��الق��ات  ي��ف��ي��د 
ال��ع��الق��ة ل مي��ل��ك احل���ق يف تغيري 
����ض���ل���وك ال�����ط�����رف الآخ���������ر ب�����ل هي 
وتقبلنا  الآخ��ري��ن  حب  مع  تتعار�س 
ل��ه��م وغ���ريه���ا م���ن ال�����ض��ائ��ع��ات التي 
و�ضع  لفكرة  الفهم  �ضوء  اإىل  ت���وؤدي 
احلقيقة  لكن  العالقة،   احل��دود يف 
اأم  �ضليمة  هي  هل  عالقاتك  لتقييم 
احلدود  وج���ود  عنها  يغيب  وه���ل  ل 
وجود  مدى  مراقبة  يجب  ال�ضحية 
الت�ضرفات ال�ضلبية يف هذه العالقة 
كال�ضكوت عندما ينبغي عليك الكالم 

اأو حر�ضاً  الرف�س  ت�ضتطيع  بها لأنك ل  اأ�ضياء ل ترغب  بفعل  القبول  اأو 
على اإر�ضاء الطرف الآخر فقط بال�ضافة اإىل ال�ضعور بال�ضتياء لعتقادك 
اأن تخربهم  اأن��ه يجب على الآخ��ري��ن معرفة ما تفكر به وم��ا تريده دون 
اأو ي�ضيطرون عليك  اأنت بذلك والجنذاب لالأ�ضخا�س الذين ي�ضتغلونك 
وتعي�س بعدها اأنت دور ال�ضحية وال�ضعور بالرهاق وال�ضتنزاف من جميع 
غري  فهي  عالقتك  يف  املواقف  هذه  من  اأي  تخترب  كنت  اإذا  م�ضوؤولياتك، 
�ضحية واأنت مل ت�ضع احلدود بذكاء لتحافظ عليها بل على العك�س متاماً 
النف�س و  الدفاع عن  ر�ضم احل��دود هو مظهر من مظاهر  الذكاء يف  ف��اإن 
الذين ل تهتم لأمرهم خارج حياتك  النا�س  الذاتية لأنها تدفع  احلماية 
وت�ضكل نظاماً مينعك من من الت�ضرف على طبيعتك وبحريتك املطلقة 
بل �ضت�ضتمر يف ردع ذاتك والت�ضرف بحذر �ضديد وحرمان نف�ضك مع تقليل 
من م�ضاعر التوتر والت�ضنع.  ومن العوامل الوجيهة جلعل احلدود من 
اأف�ضل  خلق  اإىل  ي��وؤدي  العالقة  يف  ا�ضتثماراً  اعتبارها  العالقة  اأ�ضا�ضيات 
عالقة ممكنة مع التعبري الكامل عن نف�ضك لأن احلدود هي الأعمدة التي 
تن�ضاأ بها العالقات ال�ضليمة والقوية فهي ُتعد و�ضيلة متهد الطريق ليعرف 
الآخرين كيف يحبونك. وهي تخلق م�ضاحة مميزة حتدد البنية والطاقة 
التي تلتزم بها فعندما يعرف الآخر ما هي الأ�ضياء التي تقبلها وترف�ضها 
وتر�ضي  تنا�ضبك  بطريقة  حبه  عن  ويعرب  معك  التعامل  عليه  �ضي�ضهل 
العالقة  ل�ضتمرار  ق��وي  ا�ضتثمار  احل��دود  ه��ذه  و�ضع  ويعترب  الطرفني. 
ف��اع��الن يف  فالطرفان هما عن�ضران  اأن���اين  غ��ري  وه��و  البعيد  امل��دى  على 
املعادلة واحلدود هي وحدها من ت�ضع اخلطوط العري�ضة ملا اأنت ملتزم به 
وتعرب عن نف�ضك ب�ضكل اأف�ضل واأ�ضدق دون اأن ت�ضمح اخلالفات باأي اأذى 
اأمده و�ضتتمكن من التحدث ب�ضراحة واأمانة  اأو معنوي قد يطول  مادي 
التكيف  والتفكري بطريقة  التلميح  عن  العالقة مبتعداً  اأه��داف هذه  عن 
مع القوالب التي ي�ضعها الآخرين. هذه امل�ضافة الذكية تدل اأنك �ضخ�ضاً 
حقيقياً فهي اأ�ضلوب ي�ضع حجر الأ�ضا�س ليتيح لك احلرية كاملة ل�ضتثمار 
نف�ضك احلقيقة والبقاء �ضادقاً و�ضيغادر عندها الأ�ضخا�س املزيفون ومن 
يبقى معك �ضيحبك ويقدرك اأكر كل يوم وهذا يجعلها نقطة قوة وو�ضيلة 
ار�ضم �ضور احلدود بينك وبني  اأمامك.  اترك م�ضافة و  لتقييم ال�ضخ�س 
م�ضراعيه  على  الباب  تفتح  ول  بذاتك  الذاتية  العناية  لرتفع  الآخ��ري��ن 
للعناية الذاتية وتعامل معه مبرونة وذكاء ومبهارة لزيادة  بل �ضع �ضوراً 
�ضحتك النف�ضية ولرتى ال�ضورة حولك كاملة وب�ضكل اأف�ضل واأو�ضح فبل 

اأن ت�ضيع باقرتابك اأدق التفا�ضيل. 
منال احلبال /كاتبة 

اأفالم الكرتون
م��ن��ذ ع��ق��د الثالثينات  وا���ض��ح��اً  ت��ط��وراً  ال��ك��رت��ون  اأف����الم  ���ض��ه��دت �ضناعة   
والأربعينيات من القرن الع�ضرين وحتى وقتنا احلا�ضر، فقد عرف النا�س 
عموماً والأطفال خ�ضو�ضاً اأفالم ا�ضتحوذت على عقول اجليل وعواطفهم، 
النف�س مبا حتتويه من م�ضاهد  و�ضكلت لهم م��ادًة للت�ضلية والرتفيه عن 
ولكن  حمياهم،  على  الب�ضمة  وتر�ضم  قلوبهم،  يف  الفرحة  تبعث  م�ضلية 
اختلف هذا املقهوم يف الأفالم اجلديدة خالل الفرتة املن�ضرمة، وهنالك 
اأفالم فيها منافع وفوائد كثرية للطفل، حيث يتعلم منها مهارات التكلم 
باللغة العربية الف�ضحى، كما يتعرف من خالل بع�ضها على �ضري ال�ضحابة 
والأنبياء التي تقدم يف قالٍب يقرب املعلومة اإىل ذهنه، ويحببها اإليه، وهنالك 
فيهم  وتربي  و�ضخ�ضياتهم،  الأط��ف��ال  م��زاج  يف  �ضلبياً  ت��اأث��رياً  توؤثر  اأف��الم 
تعر�ضها،  التي  العنيفة  امل�ضاهد  الآخ��ر من خالل  �ضد  والعنف  العدوانية 
يف بع�س ال�ضخ�ضيات اخليالية التي تتمتع بقوٍة خارقة للعادة مثل، وعلى 
بالعنف  باأنها تقوم  ال�ضخ�ضيات  امل�ضل�ضالت لهذه  الرغم من ت�ضوير تلك 

والأذى عن  ال�����ض��ر  دف����ع  اأج����ل  م���ن 
ال�ضورة  اأن  اإل  وم�ضاعدتهم،  النا�س 
ال�ضخ�ضيات  ت��ل��ك  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
تقليدها،  ع���ل���ى  الأط�����ف�����ال  ت�����ض��ج��ع 
وبالتايل قد يحاكون احلركات التي 
تقوم بها تلك ال�ضخ�ضيات على اأر�س 
اإخوانهم  اأو  اأ�ضدقائهم  م��ع  ال��واق��ع 
م�ضاهد  وت�ضور  �ضناً،  منهم  الأ�ضغر 
اأفالم  فبع�س  عنيف،  ب�ضكٍل  القتل 
و�ضفك  قتل  ت�ضور م�ضاهد  الكرتون 
الأطفال  �ضخ�ضية  يف  ت���وؤث���ر  دم����اء 
ال�ضور  تلك  ي�ضت�ضيغون  وجتعلهم 

اأكر  ويجعلها  �ضخ�ضياتهم  على  �ضلباً  ينعك�س  مما  ع��ادي��اً،  �ضيئاً  ويرونها 
عدوانية وعنفاً، وللحماية من ال�ضرر يجب اأن يكون موقف الأ�ضرة جتاه 
هذه الق�ضية يجب اأن يرتكز على �ضريعة الإ�ضالم واأخالقياته التي تنبذ 
مع  اجليد  والتعامل  الت�ضامح  على  وحت��ث  ال��غ��ري،  على  وال��ع��دوان  العنف 
اأن تراقب نوعية الأفالم وامل�ضل�ضالت  النا�س، وبالتايل يجب على الأ�ضرة 
التي ت�ضمع لأطفالها مب�ضاهدتها، وعدم ال�ضماح لالأطفال بروؤية امل�ضاهد 
ل  التي  امل�ضلية  اأو  ال��ه��ادف��ة  امل�ضل�ضالت  على  والإب��ق��اء  القا�ضية،  العنيفة 

تت�ضمن حمتوى �ضيئاً يوؤثر يف �ضخ�ضياتهم.
معاذ الطيب /خمرج 
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الرحمن  عبد  رام��ي  الإن�����ض��ان  حلقوق  ال�����ض��وري  املر�ضد  مدير  ذك��ر 
اإىل  للذهاب  اأ�ضماءهم  �ضوري �ضجلوا  األ��ف مقاتل   40 اأك��ر من  اأن 

اأوكرانيا للقتال بجانب الرو�س.
ولفت اإىل اأن “هوؤلء �ضيذهبون مقابل اإغراءات مالية وامتيازات«.

واأو����ض���ح اأن���ه ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة مل ي��غ��ادر اأح���د م��ن ���ض��وري��ا ل��ل��ق��ت��ال يف 
اأوكرانيا. ول ميكن التاأكد من اأي من هذه املعلومات ب�ضكل م�ضتقل. 
بال�ضماح  ���ض��رح ح��دي��ث��اً  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  وك���ان 
للمتطوعني الراغبني يف القتال اإىل جانب القوات الرو�ضية بالذهاب 

اإىل اأوكرانيا.

اأكد الرئي�س العراقي برهم �ضالح  اأم�س الأحد اأن ا�ضتهداف مدينة 
اأربيل بال�ضواريخ جرمية اإرهابية ُمدانة.

التوا�ضل  مب��وق��ع  ح�ضابه  ع��رب  ت��غ��ري��دة  يف   ، �ضالح  الرئي�س  وق���ال 
مع  م��ري��ب   توقيت  يف  ي��اأت��ي  “الق�ضف  اإن  “تويرت”،  الج��ت��م��اع��ي 
بوادر النفراج ال�ضيا�ضي وي�ضتهدف عرقلة ال�ضتحقاقات الد�ضتورية 

بت�ضكيل حكومة مقتدرة«.
واأ�ضاف: “يجب الوقوف بحزم �ضد حماولت زج البلد يف الفو�ضى، 
وعلينا توحيد ال�ضف لدعم قواتنا الأمنية وتر�ضيخ مرجعية الدولة 

ومكافحة الإرهابيني اخلارجني عن القانون«.
اأربيل  مبدينة  متفرقة  مناطق  ف��اإن  كردية  اأمنية  م�ضادر  وبح�ضب 

�ضهدت فجر اأم�س هجوما ب�12 �ضاروخاً دون وقوع اإ�ضابات.

حذر الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�ضكي القوات الرو�ضية من 
كييف،  العا�ضمة  احتالل  حاولت  اإذا  املوت  حتى  قتاًل  �ضتواجه  اأنها 
وذلك يف الوقت الذي ا�ضتيقظ فيه �ضكان املدينة جمدداً على �ضوت 

�ضفارات الإنذار �ضباح اأم�س الأحد.
)كييف(  ق�ضف  ق���رروا  “اإذا  ال�ضبت  الأول  اأم�����س  زيلين�ضكي  وق���ال 
بالقنابل وحمو تاريخ هذه املنطقة بكل ب�ضاطة... وتدمرينا جميعاً 
دعهم  ه��دف��ه��م  ه��و  ه���ذا  ك���ان  اإذا  ك��ي��ي��ف.  �ضيدخلون  ف��ق��ط  فعندئذ 

يدخلون ولكن �ضيتعني عليهم العي�س على هذه الأر�س وحدهم«.
وقال الرئي�س الذي ظهر مراراً على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي من 
اإن بع�س البلدات ال�ضغرية مل يعد لها وجود يف الأ�ضبوع  العا�ضمة 
الثالث من الهجمات الرو�ضية والتي تعد الأكرب على دولة اأوروبية 

منذ احلرب العاملية الثانية.
الرو�ضي  الق�ضف  ج��راء  املحا�ضرة  امل��دن  يف  ب��الآف  ال�ضبل  وتقطعت 

الذي اأجرب 2.5 مليون اأوكراين على الفرار اإىل دول جماورة.
واتهمت اأوكرانيا القوات الرو�ضية اأم�س الأول ال�ضبت بقتل 7 مدنيني 
يف هجوم على ن�ضاء واأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب 
كييف. وقالت فرن�ضا اإن الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني اأثبت اأنه 

غري م�ضتعد لتحقيق ال�ضالم.

اإ�ضافية  ع�ضكرية  معدات  مبنح  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأم��ر 
فيه  تو�ضع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  دولر،  مليون   200 بقيمة  لأوك��ران��ي��ا 
بايدن  اأعطى  اأن  و�ضبق  ال��ذي يطال مناطق مدنية.  رو�ضيا ق�ضفها 
اأ�ضلحة  اأوك��ران��ي��ا  مبنح  ���ض��ب��اط-ف��رباي��ر   26 يف  لإدارت����ه  توجيهات 
قانون  دولر مبوجب  مليون   350 بقيمة  الأم��ريك��ي  امل��خ��زون  من 
امل�ضاعدات الجنبية. وازدادت املنا�ضدات اليائ�ضة للرئي�س الأوكراين 
موؤخرا،  ع�ضكرية  م�ضاعدات  على  للح�ضول  زيلين�ضكي  فولودميري 
حيث مل يتوقف عن ح�س وا�ضنطن والحتاد الأوروبي وحلف �ضمال 

الأطل�ضي ب�ضكل متكرر على تقدمي العون لبالده للدفاع عنها.
ويف مذكرة اإىل وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن، طلب بايدن 
امل��واد واخلدمات  200 مليون دولر من  اإىل  “ما ي�ضل  تخ�ضي�س 
وحذرت  لأوكرانيا”.  امل�ضاعدة  لتقدمي  الدفاع  وزارة  من  الدفاعية 
رو�ضيا ال�ضبت من اأن قواتها قد ت�ضتهدف اإمدادات الأ�ضلحة الغربية 
التي تنقلها  القوافل  �ضُيحّول  الأ�ضلحة  واأن تدفق هذه  اأوكرانيا،  يف 

“اإىل اأهداف م�ضروعة«.
بعد  الع�ضكرية  للم�ضاعدات  الأخ���ري  الأم��ريك��ي  التفوي�س  وي��اأت��ي 
لإر�ضال  مقرتحات  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ا�ضتبعاد  من  يومني 
اأمريكية،  قاعدة  عرب  اأوكرانيا  اإىل  ميغ  ط��راز  من  مقاتلة  طائرات 
جهود  اف�ضل  ب�ضكل  يخدم  الربية  للقوات  اأ�ضلحة  توفري  اإن  قائلة 

كييف ل�ضد الغزو الرو�ضي.
وكانت وا�ضنطن قد �ضمحت يف اخلريف املا�ضي بتقدمي 60 مليون 
وذخائر  اأ�ضلحة  تلتها  لأوك��ران��ي��ا،  الع�ضكرية  امل�ضاعدات  م��ن  دولر 

بقيمة 200 مليون دولر اأخرى يف كانون الول/دي�ضمرب.

عوا�شم

بريوت

بغداد

وا�شنطن

كييف

ف�سل حماولت لإجالء مئات اآلف املدنيني مرات عدة                

كييف ت�ضتعد حل�ضار رو�ضي.. وماريوبول تاأمل مب�ضاعدة اإن�ضانية 

بوتني ما�ٍس يف احلل الع�ضكري.. اأيًا كان الثمن

اأردوغان يعتمد دبلوما�ضية ن�ضطة لتعزيز موقعه 
ين�س  الأط��ل�����ض��ي  للحلف  ال��ع��ام  الأم����ني  الأخ����رية  اللحظة  يف 
نظريه  الأ���ض��ب��وع  ه��ذا  ال��رتك��ي  الرئي�س  ا�ضتقبل  �ضتولتنربغ، 
التوتر  م��ن  لعقد  ح��دا  وا�ضعا  هرت�ضوغ،  ا�ضحق  ال�ضرائيلي 

ال�ضديد بني البلدين، ثم حليفه الأذربيجاين اإلهام علييف.
كريياكو�س  ال���ي���ون���اين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ي�����ض��ت��ق��ب��ل  ك���ذل���ك، 
�ضولت�س  اأولف  الأمل���اين  امل�ضت�ضار  ث��م  الأح���د،  ميت�ضوتاكي�س 

الثنني يف اأول لقاء بينهما.
ال�ضيا�ضية يف  ال��ع��ل��وم  الأ���ض��ت��اذة يف معهد  ج��ب��ور  وق��ال��ت جنى 
باري�س اإن “تركيا مل تقم مبثل هذا الن�ضاط ال�ضتباقي على 
م�ضرية  ال�ضعيد الدبلوما�ضي منذ العقد الأول من الألفية”، 
قوى  مع  عالقاتها  لتح�ضني  اأ�ضهر  منذ  ت�ضعى  اأنقرة  اأن  اإىل 

اإقليمية اأخرى .

اأن��ق��رة منذ ان���دلع ال��ن��زاع يف اأوك��ران��ي��ا، على لعب  وح��ر���ض��ت 
على عالقات  الإبقاء  مع  ومو�ضكو،  كييف  بني  “املي�ّضر”  دور 
الأبحاث  م��ن معهد  ك��اي��ا  �ضمبل  وراأت  ال��ط��رف��ني.  م��ع  ج��ي��دة 
انخراط  اأن  باري�س  يف  احلربية  امل��در���ض��ة  يف  الإ�ضرتاتيجية 
اإمدادات  على  ب�ضدة  تعتمد  اأنها  حني  يف  امللف  ه��ذا  يف  تركيا 
الأ�ضود،  البحر  على  املجاورتني  الدولتني  من  والغاز  القمح 
حلف  يف  ع�ضو  كدولة  موقعها  تاأكيد  لإع���ادة  “و�ضيلة  ي�ضكل 
�ضمال الأطل�ضي، ول �ضيما بعد �ضرائها اأنظمة �ضاروخية اإ�س-
400 من رو�ضيا«. كذلك، ن�ضطت اأنقرة يف اإدارة مطار كابول 
اآب-اأغ�ضط�س،  اأفغان�ضتان يف  على  �ضيطرة حركة طالبان  بعد 
وهو ملف اآخر اأتاح براأي الباحثة “اإعادة متو�ضع تركيا يف ما 

يتعلق بدورها كالعب اإقليمي«.

الأوروب����ي  املجل�س  يف  الع�ضو  اأيدنتات�ضبا�س  اأ���ض��ل��ي  وق��ال��ت 
�ضفتي  ب��ني  النقا�س  اإىل  ع���ادت  “تركيا  ال��دول��ي��ة  للعالقات 
الأطل�ضي. باتت من جديد �ضريكا ممكنا على ال�ضعيد الأمني. 
واعترب وزير خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل خالل 
“دورا مهما  اأنقرة لديها  اأن  ال�ضبت  اأنطاليا  ح�ضوره منتدى 

جدا يجب اأن تلعبه ... مع احلرب اجلارية يف اأوكرانيا«.
التي قامت حتى قبل  الأخ��رية  بنقاط اخل��الف  ذّك��ر  وبعدما 
اأن  “ميكن لرتكيا  ق��ال  وب��روك�����ض��ل،  اأن��ق��رة  ب��ني  وق��ت ق�ضري 

ت�ضبح بلدا اأكر نفوذا بكثري، لذلك علينا تعزيز عالقاتنا«.
اأوكرانيا التي  اإحلاحا يف ظل احل��رب يف  وت��زداد هذه احلاجة 
قد ت�ضدد �ضربة اإ�ضافية لقت�ضادها املت�ضرر جراء تدين �ضعر 

�ضرف اللرية الرتكية وما واكبها من ت�ضخم مفرط.

•• اإ�شطنبول-اأ ف ب

دورها  ل�ضتعادة  �ضعيا  الدبلوما�ضية  املبادرات  تركيا  ت�ضاعف 
على ال�ضاحة الدولية، واآخرها اللقاء على اأر�ضها بني وزيري 
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ض��ي والأوك�����راين ال���ذي ي�ضكل رغ��م ف�ضله يف 

حتقيق نتائج، موؤ�ضرا جيدا لأنقرة.
كوليبا  ودميرتو  لف��روف  �ضريغي  بني  املحادثات  تف�س  ومل 
هذا  على  لقاء  اأول  يف  تركيا،  جنوب  يف  اأنطاليا  يف  اخلمي�س 
امل�ضتوى منذ �ضن رو�ضيا هجومها على الدولة املجاورة يف 24 
اأن  تتوقع  اأنقرة  لكن  ملمو�س،  تقدم  اأي  اإىل  �ضباط-فرباير، 

يكون فاحتة للقاءات اأخرى.
اإليه  ان�����ض��م  ال����ذي  اأن��ط��ال��ي��ا  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي يف  امل��ن��ت��دى  واإىل 

•• كييف-اأ ف ب

تخ�ضى ال�ضلطات الأوكرانية ح�ضول ح�ضار لكييف اإل 
يف  العا�ضمة  عن  هوادة”  بال  “ُتدافع  اأن  تعّهدت  اأنها 
وجه القوات الرو�ضّية التي تق�ضف اجلنوب الأوكراين 
حيث تاأمل مدينة ماريوبول املحا�ضرة يف و�ضول قافلة 

م�ضاعدات اإن�ضانّية الأحد.
اإيرينا  الأوك����������راين  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة  وق����ال����ت 
من  اأك��ر  عالقة  ظلت  القافلة  ه��ذه  اإن  فريي�ضت�ضوك 
يف  ال�ضبت،  رو�ضية  تفتي�س  نقطة  عند  �ضاعات  خم�س 
وق��ت ي��وؤم��ل ب��اأن ت�ضل اإىل م��اري��وب��ول الأح���د اآت��ي��ة من 

زابوريجيا عرب برديان�ضك.
فهذه  م��اري��وب��ول.  اإىل  بالن�ضبة  ح��ي��وي��ا  ذل���ك  وُي��ع��ت��رب 
املدينة ال�ضاحلية ال�ضرتاتيجية الواقعة يف جنوب �ضرق 
البالد بني �ضبه جزيرة القرم ودونبا�س، غارقة يف و�ضع 
حرج “ميوؤو�س منه تقريبا” ح�ضب منظمة اأطباء بال 
حدود، وهي تفتقر اإىل الطعام و�ضكانها حمرومون من 

املاء والغاز والكهرباء والت�ضالت.
تزال  ل  “ماريوبول  اإن  فرن�ضي  ع�ضكري  وق��ال م�ضدر 
حما�ضرة. ما ل ميكنهم احل�ضول عليه باحلرب، يريد 
والياأ�س.  اجل��وع  خ��الل  عليه من  احل�ضول  )ال��رو���س( 
فاإنهم  الأوك���راين،  ي�ضتطيعون قهر اجلي�س  ولأنهم ل 

ي�ضتهدفون ال�ضكان«.
اتخذ  املدن”  بع�س  “يف  ال��و���ض��ع  ب���اأن  مو�ضكو  وت��ق��ّر 
رو�ضية  اأن��ب��اء  وك��الت  نقلت  ما  على  كارثية”،  “اأبعادا 
الذي  ميزينت�ضيف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  اجل����رال  ع��ن  ال�����ض��ب��ت 
املناطق  األغام يف  بزرع  الأوكرانيني  “القوميني”  اتهم 
ال�����ض��ك��ن��ي��ة وت���دم���ري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ح���ارم���ني بذلك 

املدنيني من ُطرق لالإجالء وللموارد الأ�ضا�ضية.
ل تزال مدينة اأودي�ضا يف اجلنوب ت�ضتعد لهجوم القوات 
حواىل  بعد  على  حاليا  هجومها  تركز  التي  الرو�ضية 
اإىل ال�ضرق يف مدينة ميكوليف. واأ�ضار  مئة كيلومرت 
املكثف  الق�ضف  اأن  اإىل  بر�س  �ضحايف يف وكالة فران�س 
لطب  وم�ضت�ضفى  ل��ل�����ض��رط��ان  م��رك��زا  خ�ضو�ضا  ط���ال 

العيون.
وت��ن��ت�����ض��ر ج��ث��ث ال�����ض��ح��اي��ا يف ����ض���وارع ب��ع�����س امل����دن يف 
الرئي�س  وق��ال  اأع��داده��م.  م��ن  التحقق  ي�ضتحيل  وق��ت 
“نحو  اإن  ال�ضبت  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين 
�ضباط-  24 م��ن��ذ  ق��ت��ل��وا  اأوك�����راين  ج��ن��دي   ”1300

الأوكرانية  لل�ضلطات  ر�ضمي  اإح�ضاء  اأول  يف  ف��رباي��ر، 

•• عوا�شم-وكاالت

اخلمي�س  ي���وم  اأن��ط��ال��ي��ا  يف  اأج���ري���ت 
حم����ادث����ات رو����ض���ي���ة-اأوك���ران���ي���ة هي 
24 فرباير  م��ن��ذ  م�����ض��ت��وى  الأرف�����ع 

تقدم  اأي  اإح���راز  بعدم  اجلانبان  بعدها  اأق��ر   ، -�ضباط 
الأوك���راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ري  اجتماع  وت��ب��ع  حقيقي. 
جتديد  لف���روف،  �ضريغي  والرو�ضي  كوليبا  دمييرتو 
للهجوم الرو�ضي يف اأنحاء اأوكرانيا، مع �ضن غارات على 

نطاق وا�ضع على مدن رئي�ضية يف غرب البالد.
لوت�ضك،  يف  ع�ضكرياً  مطاراً  الرو�ضي  اجلي�س  وق�ضف 
الذي يقع على م�ضافة 70 مياًل من احلدود البولندية، 
ف�ضاًل عن مطار ع�ضكري اآخر يف اإيفانو-فرانكيف�ضك.

ويقول خرباء ع�ضكريون اإن هذه الغارات هي جزء من 
جهود رو�ضية لقطع الطريق على �ضحنات �ضالح غربية 

لأوكرانيا.
حول  الرو�ضية  ال��ق��وات  اأن  ي��ب��دو  لأي���ام،  توقفها  وب��ع��د 
كييف تعيد جتميع �ضفوفها من اأجل �ضن هجوم وا�ضع. 
هي  الغازية  ال��ق��وات  اإن  اأمريكيون  م�ضوؤولون  وي��ق��ول 

فقط على م�ضافة ت�ضعة اأميال من العا�ضمة. 
وقيل اأن مدينة فولنوفاخا ال�ضغرية يف �ضرق اأوكرانيا 
لرو�ضيا  امل��وال��ني  الإنف�ضاليني  اأي���دي  يف  �ضقطت  ق��د 

اجلمعة.
البالد  �ضرق  جنوب  يف  ال�ضاحلية  ماريوبول  وتخ�ضع   
وخاركيف ثاين اأكرب مدن البالد للح�ضار، وتتعر�ضان 

لغارات جوية وق�ضف مدفعي متوا�ضلني.
 وي�ضتهدف اجلي�س الرو�ضي يف الوقت احلا�ضر مدينة 
دينيربو الإ�ضرتاتيجية يف و�ضط البالد، يف ما يبدو اأنه 
عن  الأوكرانية  القوات  لف�ضل  رو�ضية  ع�ضكرية  خطة 

الأرا�ضي الواقعة �ضرق نهر دينيربو.

التطّوع
قال  زيلين�ضكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  وك��ان 
الأ�ضبوع املا�ضي، اإن اأكر من 16 األف اأجنبي من دول 

تعر�ضت ال�ضاحية ال�ضمالية الغربية )اإيربني وبوت�ضا( 
لق�ضف مكثف يف الأيام الأخرية.

الرو�ضية  القوات  اإن  الربيطانية  الدفاع  وزارة  وقالت 
25 ك��ي��ل��وم��رتا من  ُب��ع��د  ك��ان��ت م��وج��ودة ال�ضبت ع��ل��ى 
العا�ضمة واإن رتاًل يف �ضمال املدينة تفّرق وهو ما يعزز 

فكرة وجود نية لتطويق كييف.
اجلي�س  من  مقاومة  ُتواجه  الرو�ضية  القوات  اأّن  غري 
الأوك��راين، غرب العا�ضمة و�ضرقها، ح�ضب �ضحافيني 

يف وكالة فران�س بر�س.
ووعدت الرئا�ضة الأوكرانية ب�”دفاع ل هوادة فيه” عن 
فران�س  وكالة  قابلتهم  اأوكرانيون  جنود  واأّك��د  كييف. 
الأعداء،  اإىل  بالن�ضبة  اأم��ا  جيدة.  معنوياتهم  اأن  بر�س 
على  جم��ربون  “اإنهم  برييزنكو  اإيليا  اجل��ن��دي  فقال 
احل����رارة من  درج����ات  فيها  ت��ق��رتب  ق���رى  التخييم يف 
ع�����ض��رة حت���ت ال�����ض��ف��ر خ����الل ال��ل��ي��ل، وي��ف��ت��ق��رون اإىل 

الإمدادات وي�ضطرون اإىل نهب املنازل«.
ويبقى الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني على مواقفه، 
“انتهاكات  بارتكاب  الأوكرانية  القوات  ال�ضبت  واتهم 
هاتفية  حمادثة  خ��الل  الإن�ضاين،  للقانون  �ضارخة” 

منذ بدء الغزو.
“نحو  فقد  الرو�ضي  اجلي�س  اأن  اإىل  زيلين�ضكي  واأ���ض��ار 
 2 يف  رو���ض��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  م��ن جهتها،  عن�ضر”.  األ���ف   12
اآذار-مار�س اأن 498 من جنودها ُقتلوا وهي احل�ضيلة 

الوحيدة التي قّدمتها.
م��دن��ي��ا، بح�ضب ح�ضيلة   579 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  وُق��ت��ل 
القتلى  عدد  اأن  موؤكدة  ال�ضبت،  املتحدة  الأمم  قدمتها 

رمبا يكون اأعلى بكثري من ذلك.
 24 اأوكرانيا منذ  2،6 مليون �ضخ�س من  زه��اء  وف��ّر 
نازح  مليويَن  نحو  وج��ود  اإىل  اإ�ضافة  �ضباط/فرباير، 
ل�ضوؤون  ال�ضامية  املتحدة  الأمم  مفو�ضية  وفق  داخليا، 

الالجئني.
يف كييف، وحدها الطرقات املوؤدية اإىل اجلنوب ل تزال 
اأوكرانية  م�ضادر  بح�ضب  العا�ضمة  وب��ات��ت  مفتوحة. 
حما�ضرة ب�ضكل متزايد باجلنود الرو�س الذين دمروا 

مطار فا�ضيلكيف ال�ضبت.
القوات  اإن  الأوك�������راين  اأرك�����ان اجل��ي�����س  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
الرو�ضية املوجودة يف �ضواحي العا�ضمة حتاول حتييد 
املناطق املحيطة بها من اأجل “حما�ضرة” كييف. كما 

ب��وت��ني ولف������روف، ع��ل��ى اأن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 
اأوك��ران��ي��ا ما�ضية وف��ق اخل��ط��ة امل��ر���ض��وم��ة. وم��ع ذلك، 
“نا�ضونال  كتب حمرر �ضوؤون الأمن القومي يف جملة 
من  اإن��ه  اأيبي�ضكوبو�س،  م����ارك  الأمريكية  اإنرت�ضت” 
غ��ري ال��وا���ض��ح م��ا ك��ان��ت عليه ه��ذه اخل��ط��ة يف الأ�ضل. 
اأو  منها  التحقق  ميكن  زمنية  ج���داول  ثمة  يكن  ومل 
اأي���ة وث��ائ��ق م��ن�����ض��ورة مل��ع��رف��ة م��ا ه��ي اأه�����داف العملية 
�ضتتحقق فيه  الذي  الزمن  اأوكرانيا، ول  الع�ضكرية يف 

هذه الأهداف.

اأع�ضاء يف حلف �ضمال الأطل�ضي، قد تطوعوا للقتال يف 
“الفرقة الأجنبية” الأوكرانية. 

الرو�ضي �ضريغي  الدفاع  اأبلغ وزير  وعلى نحٍو م�ضابه، 
�ضويغو الرئي�س فالدميري بوتني خالل اجتماع ملجل�س 
الرو�ضي  اجلي�س  اأن  اجلمعة،  الرو�ضي  القومي  الأم��ن 
“من  م��ن متطوعني  األ���ف طلب   16 م��ن  اأك���ر  تلقى 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضوريا” للقتال يف منطقتي دونيت�ضك 

ولوغان�ضك الإنف�ضاليتني يف �ضرق اأوكرانيا.
فيهم  مب��ن  ال��رو���س،  وال�ضيا�ضيون  امل�����ض��وؤول��ون  وي�ضر 

وامل�ضت�ضار  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�ضي  الرئي�س  م��ع 
ردت  الفرن�ضية  الرئا�ضة  لكن  �ضولت�س.  اأولف  الأمل��اين 

على ت�ضريحاته معتربة اأنها “اأكاذيب«.
اأجل  و�ضولت�س من  ماكرون  التي وجهها  الدعوات  اأما 

“وقف فوري لإطالق النار” فلم تلق اآذانا �ضاغية.
نهاية  تغيري يف  الدبلوما�ضي، ظهر  ال�ضعيد  على  لكن 
خمتلف  ب�”نهج  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ف��رح��ب  الأ����ض���ب���وع:  ه���ذا 
جذريا” من جانب مو�ضكو خالل حمادثاتها الأخرية 
“ُت�ضدر  ت��ع��د  مل  رو���ض��ي��ا  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ك��ي��ي��ف،  م���ع 

الإنذارات فقط«.
وردا على �ضوؤال حول ت�ضريحات اأدىل بها بوتني اجلمعة 
وت�ضري اإىل “تقّدم” يف املحادثات الرو�ضية-الأوكرانية، 
اإنه  كييف  يف  ���ض��ح��ايف  م��وؤمت��ر  خ���الل  زيلين�ضكي  ق���ال 

“�ضعيد بتلقي اإ�ضارة من رو�ضيا«.
الرو�ضي  اخلارجية  وزي���ري  ب��ني  اخلمي�س  لقاء  وعقد 
والأوك��راين يف تركيا مل ُيحقق نتائج. ويف وقت �ضابق، 
ع��ق��دت ث���الث ج��ل�����ض��ات م���ن امل���ح���ادث���ات ع��ل��ى م�ضتوى 

الوفود، �ضتتوا�ضل عرب الفيديو بح�ضب الكرملني.
الغربيني  “ال�ضركاء  لأن  اأ�ضفه  عن  زيلين�ضكي  واأع��رب 

)لأوكرانيا( لي�ضوا ملتزمني مبا فيه الكفاية«.
ويرف�س الغربيون الدخول يف ال�ضراع، لكنهم �ضاعفوا 
العقوبات القت�ضادية والتجارية �ضد رو�ضيا، وطماأنوا 

كييف لناحية تقدمي الدعم لها، خ�ضو�ضا الع�ضكري.
اأ�ضلحة  م�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي  ال�ضبت  وا�ضنطن  واأع��ل��ن��ت 
يف  تاأتي  دولر،  مليون   200 بقيمة  لوكرانيا  جديدة 
اعقاب م�ضاعدة اأولية يف جمال العتاد الع�ضكري بقيمة 
 4 ت��اري��خ  حتى  ثلثيها  ت�ضليم  مت  دولر  مليون   350

اآذار-مار�س، وفقا مل�ضوؤول يف البنتاغون.
كانت حزمة امل�ضاعدات الأولية هذه تهدف اإىل “تزويد 
ب���ال���ذخ���رية الالزمة،  ال�����ض��رع��ة  ع��ل��ى وج����ه  اأوك���ران���ي���ا 
وب�ضواريخ جافلني امل�ضادة للدبابات و�ضواريخ �ضتينغر 
ح�ضب ما اأو�ضحت م�ضاعدة وزير  امل�ضادة للطائرات”، 
جي�ضيكا  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  ل��ل�����ض��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

لوي�س اأمام الكونغر�س.
وي��اأت��ي الإع����الن ع��ن امل�����ض��اع��دات اجل��دي��دة م��ن جانب 
وزير اخلارجية  لنائب  بعد ت�ضريحات  الأبي�س  البيت 
ال���رو����ض���ي ���ض��ريغ��ي ري���اب���ك���وف ال����ذي ق����ال اإن����ه “حذر 
اأ�ضبحت  “القوافل”  ه��ذه  اأن  من  املتحدة”  ال��ولي��ات 
“اأهدافا م�ضروعة”، متحدثا خ�ضو�ضا عن اأنظمة دفاع 

جوي حممولة واأنظمة �ضواريخ م�ضادة للدبابات.

ال�ستخبارات الغربية
الغازية  ال��رو���ض��ي��ة  ال��ق��وات  تكن  ومل 
اأوكرانيا  ق��درة  من  قلل  من  وحدها 

على املقاومة.
الغزو،  �ضبقت  ال��ت��ي  الأ���ض��ه��ر  ف��ف��ي   
اأن ت�ضقط كييف  توقعت م�ضادر الإ�ضتخبارات الغربية 
يف اأق����ل م��ن 48 ���ض��اع��ة. وق����در رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك����ان 
�ضهادة  يف  ميلي  مايك  اجل���رال  امل�ضرتكة  الأمريكية 
كييف يف  ت�ضقط  اأن  الكونغر�س،  اأم��ام جل�ضة يف  مغلقة 

اأقل من 72 �ضاعة.
الغربية  التقوميات  كانت  اإذا  ما  املوؤكد  غري  من  لكن   
خطة  تبلغت  التي  الرو�ضية،  ال�ضتخبارات  اإىل  و�ضلت 
ال��غ��زو ال��ت��ي اأق��ره��ا ب��وت��ني. وي��زع��م خ���رباء ع�ضكريون 
كان مق�ضوداً  الع�ضكرية  العملية  الإبطاء يف  باأن  رو�س 

بغر�س تخفيف الأ�ضرار اجلانبية.
واأبلغ امليجور جرال الرو�ضي �ضريغي ليبوفوي و�ضائل 
للقوات قد  العام  القائد  اأن  “لو  اأنه  الرو�ضية  الإع��الم 
للعملية(،  اأي���ام )مهلة  اأرب��ع��ة  اإىل  ب��ني ثالثة  م��ا  ح��دد 
�ضدقوين، لكان يف الإمكان النتهاء منها يف هذا الإطار 
الزمني. لكن القوات الرو�ضية ت�ضرفت بحذر، وعملت 
على ا�ضتهداف املقاومة الع�ضكرية بدقة. ولو اأن العملية 
م�ضت ب�ضرعة، لكان وقعت خ�ضائر ج�ضيمة يف �ضفوف 

القوات الرو�ضية وال�ضكان املدنيني«.
القوات  اأن  يبدو  ال��ث��ال��ث،  اأ�ضبوعه  ال��ن��زاع  دخ��ول  وم��ع 
الرو�ضية تعيد جتميع �ضفوفها وتكييف تكتيكاتها، يف 
توقع حلرٍب طويلٍة ووا�ضعة النطاق ميكن اأن ت�ضمل كل 
اأوكرانيا، ولي�س فقط مناطق الو�ضط وال�ضرق. وتبدو 
اأن  احتمال  وكذلك  قامتة،  تفاو�ضية  بت�ضوية  الآم���ال 
العقوبات  تاأثري  حتت  امل�ضار،  وتعك�س  مو�ضكو  تر�ضخ 

والنك�ضات امليدانية.
اأنه م�ضمم على فر�س حل ع�ضكري  الكرملني  واأظهر 
اأوكرانيا، بالغاً ما بلغت اخل�ضائر يف �ضفوف قواته،  يف 
الرو�ضي،  بالإقت�ضاد  تلحق  التي  ال��ف��ادح��ة  والأ���ض��رار 

والدمار الذي ينزل بال�ضكان املدنيني يف اأوكرانيا.

Date 14/ 3/ 2022  Issue No : 13492
Service of a Judgment Debtor by Publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Gabriel Ayodele Osho 
Payment Notice on Case No. SHCEXCICV2021/0004423 Civil (Full-Jurisdiction)
To the Judgment Debtors : Gabriel Ayodele Osho
On ......., a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the 
Plaintiff. 
Execution Applicant : NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
on the above-mentioned case.
Whereas the mentioned Judgment Creditor has made a request for the execution of the 
judgment and the payment of the specified fees therefor, and whereas the judgement 
to be executed is:
The total including the fees and charges amounting: AED 1,464,394.
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the above mentioned 
executive deed within (15) days from the date of your service of this notice.
Should you fail to do so, the court will take the legal procedures against you to force 
you to execute the same.
Judge/ Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader 
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 14/ 3/ 2022  Issue No : 13492

Published Notice details
265/2022 Commercial Partial

To Defendant: 1- Sky Gold Sarl Co
Address unknown
As the plaintiff: Ahmad abdul karim fakih
He has field a case agai you its subject is obligation of the defendants 
to jointly to pay the plaintiff an amount of 295,000 USD or its 
equivalent in AED 1,085.600, In addition to the legal interest of 9% 
from the date of due 15/05/202 until full payment and expedited 
execution of the judgment without guarantee. A hearing was set 
for her on Monday 21/03/2022 at 9.00 am in the remote litigation 
room BUILDING DESC&, therefore you are required to attend or 
represent you legally, and you must submit your memorandums or 
documents to the court at least three days before the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 14/ 3/ 2022  Issue No : 13492
Notification by Publication 

No. 47328/2022
Notifying Party : JOSEPHINE SASSIN ILLIDA
Notified Party : ADON KONAR ED VERGER CAPAGONI

Subject : legal Notice No. 18781/1/2022
The Notifying Party hereby notifies the Notified Party to pay an 
amount of AED 23,420 (twenty-three thousand four hundred twenty 
Dirham) in return for the indebtedness approved under truth receipt 
issued and signed by the Notified Party within a maximum of five 
days as of the date of receiving this notice. Otherwise, we will take all 
the legal actions against you, keeping you under obligation to pay the 
above stated amount and to reserve the Notifying Party's rights. The 
Notifying Party shall be entitled to ask for the compensation, the legal 
interest and the compensation.
Best Regards,,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 14/ 3/ 2022  Issue No : 13492
Notification by Publication 

No. 47317/2022
Notifying Party : MOHAMED AZEEM RASOUL DAD
First Notified Party : FALLA TRAVEL AND TOURISM COMPANY LLC 
Second Notified Party : ABDUL GHAITH ABDUL MOHAMED

Subject: Legal Notice No. 18775/1/2022
The Notifying Party hereby notifies the Two Notified Parties to pay an 
amount of AED 2,202,000 «two million two hundred two thousand Dirham) 
in return for the value of 7 bank cheques Nos. 001492_001491_001494 
001490_001495_001497_001496 issued by the Notified Party, under 
commercial transaction concluded between the Notifying Party and the Two 
Notified Parties within a maximum of five days as of the date of receiving 
this notice. Otherwise, we will take all the legal actions against you, keeping 
you under obligation to pay the above stated amount and to reserve the 
Notifying Party's rights. The Notifying Party shall be entitled to ask for the 
compensation, the legal interest and the compensation.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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عربي ودويل

غداء  مائدة  اإىل  ليدعوه  العامل،  يف  لالأرثوذك�س  الروحي  الزعيم 
يف املقر الرئا�ضي على �ضفة البو�ضفور.

املا�ضية  ال�ضنوات  يف  واأنقرة  اأثينا  بني  اخلالفية  العالقة  و�ضهدت 
اأزمة جديدة على ارتباط برت�ضيم احلدود البحرية يف �ضرق البحر 

املتو�ضط.
القيام  ت��رك��ي��ا  ع��ن��د حم��اول��ة   2020 ال��ت��وت��ر يف �ضيف  وت�����ض��اع��د 
اأن  غري  عليها،  املتنازع  املياه  يف  والغاز  النفط  عن  تنقيب  باأعمال 
يف  ن�ضبي  بانفراج  �ضمح   2021 عام  الثنائية  املفاو�ضات  ا�ضتئناف 

العالقات.
واأو�ضحت اأنتونيا زيرفاكي الأ�ضتاذة امل�ضاعدة يف العالقات الدولية 
اليونانية  القمة  “تعقد  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  اأث��ي��ن��ا  جامعة  يف 
يف  تقييمها  �ضيتم  لكّنه  اأوكرانيا،  يف  احل��رب  خلفية  على  الرتكية 

يهدف اإىل “مراجعة التاريخ” و”انتهاك فا�ضح للقانون الدويل”. 
واأو�ضح �ضنان اأولغن مدير مركز الدرا�ضات القت�ضادية وال�ضيا�ضية 
حرب  قيام  احتمال  “مع  اأن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  ا�ضطنبول  يف 
طويلة يف البحر الأ�ضود، من م�ضلحة البلدين حت�ضني عالقاتهما 

الثنائية ... وت�ضوية خالفاتهما«.
ما  حد  اإىل  كذلك  اإمن��ا  دبلوما�ضيتهما،  توجيه  “�ضيعاد  اأن��ه  وتابع 
جمهودهما الع�ضكري، مبوجب هذه الأزمة بني اأوكرانيا ورو�ضيا” 
مبادرات  “خمتلف  يف  امل�ضاهمة  الدولتني  باإمكان  اأن��ه  اإىل  م�ضريا 

حلف �ضمال الأطل�ضي«.
للعالقات  الأوروب��ي  املجل�س  يف  الع�ضو  اأيدنتات�ضبا�س  اأ�ضلي  وراأت 
الدولية، وهو مركز درا�ضات مقره يف برلني، اأن احلرب يف اأوكرانيا 

“ميكن اأن تنعك�س اإيجابا على العالقات اليونانية الرتكية«.

•• اأثينا-اأ ف ب

ا�ضطنبول  ميت�ضوتاك�س  كريياكو�س  اليوناين  ال��وزراء  رئي�س  يزور 
تعزيزا  اأردوغ�����ان،  طيب  رج��ب  الرئي�س  م��ع  اجتماعا  يعقد  حيث 
جلهود التقارب بني الدولتني اجلارتني الع�ضوين يف حلف �ضمال 

الأطل�ضي يف ظل الهجوم الرو�ضي على اأوكرانيا.
منذ  نف�ضها  ت��ط��رح  ال��ت��ي  اأن��ق��رة  ا�ضت�ضافت  بعدما  ال��ل��ق��اء  ويعقد 
البلدين،  ب��ني  الو�ضيط  ال��رو���ض��ي لأوك��ران��ي��ا يف م��وق��ع  ال��غ��زو  ب��دء 
مفاو�ضات اجلمعة بني وزيري اخلارجية الرو�ضي �ضريغي لفروف 
والأوكراين دميرتو كوليبا، هي الأوىل منذ �ضنت رو�ضيا هجومها.

واغتنم الرئي�س الرتكي زيارة ميت�ضوتاك�س الذي يلتقي الأحد يف 
الول،  برثلماو�س  امل�ضكوين  الق�ضطنطينية  بطريرك  ا�ضطنبول 

الت�ضعيد يف  اليوناين الرتكي الذي بداأ بعد خف�س  �ضياق احلوار 
اأزمة” �ضيف 2020.

بني  وتفاهم”  ت��ق��ارب  ج��ه��ود  اإىل  “موؤ�ضرا  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  يف  وراأت 
البلدين. واأبدى ميت�ضوتاكي�س الأربعاء “ا�ضتعداده” للم�ضاهمة يف 
احلوار “بطريقة بناءة خ�ضو�ضا واأن البلدين يبديان قلقهما اإزاء 

ال�ضوؤون الإقليمّية«.
�ضمال  ح��ل��ف  يف  ���ض��ري��ك��ني  “ب�ضفتنا  وزراء  جم��ل�����س  خ���الل  وق����ال 
من  احلالية”  ال��ظ��روف  ظل  يف  التحرك  منا  مطلوب  الأطل�ضي، 
جيو�ضيا�ضية  اأزم���ة  اأي  ع��ن  بعيدا  منطقتنا  اإب��ق��اء  “حماولة  اأج��ل 

اأخرى والتنديد بانتهاك )رو�ضيا( القانون الدويل«.
وعلى غرار جميع �ضركائها الأوروبيني نددت اأثينا ب�ضدة منذ 24 
هجوم  ب��اأن��ه  وو�ضفته  لأوك��ران��ي��ا  الرو�ضي  بالغزو  �ضباط/فرباير 

قمة يونانية تركية تهيمن عليها ق�ضّية اأوكرانيا 

   اإذا اأردن��ا اعتماد م�ضطلحات اأكر 
دقة، والتي من �ضاأنها اأن ت�ضف ب�ضكل 
رهاناتها وخماطرها، يجب  كل  اأدق 
قتالية  “عمليات  ع���ن  ن��ت��ح��دث  ان 
جوية” والتي، يف الظروف احلالية، 
اإىل  “الذهاب  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ���ض��ُت��رتج��م 
�ضيكون  ه��ل  رو�ضيا”.  �ضد  احل���رب 
-ن�ضبة  الأمريكيني  من  باملائة   74
فكرة  ي��وؤي��دون  اإنهم  يقولون  الذين 
-موؤيدين  ط�����ريان  ح��ظ��ر  م��ن��ط��ق��ة 

لذلك؟
اأن الراأي  ي��ب��دو  امل��رح��ل��ة،     يف ه��ذه 
اأن فر�س  ي���رى  ع��اّم��ة يف وا���ض��ن��ط��ن 
اأوكرانيا  فوق  طريان  حظر  منطقة 
فكرة  ال����رو�����ض����ي  ال����غ����زو  لإح�����ب�����اط 
كارثية. رف�س البيت الأبي�س ذلك، 
يبحثون  الذين  وحتى اجلمهوريون 
ع���ن اأ����ض���ب���اب ج���دي���دة مل��ع��ار���ض��ة جو 

بايدن بالكاد احتجوا.
اجل�����دل  ي��������زال  ل  ذل��������ك،  وم�������ع     
حم��ت��دم��ا، ب��ل ك��ان امل��و���ض��وع الأكر 
ال�ضيا�ضية  املناق�ضات  خالل  �ضخونة 
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات ي����وم الأح�����د يف 
برنامج  ف��ف��ي  امل���ت���ح���دة.  ال����ولي����ات 
قال ال�ضناتور  “التقي بال�ضحافة”، 
الدميقراطي جو مان�ضني، من و�ضت 
ينبغي  ل  اأن���ه  يعتقد  اإن���ه  فرجينيا، 
وال�ضبب  “ا�ضتبعاد الحتمال كلًيا”. 
هذه  اخ��ت��ف��اء  ع���دم  وراء  ال��رئ��ي�����ض��ي 
الأوك���راين  الرئي�س  اأن  ه��و  الفكرة، 
فولودميري زيلين�ضكي ل يزال يدعو 
اإليها. وقد يبدو من الوقاحة تقريًبا 

رف�س طلبه متاًما.

ال�سليب والراية
حظر  منطقة  ف��ر���س  يعنيه  م��ا      
جميع  م���ن���ع  ب���ال�������ض���ب���ط:  ط�������ريان 
ال����ط����ائ����رات ال���ت���ي ل��ي�����ض��ت ل���ن���ا من 
الطريان يف جمال جوي حم��دد. يف 
الوليات  فر�ضت  الأخ����رية،  العقود 
وليبيا  ال��ع��راق  على  ح��ظ��را  املتحدة 
و�ضربيا حلماية املدنيني. لكن هذه 
املعتدين،  اأننا نهاجم  احلماية تعني 

التي  ال��ط��ائ��رات  على  ال��ن��ار  ونطلق 
الأ�ضلحة  ونق�ضف  املنطقة،  ت��دخ��ل 
التي  للطائرات  امل�����ض��ادة  الدفاعية 
تهدد طائراتنا.    هذه املناطق معقدة 
ال�ضنوات  ويف  اقامتها،  عند  للغاية 
الع�ضر بني حربني يف العراق، عندما 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  فر�ضت 
امل��ت��ح��دة م��ن��اط��ق ح��ظ��ر ط�����ريان يف 
اجلنوب )حلماية ال�ضيعة( وال�ضمال 
)حلماية الأكراد(، حلقت الطائرات 
األ��ف طلعة   200 اأك��ر من  املقاتلة 
 1000 من  اأك��ر  واأ�ضقطت  جوية، 
هدًفا.   240 م��ن  اأك���ر  على  قنبلة 
دامت  حملة  خ���الل   ،1996 وع���ام 

ف��ع��ال��ة للغاية  ت��ك��ون و���ض��ي��ل��ة  ق��د ل 
حل���م���اي���ة امل����دن����ي����ني الأوك����ران����ي����ني 
اأو  اأ�ضيب  فقد  للهجوم،  املعر�ضني 
الرو�ضية  باملدفعية  معظمهم  ُق��ت��ل 

ولي�س بالطائرات.
   ه����ن����اك و�����ض����ائ����ل ج����وي����ة اأخ������رى 
الرو�ضية.  القوات  ملواجهة  )اأف�ضل( 
الأي������ام الأخ������رية، ط��رح��ت فكرة  يف 
اإر�ضال طائرات مقاتلة اإىل اأوكرانيا، 
ال�ضنع  رو���ض��ي��ة  ميغ  ط��ائ��رات  منها 
يعرف الطيارون الأوكرانيون كيفية 
ا�ضتخدامها  ومي��ك��ن  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا. 
امل��درع��ات وخطوط  ق��واف��ل  لتفجري 
الإم��داد والرتكيزات الأخ��رى للقوة 

اأر�س -جو  يومني لتدمري �ضواريخ 
واأربعني  اأرب��ع��ة  اأط��ل��ق��وا  ال��ع��راق��ي��ة، 

�ضاروخ كروز.
   عام 1999، اأثناء حرب كو�ضوفو، 
احلربية  ال����ط����ائ����رات  ا���ض��ت��ه��ل��ك��ت 
الأطل�ضي  �ضمال  وحلف  الأمريكية 
ثمانية و�ضبعني يوًما لفر�س منطقة 
ف���وق منطقة بحجم  ط���ريان  ح��ظ��ر 
ولية كونيتيكت. واأطلقت الطائرات 
743 ���ض��اروخ ج��و -اأر�����س لتدمري 
اأرب����ع����ة واأرب�����ع�����ني م���وق���ًع���ا لإط�����الق 
����ض���واري���خ اأر������س -ج����و وح��ف��ن��ة من 
الأ�ضلحة امل�ضادة للطائرات )لإقامة 
على  ي��ج��ب  ط����ريان،  ح��ظ��ر  منطقة 

�ضد رو�ضيا. �ضيدمرون كميات هائلة 
الرو�ضية،  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  امل���ع���دات  م��ن 
اأع��داًدا كبرية من اجلنود،  ويقتلون 
اأث����ن����اء الم���ت���ن���اع ع���ن ق�ضف  ح��ت��ى 
الدبابات واملركبات وخطوط الإمداد 
ال��رو���ض��ي��ة -ومب��ج��رد الن���خ���راط يف 
ال�ضغط  ���ض��ي��ت��م مم��ار���ض��ة  امل��ع��رك��ة، 

للقيام بذلك.
   وقد يعتقد فالدميري بوتني ب�ضكل 
اخلطوة  ���ض��ت��ك��ون  ه���ذه  اأّن  م��ع��ق��ول، 
ال��ت��ال��ي��ة. ويف ف��و���ض��ى احل�����رب، قد 
يعتقد اأن طائرات الناتو تقوم بذلك 

فعال و�ضيت�ضرف وفق ذلك.
ح��ظ��ر طريان  ف��ر���س منطقة  ان     

اجلي�س اأن ميحو الأ�ضلحة الأر�ضية 
اأن جتعل من طائراته  التي يحتمل 
اإ�ضقاط  مت  ذل����ك،  ورغ����م  اأه����داف����ا(. 
طائرتني م��ن ه��ذه ال��ط��ائ��رات، ومل 
تفوقها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت�ضمن 
على  الكاملة  ال�ضيطرة  اأي  اجل��وي، 
جميع  على  والق�ضاء  اجلوي  املجال 

التهديدات الأر�ضية.
   تبلغ م�ضاحة اأوكرانيا مرة ون�ضف 
اأ�ضعاف  وث��م��ان��ي��ة  ال����ع����راق،  ح��ج��م 
ح��ج��م ���ض��رب��ي��ا. وع���ل���ى ال���رغ���م من 
لن  ال�����ط�����ريان  ح���ظ���ر  م��ن��ط��ق��ة  اأن 
باأكملها،  ال��دول��ة  تغطية  اإىل  حتتاج 
املناطق  حت��م��ي  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه���ا  اإل 

واأودي�ضا  وخاركيف  بكييف  املحيطة 
وامل����م����رات الإن�����ض��ان��ي��ة امل����وؤدي����ة اإىل 
ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  وغربها.  لفيف 
�����ض����دام ح�ضني  ب��ج��ي��و���س  م���ق���ارن���ة 
ميتلك  ميلو�ضيفيت�س،  و�ضلوبودان 
اأوك��ران��ي��ا عددا  ال��رو���ض��ي يف  اجلي�س 
اأكرب من الطائرات، واأنظمة م�ضادة 

للطائرات اأطول مدى.
اأك��رب واأكر     لذلك �ضتكون عملية 

تعقيًدا، وبخا�ضة، اأ�ضدَّ فتًكا.

طرق اأف�سل
   بعبارة اأخرى، �ضتخو�س الوليات 
املتحدة وحلف �ضمال الأطل�ضي حرًبا 

الع�ضكرية الرو�ضية.
اإر�ضال طائرات من قبل     و�ضيكون 
على  ال�ضتمرارية،  من  ج��زًء  الناتو 
اأخرى  باأنواع  للتزويد  اأو�ضع،  نطاق 
اإىل  ير�ضلها  كان  التي  الأ�ضلحة  من 
اأوكرانيا منذ عدة اأيام، وهي ممار�ضة 
تدخال  يعتربها  ل  بوتني  اأن  يبدو 

مبا�ضرا، على الأقل حتى الآن.

الفائدة ل ت�ستحق كل هذا 
   عندما بداأ غزوه، قال بوتني اإن اأي 
للتدخل  الغرب  جانب  من  حماولة 
مل  وخ��ي��م��ة  “عواقب  اإىل  ���ض��ت��وؤدي 
الكثريون  ف�����ّض��ر   .“ ق��ب��ل  م��ن  ي��ره��ا 
اأن���ه���ا تهديد  امل��الح��ظ��ة ع��ل��ى  ه����ذه 

با�ضتخدام الأ�ضلحة النووية. 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت��دخ��ل��ت  اإذا     
مبا�ضر  ب�ضكل  الأخ��رى  الناتو  ودول 
الهجوم  اإي��ق��اف  ميكنها  احل���رب،  يف 
اجلي�س  ه������زم  ورمب��������ا  ال�����رو������ض�����ي، 
الرو�ضي متاًما، وهذا يف غ�ضون اأيام 
اخليار  �ضيواجه  بوتني،  لكن  قليلة. 
والتعر�س  ال�ضت�ضالم  اإم��ا  ال��ت��ايل: 
بع�س  اإر����ض���ال  اأو  ك��ام��ل،  اإذلل  اىل 
اإىل  التكتيكية  ال��ن��ووي��ة  ال�����ض��واري��خ 
اأو رمبا  اأوكرانيا،  اأهداف رئي�ضية يف 
يف  الناتو،  دول  يف  جوية  قواعد  اإىل 
يف  النفوذ  بع�س  ل�ضتعادة  حم��اول��ة 

مفاو�ضات وقف اإطالق النار.
   ومبا اأن رو�ضيا متتلك اأ�ضلحة نووية، 
اأ�ضّر بايدن منذ بداية ال�ضراع على 
ع����دم ت���دخ���ل ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة اأو 
القوة  وتف�ّضر  مبا�ضر.  ب�ضكل  الناتو 
رف�س  �ضبب  ا  اأي�ضً لبوتني  النووية 
فر�س  زيلين�ضكي  طلب  الناتو  ق��ادة 
القيام  ان  ط�����ريان.  ح��ظ��ر  م��ن��ط��ق��ة 
ب���ذل���ك ي��ع��ن��ي ال���ت���دخ���ل امل��ب��ا���ض��ر يف 
ال�ضراع، والذي قد يوؤدي يف الواقع 

اإىل اندلع حرب عاملية ثالثة.
   الدفاع عن اأوكرانيا اأمر مهم... اإنه 
ي�ضتحق اأن يتحّمل يف �ضبيله الكثري 
من الإزعاج والت�ضحية... لكن لي�س 

اإىل هذه الدرجة.

�ستكون عملية اأكرب واأكرث تعقيًدا واأ�سّد فتًكا:

فر�س منطقة حظر طريان فوق اأوكرانيا فكرة كارثّية
هناك و�سائل جوية اأخرى »اأف�سل« ملواجهة القوات الرو�سية

مد اوكرانيا بامليغ -  29زيلين�ضكي يطالب مبنطقة حظر طريان

م�سطلح  حل���ذف  ال��وق��ت  ح���ان     
من  طران”  ح��ظ��ر  “منطقة 

مفرداتنا.
   �سيوؤدي هذا اإىل اإغالق النقا�س 
لفر�س  عدمها،  اأو  احلاجة،  حول 
تعطي  اأوك��ران��ي��ا.  �سماء  يف  حظر 
هذه العبارة النطباع باأنها خطوة 
بحتة،  وقائية  للغاية،  ب�سيطة 
ما  حد  اإىل  ت�سبه  �سلبية،  و�سبه 
عند  باإ�سارة  يلوح  الذي  ال�سرطي 

معرب للم�ساة.

•• الفجر -فريد كابالن 
ترجمة خرية ال�شيباين

توفري و�ضائل اخرى حلماية الوكرانينيالمريكان والناتو يرف�ضون التدخل املبا�ضر

يف نيويورك، متظاهر يرفع لفتة تطالب ب�اإغالق الأجواء فوق اأوكرانيا

��ر ال��ق��وة  ت��ف�����ضّ
الرو�ضية  النووية 
رف�س  �ضبب  ا  اأي�ضً
ق�����ادة ال��ن��ات��و 
زيلين�ضكي  طلب 
منطقة  ف��ر���س 
ح��ظ��ر ط���ريان

تعني  خ��ط��وة 
ال����ت����دخ����ل 
امل��ب��ا���ض��ر يف 
ال�����ض��راع مما 
اإىل  يوؤدي  قد 
حرب  ان��دلع 
ثالثة عاملية 

املعامل البيولوجية.. خط بوتن الأحمر و�ضر التحرك الع�ضكري •• عوا�شم-وكاالت

اتهمت وزارة الدفاع الرو�ضية، الوليات املتحدة باإقامة 30 خمتربا بيولوجيا يف 
اأوكرانيا، تنتج فريو�ضات ت�ضبب اأمرا�ضا خطرية، م�ضرية اإىل تدمري بع�ضها.

 اإعالن مو�ضكو جاء بعد اأكر من اأ�ضبوعني على بدء العملية الع�ضكرية الرو�ضية 
وراء  احلقيقي  بال�ضبب  وحمللون  خ��رباء  و�ضفه  فيما  املا�ضي،  ف��رباي��ر   24 يف 

حترك الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتن �ضوب اأوكرانيا.
الرو�ضية،  القوات  ال�ضعاعي والكيميائي والبيولوجي يف  الدفاع  وقال قائد قوات 
اإيغور كرييلوف اإن البنتاغون “اأدار برامج بيولوجية ع�ضكرية يف اأرا�ضي الحتاد 
ال�ضوفييتي ال�ضابق”، يف اإ�ضارة اإىل اأوكرانيا، ومل ي�ضدر عن كييف اأو وا�ضنطن اأي 

تعليق على الت�ضريح.
 30 من  تتكون  �ضبكة  باإن�ضاء  قامت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الرو�ضي  القائد  واأك��د 
اأنه  اإىل  باأوكرانيا، يف مدن لفيف وخاركيف وبولتافا، م�ضريا  بيولوجيا  خمتربا 

لوبات�ضيف�ضكي الرو�ضية، عمرو الديب: اإن “املعامل البيولوجية وحماولة ع�ضكرة 
الدول على حدود رو�ضيا من جانب الناتو ووا�ضنطن هما العامل الرئي�ضي وراء 

حترك مو�ضكو«.
بوتن  اأن خط  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  ت�ضريحاته  الديب يف خالل  وك�ضف 
الأحمر تعّداه الغرب ووا�ضنطن من خالل معملني كان يفرت�س افتتاحهما نهاية 

فرباير املا�ضي يف كييف واأودي�ضا، ولكن العملية الع�ضكرية منعت ذلك.
من جانبه، قال القائد الرو�ضي اإيغور كرييلوف، خالل بيان وزارة الدفاع، اإنه مت 
داء الربمييات، ثالثني  امل�ضبب ملر�س  العامل  232 حاوية حتتوي على  تدمري 
من التولرمييا، وع�ضرة من داء الربو�ضيالت، وخم�ضة مع الطاعون، يف مدينة 

مت تدمريها، والعثور هناك على اآثار مل�ضببات اأمرا�س الطاعون واجلمرة اخلبيثة 
وداء الربو�ضيالت والدفترييا وال�ضاملونيال والدو�ضنتاريا.

2019 ن�ضاطا مكثفا بح�ضب التهامات الرو�ضية من جانب الوليات  �ضهد عام 
املتحدة يف جمال املعامل البيولوجية، حيث اأقامت وا�ضنطن خمتربين يف مدينتي 
كييف واأودي�ضا، وهما املدينتان اللتان بادرت رو�ضيا بق�ضفهما مع بداية عملياتها 
الع�ضكرية يف اأوكرانيا، بالإ�ضافة اإىل خمتربات اأمريكية اأخرى يف مدن و�ضواحي 
�ضبه  حلدود  حماذية  اأخ��رى  ومناطق  وترينوبيل،  وخري�ضون،  ولفيف،  فينيت�ضا، 

جزيرة القرم.
ال���دول���ي���ة يف جامعة  ب��ال��ع��الق��ات  امل�����ض��اع��د  ي���ق���ول الأ����ض���ت���اذ  ال�����ض��ي��اق،  ويف ه����ذا 

لفيف فقط. كما اأكدت وزارة الدفاع الرو�ضية اأن وا�ضنطن اأنفقت اأكر من 200 
خمتربات  و�ضاركت  اأوك��ران��ي��ا،  يف  البيولوجية  املعامل  اأع��م��ال  على  دولر  مليون 
املديرية املركزية لل�ضحة والأوبئة، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، يف الربنامج 

البيولوجي الع�ضكري الأمريكي.
هناك  كانت  البيولوجية،  املعامل  بجانب  اأنه  الديب،  اأو�ضح  النقطة  هذه  وحول 
ت�ضويتها  متت  القاعدة  هذه  اأوكرانيا،  يف  بناوؤها  يتم  بريطانية  ع�ضكرية  قاعدة 
رو�ضيا  “كانت  م�ضيفا:  الع�ضكرية،  العملية  من  الأوىل  الأي��ام  بداية  يف  بالأر�س 
تعلم اأنه �ضيتم ا�ضتخدام هذه القاعدة لل�ضغط على مو�ضكو يف العديد من امللفات، 
لذلك ج��اء ق��رار احل��رب يف توقيته لإي��ق��اف تلك اخل��ط��وات التي ت�ضكل تهديدا 

حقيقيا لالأمن القومي الرو�ضي«.
واأ�ضار الأ�ضتاذ امل�ضاعد بالعالقات الدولية يف جامعة لوبات�ضيف�ضكي، اإىل اأن العملية 
الع�ضكرية وما مت ك�ضفه على الأر�س يثبت نوايا الناتو ووا�ضنطن جتاه رو�ضيا من 

خالل احلرب البيولوجية وتطوير الأمرا�س والفريو�ضات على حدودها.
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عربي ودويل
»را�سبوتني« الع�سر احلديث

هل حًقا يوؤثر الفيل�ضوف األك�ضندر دوغني على بوتني...؟
•• الفجر -جوليان كورونا 

ترجمة خرية ال�شيباين
 ،1917    من عام 1907 حتى �سقوط القي�سر عام 
البالط  يف  قويا  نفوذا  را�سبوتني  لغريغوري  ك��ان 
مواجهة  ويف  دّج���ال.  ب��اأن��ه  اتهامه  رغ��م  ال��رو���س��ي 

اتهامات مماثلة، يبدو اأن الفيل�سوف األك�سندر دوغني 
ال�سيا�سات  على  املبا�سر  غر  التاأثر  بع�س  ميار�س 

القومية لفالدمير بوتني.
ال�سراع  من  الأوىل  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل     
مالحظة  من  املتخ�س�سني  بع�س  متّكن  الأوك���راين، 
ريا  الأنباء  وكالة  ن�سرة  يف  جمهول  م�سدر  من  مقال 

نوفو�ستي.
   حذف على الفور، مقال يحتفي بالن�سر الرو�سي على 
النظام “النازي” الأوكراين )الذي مل يتحقق بعد(، 
مع التاأكيد على اأن الهدف احلقيقي للعملية كان هزم 
ذات  ال�سالفية  ال�سعوب  يرى  ان  يف  ورغبته  الغرب 

�سيادة.

املقال  يف  ا�سُتبعدت  الأوك��ران��ي��ة  ال�سيادة  فكرة     
مّت  وان��ه  الأوكرانية،  الأم��ة  وج��ود  نفي  جانب  اىل 
امل�سالة  النازية،  اأملانيا  بلغة  يذّكر  م�سطلح  “حّل”، 
املهمة  حتديد  ا  اأي�سً مت  كما  البد.  اىل  الأوكرانية 
الرو�سية املتمثلة يف اإجبار اأوروبا على النفتاح على 

رو�سيا واآ�سيا بدًل من الغرب.

دوجني را�ضبوتني الع�ضر احلديثاورا�ضيا... حلم بوتني والفيل�ضوف

   ي��ع��ك�����س ه���ذا ال��ن�����س ب���ال كاتب 
الأورا�ضية  بوتني  فالدميري  روؤي��ة 

للجغرافيا ال�ضيا�ضية.
كلمات  م��ع  ��ا  اأي�����ضً يلتقي  ل��ك��ن��ه     
م�ضدر  اع��ُت��ربوا  لطاملا  مفكرين 
األك�ضندر  اإلهام لهذا الأخ��ري، مثل 

دوغني.

رجل متدين وحمافظ
 وقومي متطرف

   متح�ضل على ديبلومات جامعية 
ا�ضتطاع  الفل�ضفة،  منها  ع��دي��دة، 
املمار�ضة  ه��ذه  دوغ��ني اجلمع بني 
مثل  خمتلفة،  وه��واي��ات  الفكرية 
ال�ضابق  الآث��������ار  ب���ع���امل  اف���ت���ت���ان���ه 
الآري”  “العرق  يف  امل��ت��خ�����ض�����س 
ولفرام  ال���ن���ازي���ة،  اأمل���ان���ي���ا  ظ���ل  يف 

�ضيفريز.
   عام 2005، اأ�ض�س دوغني حزب 
الو�ضع  ه��ذا  ل��ه  و�ضمح  اأورا���ض��ي��ا. 
اأك��رب ل��دى عامة  اجل��دي��د بظهور 
لدى  ا  اأي�ضً ولكن  وبوتني،  النا�س 

بع�س ال�ضيا�ضيني الأجانب.
اجلبهة  اأن���������ض����اره  اأ����ض�������س  ث����م     
 ،2006 ع��ام  الوطنية  البل�ضفية 
وه���ي جم��م��وع��ة ���ض��غ��رية وحركة 
�ضيا�ضية معروفة بعنفها واأعمالها 

�ضد العنا�ضر الغربية.
   دافع عن ا�ضتخدام العنف بنف�ضه، 
املثال،  �ضبيل  ع��ل��ى  دوغ����ني،  واك���د 
اأندر�س بريفيك، امل�ضوؤول عن  باأن 
الرويج  يف  الإره��اب��ي��ة  الهجمات 

عام 2011.
ع��ل��ى مدونته،  دوغ����ني  وك��ت��ب      
اأ�ضابيع من الهجمات:  بعد ثالثة 
“كلما زاد عدد بريفيك، كان ذلك 

اأف�ضل«.
   اأخ��رًيا، دعا ل�ضنوات عديدة اإىل 
اأوك���ران���ي���ا. ول���ذل���ك خ�ضع  اإب������ادة 
غربية،  دول  ق��ب��ل  م���ن  ل��ع��ق��وب��ات 

وُمنع من دخولها منذ 2014.
   بالن�ضبة لالأ�ضتاذ يف كلية ال�ضيا�ضة 
�ضريبروك،  بجامعة  التطبيقية 
ينتمي  دوغ���ني  ف���اإن  بينيت،  ب��ي��ري 
املفكرين  م���ن  ال��ط��ب��ق��ة  ت��ل��ك  اىل 
ت�ضم  التي  املتطرفني،  القوميني 
�ضوركوف،  ف��الدي�����ض��الف  ���ا  اأي�������ضً

اأف��اد لوكا �ضتاينمان يف جملة  كما 
ريزت.

األك�ضندر دوغني  اأق���ام  اأخ����رًيا،      
��ا ع��الق��ات م��ع م��ق��رب��ني من  اأي�����ضً
اأب���رزه���م �ضتيف  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
بانون، الذي تربطه عالقات ودية 
التقليديني  ال�ضيا�ضيني  اأك��ر  مع 

يف رو�ضيا.
   بالن�ضبة لبيري بينيت، فاإن هذا 
منطقي  القوميني  بني  الرت��ب��اط 
العالقة  تعمل  كيف  ن��رى  عندما 
اليمينية  الأح�����زاب  خم��ت��ل��ف  ب��ني 

املتطرفة على نطاق اأوروبي.
“الروابط  الأ���ض��ت��اذ:  وي�ضيف     
اإىل  م��ن��ه��ا  الأف�����ك�����ار  اإىل  اأق��������رب 
ال���ض��خ��ا���س، و���ُض��م��ّي��ة احل����رب يف 
اإىل منع  اإل  ت����وؤدي  ل��ن  اأوك��ران��ي��ا 
املحافظة  الأح������زاب  ه���ذه  ال���ت���زام 
ب�������ض���خ�������س دوغ���������ني وع���الق���ت���ه���ا 

برو�ضيا«.

مبالغة اأم تقليل
 يف تقدير تاأثره؟

   ويعتقد ج��ورج ب��ارو���س، الباحث 
رو�ضيا  ������ض�����وؤون  يف  امل��ت��خ�����ض�����س 
واأوكرانيا يف معهد درا�ضة احلرب، 
يف مقال ن�ضر يف جملة بروفيدن�س 
يف يوليو 2019، اأن الغرب يبالغ 
يف تاأثري هذه ال�ضخ�ضية الغام�ضة 

على ال�ضاحة ال�ضيا�ضة الرو�ضية.
اأن  اأب���ًدا  ينبغي  ل��ه، ل  بالن�ضبة     
للعر�ضية،  مرادًفا  الرابطة  تكون 
اأن �ضخ�ضه ل  خا�ضة عندما نعلم 
ُيذكر، اأو ُيذكر قلياًل، يف الو�ضاط 

العليا لل�ضلطة الرو�ضية.
   بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن �ضخ�س 
دوغ��ني ���ض��اّم ج��دا بحيث ل ميكن 
الدوائر  ح��ت��ى يف  م��ع��ه،  ال��ت��ع��اط��ي 
هناك  بينيت.  بيري  يحلل  العليا، 
روابط مع التقليدية، وقوة الهوية 
الرو�ضية باعتبارها دعامة لل�ضعوب 
اأيديولوجًيا  حم��ت��وى  وجن���د   ...
جدا.  �ضالفوفيل  وه��و  حم��اف��ًظ��ا، 
وم���ع ذل���ك، ي���راه ب��وت��ني ع��ل��ى اأنه 
�ضلطته  لتاأ�ضي�س  �ضيا�ضي  ���ض��الح 
حقيقية،  عقيدة  ك��ون��ه  م��ن  اأك���ر 

على عك�س دوغني.

“املوؤلف اخلفي للبوتينية«.
املحافظ  ال����ض���م���ن���ت  »ي���رت���ب���ط    
والتقليدي ل�ضيا�ضة بوتني بهوؤلء 
اأعطاها  ال��ت��ي  والأه��م��ي��ة  ال��ك��ت��اب 

ي�ضيف الأ�ضتاذ. لهم”، 

الرتابط بني اأفكار
 بوتني ودوغني

بالرئي�س  ب��وت��ني  التقى  عندما     
ال�����ض��ي��ن��ي يف اأومل���ب���ي���اد ب��ك��ني، ذكر 
مع  تلتقي  عنا�ضر  ع��دة  ال��رو���ض��ي 
يف  وردت  كما  دوغني  اأيديولوجية 

ال��وط��ن��ي ملارين  ال��ت��ج��م��ع  ا���ض��ت��ه��ر 
ال�ضغرية  وامل���ج���م���وع���ات  ل����وب����ان، 
باأنهم  زم���ور،  اإري���ك  م��ن  القريبة 
ذلك،  رو�ضيا. ومع  متحالفون مع 
اأج���ربت���ه���م احل�����رب يف اأوك���ران���ي���ا 
ع��ل��ى الب��ت��ع��اد ق���در الإم���ك���ان عن 
العمل الرو�ضي.    كما اأقام دوغني 
عالقات مع رابطة ال�ضمال، احلزب 
ال�ضعبوي اليميني املتطرف بقيادة 
ومع  اإيطاليا،  يف  �ضالفيني  ماتيو 
اأملانيا،  اأج�����ل  م���ن  ال��ب��دي��ل  ح����زب 
احلزب اليميني املتطرف يف اأملانيا، 

�ضيجعل  م�����ض��ب��ًق��ا(  حم����دد  م���رب���ع 
الغربية،  الهيمنة  ت��دم��ري  ممكنا 

و�ضيدعم تنّوع مراكز القوة.
   كما اأع���رب ع��ن اأن ذل��ك �ضي�ضع 
حدا لليربالية والربملانية وحقوق 

الإن�ضان.
   ال���راب���ط امل��ه��م الآخ����ر ب��ني فكر 
دوغ�����ني وف���ك���ر ب���وت���ني، ه���و فكرة 
رو�ضيا.  م���ن  ال���ق���ري���ب  الأج���ن���ب���ي 
رو�ضيا  على  كان  لبوتني،  بالن�ضبة 
على  ال�ضيطرة  ببع�س  الحتفاظ 
ال�����دول امل���ج���اورة ل��ه��ا ب��ع��د تفكك 

كتابه اأ�ض�س اجلغرافيا ال�ضيا�ضية.
    فقد اأعرب بوتني عن احلاجة اإىل 
العودة اإىل عامل متعدد الأقطاب، 
من  متنوعة  جمموعة  على  قائم 
م��راك��ز ال��ق��وة ع��ل��ى ن��ط��اق عاملي، 
ال��رواب��ط بني  زي��ادة  وخا�ضة على 
ط����رق احل���ري���ر اجل���دي���دة وكامل 

اأورا�ضيا.
    من جانبه، اعترب دوغني دائًما، 
الأق��ط��اب )اأي  ال��ع��امل م��ت��ع��ّدد  اأّن 
العامل القائم على تعددية القوى 
يف  نفوذها  مت��ار���س  التي  العظمى 

البيئة  عن  يتحدث  فاإنه  اأورا�ضيا، 
ال��رو���ض��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة، ع��ل��ى عك�س 
اأوروب�����ا  ال����ذي مي��ت��د اإىل  دوغ����ني 
واق��ع��ي مت��اًم��ا يف  ب��وت��ني  باأكملها. 
بع�س  جت���اوز  اأن  ويفهم  خ��ط��اب��ه، 
الأرا�ضي ال�ضوفياتية ال�ضابقة اأمر 

م�ضتحيل«.

دوغني ونفوذه يف الغرب
   العديد من اجلماعات والأحزاب 
مع  ن��ق��ا���ض��ات  ل��ه��ا  ك���ان  ال�ضيا�ضية 
دوغ���������ني.    وح���ت���ى وق����ت قريب، 

الحتاد ال�ضوفياتي.
    نّظر دوغني لهذا انطالقا من ان 
رئي�ضية  اأورا�ضية  كح�ضارة  رو�ضيا 
جميع  يف  نفوذها  ميتد  اأن  ينبغي 
اأنحاء القارة، رمبا اإىل درجة اإنكار 
ال�ضيا�ضي  ال���ض��ت��ق��الل  يف  احل����ق 
ل���ل���دول الأع�������ض���اء ال�����ض��اب��ق��ني يف 

الإمرباطورية الرو�ضية.
    وي��و���ض��ح م��ع ذل��ك الأ���ض��ت��اذ، اأن 
دوغني  ف��ك��ر  يف  “عنا�ضر  ه��ن��اك 
الرو�ضي،  ال��رئ��ي�����س  يتقا�ضمها  ل 
ف���ع���ن���دم���ا ي����ت����ح����دث ب����وت����ني عن 

 العديد من اجلماعات والأحزاب ال�سيا�سية اليمينية 
املتطرف���ة تربطه���ا عالق���ة بالفيل�س���وف الرو�س����ي

يرى الفيل�سوف اأن رو�سيا كح�سارة اأورا�سية رئي�سية 
ينبغي اأن ميت��د نفوذه���ا يف جمي��ع اأنح���اء الق�����ارة

ا فالدي�ضالف �ضوركوف, املوؤلف اخلفي للبوتينية ينتمي دوغني اإىل طبقة من املفكرين القوميني املتطرفني, والتي ت�ضم اأي�ضً
 يعترب دوغني اأن عاملا متعدد الأقطاب �سيجعل من املمكن 
تدمي��ر الهيمن��ة الغربي��ة ويدع��م تن�وع مراك�ز الق�����وة

يذكر الرئي�س الرو�سي عدة عنا�سر تلتقي مع اأيديولوجية 
دوغني كم��ا وردت يف كتاب��ه اأ�س�س اجلغرافي��ا ال�س��يا�س����ية

ما حقيقة تاأثري دوجني على بوتنيمن اثار انفجار �ضيارة اأندر�س بريفيك املفخخة يف اأو�ضلو �ضتيف بانون على عالقة بالفيل�ضوف الرو�ضي القومي

جوهر امل�سكلة يف املنطق الأ�سا�سي لتخفيف العقوبات

ما الذي يعيق احلفاظ على التفاق النووي املقبل؟
•• عوا�شم-وكاالت

على  الإب��ق��اء  اأن  روم  ه��ري  اأورا�ضيا  جمموعة  يف  البحوث  ق�ضم  رئي�س  نائب  راأى 
التفاق النووي املقبل �ضيكون اأ�ضعب من خو�س املفاو�ضات التي يفرت�س اأن ينجز 

بعد اأيام اأو اأ�ضابيع قليلة.
�ضتوفر  ل��الت��ف��اق  اح��ت��م��اًل  الأك���ر  ال�ضيغة  اأن  اأفريز”  “فورين  جملة  يف  وك��ت��ب 
النفط  ببيع  لها  ال�ضماح  بعد  القريب  امل��دى  ب��ارزة لإي��ران على  اقت�ضادية  مكا�ضب 
اإنتاج  طهران  �ضتقيد  باملقابل،  العاملي.  املايل  النظام  مع  التوا�ضل  وباإعادة  بحرية 
املركزي و�ضتقبل بتفتي�س دويل معزز.  اأجهزة الطرد  اليورانيوم املخ�ضب واختبار 
لكن التفاق �ضيعاين اأي�ضاً من اأوجه الق�ضور نف�ضها التي عانى منها التفاق ال�ضابق 
الوليات  املواقف داخل  ت�ضدد  اأن تتفاقم بفعل  املرجح  اأع��وام، والتي من  �ضتة  قبل 

املتحدة واإيران.
اإيران  بعيدة من  بالبقاء  الأع��م��ال  تقنع  الت��ف��اق قد  اأم��د  ال�ضكوك ح��ول ط��ول  اإن 
ان�ضحاب  اأي  اأك��الف  ويخف�س  على دميومته  باحلفاظ  الأخ��رية  اهتمام  يقلل  مبا 
املقبلة  ال�ضنوات  يف  م�ضتقر  غري  التفاق  الأم��ر  ه��ذا  �ضيرتك  منه.  لح��ق  اأمريكي 
مقو�ضاً اإمكانيته يف اأن يخدم كاأ�ضا�س �ضلب لأي مفاو�ضات تالية اأو لتطوير اأف�ضل 
فوائد  ف�ضيحقق  بنجاح  الت��ف��اق  تطبيق  مت  اإذا  الأم��ري��ك��ي��ة-الإي��ران��ي��ة.  للعالقات 
اإيران قادرة على بيع النفط بحرية وباأ�ضعار  اقت�ضادية حقيقية لطهران. �ضتكون 
اإ�ضافية مبليارات  اإىل خزائنها. و�ضيوؤمن ذلك وحده عائدات  اأعلى واإعادة الأرباح 

الدولرات �ضهرياً لإيران.
بالعمالت  احتياطاتها  من  املزيد  اإىل  الو�ضول  على  اأي�ضاً  ق��ادرة  طهران  و�ضتكون 
100 مليار دولر واملحتجزة يف اخلارج. كذلك، �ضت�ضبح  الأجنبية البالغة تقريباً 
�ضتتو�ضع  العاملي.  امل��ايل  بالنظام  جم���دداً  الت�ضال  ع��ودة  على  ق���ادرة  اإي���ران  بنوك 
ح�ضوراً  والأوروب��ي��ة  الآ�ضيوية  ال�ضركات  بع�س  توؤ�ض�س  اأن  املحتمل  ومن  جتارتها، 

التي واجهها  اأكر من تلك  �ضيواجه حتديات  املقبل  اأن تنفيذ التفاق  اأ�ضاف روم 
�ضلفه. يكمن جوهر امل�ضكلة يف املنطق الأ�ضا�ضي لتخفيف العقوبات. باإمكان الوليات 
املتحدة واأوروبا الت�ضجيع على النخراط القت�ضادي مع اإيران لكنهما ل ت�ضتطيعان 
�ضمان ح�ضولها على املنافع القت�ضادية مبجرد رفع القيود. اإن الآلف من ال�ضركات 
حدوداً  هنالك  اأن  كما  واملخاطر  الفوائد  ب�ضاأن  اخلا�ضة  قراراتها  تتخذ  والبنوك 
لإمكانية تخفيف احلكومات من خماوف امل�ضتثمرين واأ�ضحاب امل�ضلحة وجمال�س 
الإدارات. يو�ضح خروج ال�ضركات احلايل من رو�ضيا بعد اجتياحها اأوكرانيا، ومنها 
�ضركات مل تتاأثر مبا�ضرة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، كيف يتخذ الالعبون 
عمر  اإن  البحتة.  القانونية  العتبارات  يتجاوز  مبا  قراراتهم  اخلا�س  القطاع  يف 
التفاق حتى على املدى القريب واملتو�ضط اأكر ريبة مما كان عليه يف 2015. كان 
ان�ضحاب الوليات املتحدة مت�ضوراً حينها لكن قلة اعتربته حمتماًل اأو و�ضيكاً. لقد 
وعد كبار اجلمهوريني بالن�ضحاب من التفاق مبجرد ا�ضتعادتهم البيت الأبي�س، 
ب�ضكل حمتمل يف 2025. اإن ثالثة اأعوام هي فرتة طويلة لإيران كي تبني اآلتها 
الأعمال  تقي�س  كي  للغاية  ق�ضرية  لكنها  ال��داخ��ل،  يف  ال�ضتقرار  وت��زرع  احلربية 
 .2025 قبل  ت��ربز  قد  املخاطر  اأن  ي��رى  روم  لكن  اإي���ران.  يف  امل�ضتدام  انخراطها 
حالياً  ي��رج��ح  كما  املقبل  نوفمرب  يف  الكونغر�س  مبجل�ضي  اجل��م��ه��وري��ون  ف��از  اإذا 
ف�ضيهدفون اإىل عرقلة التفاق مبقدار ما اأمكن. قد يت�ضمن ذلك ت�ضريعاً جديداً 
لإعادة فر�س العقوبات املرتبطة بالإرهاب اأو انتهاك حقوق الإن�ضان التي مت رفعها 

ال�ضغط  وتقليل  النمو  دفع  اإىل  ت��وؤدي  اأن  التطورات  �ضاأن هذه  البالد. من  لها يف 
الت�ضخمي وحت�ضن حياة ماليني الإيرانيني. لكن تاأثري التفاق النووي الأ�ضا�ضي 
الوعد  الإيرانيون عدم وجود تطابق بني  واملواطنون  القادة  راأى  ق�ضة حتذيرية. 
تنفيذ  بعد  منحها.  التي  احلقيقية  القت�ضادية  وال��ف��وائ��د  الت��ف��اق  قدمه  ال��ذي 
التفاق الأ�ضا�ضي، كانت انطالقة اندماج القت�ضاد الإي��راين متقطعة حيث عانى 
بارزة  اأوروبية  العامل اخلارجي. نظرت �ضركات وبنوك  املالية مع  الروابط  بناء  يف 
ب�ضكل حذر جتاه اإمكانية ا�ضتدامة التفاق ومتطلبات المتثال وال�ضمعة من اأجل 
اأدى  اإيران و�ضط العقوبات الأمريكية وبيئة الأعمال التجارية ال�ضعبة.  العمل يف 
اإ�ضايف، وكذلك فعلت م�ضاكل  اإىل حذر  املزعزع لال�ضتقرار  اإي��ران الإقليمي  ن�ضاط 
اإيران الهيكلية ك�ضوء الإدارة والف�ضاد والدور الوا�ضع للحر�س الثوري. كانت البنوك 

الأوروبية بالتحديد مدركة لهذه املخاوف.
واتهم امل�ضوؤولون الإيرانيون وا�ضنطن برفع العقوبات على الورق ل عرب املمار�ضة. 
بعد اأ�ضهر على تنفيذ التفاق يف 2016، قال املر�ضد الإيراين الأعلى علي خامنئي 
اإن اإيران لن ت�ضهد على الإطالق رفعاً للعقوبات، بينما اأ�ضاف رئي�س البنك املركزي: 
“ا�ضمحوا يل... باأن اأعطيكم ملحة عما حدث منذ ثالثة اأ�ضهر، تاريخ تطبيق خطة 
اإيران  مطالب  التجربة  ه��ذه  غ��ذت  تقريباً”.  �ضيء  ل  امل�ضرتكة:  ال�ضاملة  العمل 
احلديثة ل�”التحقق” من رفع العقوبات، وهي فرتة من الزمن ت�ضمح بالتاأكد من 

زادياد الن�ضاط القت�ضادي ب�ضكل فعلي قبل تنازل اإيران عن نفوذها النووي.

مبوجب التفاق اجلديد. اإن دعم اإيران للمجموعات الإرهابية التي تهدد الوليات 
العقوبات  رف��ع  بعد  جي�ضها  على  ال���دولرات  مليارات  واإنفاقها  و�ضركاءها  املتحدة 
�ضيوؤمنان نقاطاً جاهزة للجدل لدى اجلمهوريني وبع�س الدميوقراطيني. ل يزال 
دائماً  تذكرياً  �ضيكون  الكونغر�س  �ضغط  لكن  النق�س  بحق  يتمتع  بايدن  الرئي�س 

بطبيعة التزام وا�ضنطن املحفوفة باملخاطر.
�ضيزداد �ضغط الكونغر�س حدة مع اقرتاب خريف 2023 حني �ضيتطلب التفاق 
باملقابل،  اإي�����ران.  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ي��ف��ر���س  ت�ضريع  لإل��غ��اء  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  �ضعي 
�ضلطة  يو�ضع  ال��ذي  التفتي�س  لنظام  الإ���ض��ايف  الربوتوكول  على  طهران  �ضت�ضادق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مراقبة برنامج اإيران النووي. حتى لو احتفظ 
�ضبه  من  الت�ضريعية،  ال�ضلطة  جمل�ضي  بكال  اأو  واح��د  مبجل�س  الدميوقراطيون 
املوؤكد األ يلتزم الكونغر�س بهذا البند. ب�ضكل متزامن، �ضتنتهي قيود جمل�س الأمن 
اإيران تكنولوجيا ال�ضواريخ البال�ضتية. بالرغم من اأن هذه املحطات  على تطوير 
داكنة على  الأق��ل ظ��الًل  �ضتفر�س على  اآيل للخطر،  ب�ضكل  التفاق  قد ل تعر�س 
م�ضتقبله. اإن التغريات يف امل�ضرح ال�ضيا�ضي الإيراين خالل ال�ضنوات ال�ضت املا�ضية 
�ضتجعل التنفيذ اأ�ضعب. يف 2016، نا�ضر الرئي�س ح�ضن روحاين التفاق النووي 
كنقطة حتول يف عالقات اإيران مع العامل، خ�ضو�ضاً مع الوليات املتحدة وحلفائها. 
بعد اأ�ضابيع فقط على تطبيق التفاق، �ضافر روحاين اإىل اأوروبا للتوقيع على عقود 
التفاق  لتنفيذ  ال��داخ��ل  يف  �ضارية  م��ع��ارك  وخ��ا���س  ال�����دولرات.  م��ل��ي��ارات  بقيمة 
قطاعات  يف  اأجنبية  �ضركات  انخراط  ب�ضبب  الثوري  احلر�س  مع  خالفات  وواج��ه 
الناظمة  القواعد  لإ�ضالح  ت�ضريعات  اإ���ض��دار  باجتاه  ودف��ع  والبناء.  الطاقة  مثل 
ب�ضكل جزئي فقط  املت�ضددين. وجنح روح��اين  للم�ضارف مع اعرتا�س �ضارم من 
التي تكافح  املايل  العمل  ال�ضوداء ملجموعة  اليوم على الالئحة  واإي��ران  يف م�ضعاه، 
احلايل  والرئي�س  روح��اين  بني  والختالفات  الإره���اب.  ومتويل  الأم���وال  تبيي�س 

ابراهيم رئي�ضي فاقعة.
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عربي ودويل
الغزو الرو�سي لأوكرانيا:

ال�ضابقة اجلورجية ت�ضلط ال�ضوء على الأزمة احلالية
•• الفجر -�شويف مارينو 
ترجمة خرية ال�شيباين 

اإىل  ال��رو���س��ي  اجل��ي�����س  دخ���ل  ف���رباي���ر،   24 يف      
اأوكرانيا من ال�سرق وال�سمال واجلنوب. كانت اإحدى 
العتبارات الرئي�سية التي تذرع بها فالدمير بوتني 

احلاجة  هو  الهجوم  هذا  لتربير  لالأمة  خطابه  يف 
ولوغان�سك  دونيت�سك  جمهوريتي  �سكان  حماية  اإىل 
�سيطرة  خارج  �سنوات  منذ  هم  الذين  النف�ساليتني، 
مو�سكو  تعتربها  التي  -احلكومة  كييف  يف  احلكومة 

ا دمية يف يد الغرب. اأي�سً
دونيت�سك  ال�سابقة  اجلملة  يف  ا�ستبدلنا  اإذا      

وكييف  اجلنوبية،  واأو�سيتيا  باأبخازيا  ولوغان�سك 
 ،2008 اأغ�سط�س  يف  الو�سع  عملًيا  جند  بتبلي�سي، 
الذي �سهد �سن رو�سيا حرًبا على جورجيا والعرتاف 

با�ستقالل الكيانني النف�ساليني.
هذه  من  ا�ستخال�سها  ميكن  التي  الدرو�س  هي  فما     

ال�سابقة لتحليل الأزمة احلالية؟

لي�س جديدا
   لنبداأ بتذكر موجز.

ع�سرة  خم�س  من  مكوًنا  ال�سوفياتي  الحت��اد  كان     
هذه  م��ن  ك��ل  و���س��م��ت  ا�سرتاكية”.  “جمهورية 
وكانت  ال��رت��ب،  خمتلف  م��ن  كيانات  اجل��م��ه��وري��ات 

اأعالها “جمهورية ذات حكم ذاتي«.

الزحف على اوكرانيا بنف�س املربرات

امل�ضهد يف جورجيا يتكرر يف اوكرانيا اليوم

الكيانات النف�ضالية ج�ضر عبور نفوذ رو�ضيا يف حميطها

مظاهرة موؤيدة لأوكرانيا يف العا�ضمة اجلورجية تبلي�ضي

فازت رو�س�يا يف النهاية بحق امتالك قاعدة ع�سكرية وقوات متمركزة ب�سكل دائم يف كل اجلمهوريات اجلديدة
يف ال�س�نوات الثماين املا�سية، مل تكن العقوب�ات كافية لدفع رو�سيا اإىل الرتاجع، ومل تنجح يف منع الغزو احلايل

   ع��ن��دم��ا مت ت��ف��ك��ي��ك الحت�����اد، 
اجل�����م�����ه�����وري�����ات ال�����ض����رتاك����ي����ة 
�ض�����كلته  ال��ت��ي  ع�����ض��رة  اخل��م�����س 
الثالث  البلطيق  ودول  -رو�ض�����يا 
وبيالرو�ضيا واأوكراني�����ا ومولدوفا 
اأرميني�����ا  على اجلانب الأوروبي؛ 
واأذرب���ي���ج���������������ان وج���ورج���ي���������������ا يف 
اخلم�ضة”  “ال�ضتان  و  القوق����از؛ 
-اأ�ضبح���ت  الو�ضطى  اآ�ض�����يا  يف 
عدي������دة،  م�����ض��������������������������ت��ق��ل��ة  دوًل 
داخ������ل ح����دوده����ا زم�����ن الحت�����اد 

ال�ضوفياتي.
ال�����ض��وف��ي��ات��ي، كانت  ال��ع��ه��د     يف 
ا�ضرتاكية.  ج��م��ه��وري��ة  ج��ورج��ي��ا 
التي  اجلنوبية،  اأو�ضيتيا  وك��ان��ت 
�ضعب  وهم  الأو�ضيتيون،  ي�ضكنها 
يختلف عن غالبية اجلورجيني، 
ج��م��ه��وري��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��م ذات���ي 

داخل جورجيا. 
وب�����ف�����������ض�����ل ت�����ف�����ك�����ك الحت�����������اد 
ا�ضتقاللها  اأع��ل��ن��ت  ال�����ض��وف��ي��ات��ي، 
تبلي�ضي  ب���ه  ت���ع���رتف  مل  ال�����ذي 

)العا�ضمة اجلورجية(.
   نفذ زفياد جام�ضاخورديا، على 
 ،1990 راأ���س جورجيا منذ عام 
�ضيا�ضة قومية �ضرعان ما حرمت 
عنا�ضر  م��ن  اجلنوبية  اأو�ضيتيا 
ا�ضتقالليتها الن�ضبية يف مواجهة 

تبلي�ضي.
بني  ال�������ت�������وت�������رات  وب�����ل�����غ�����ت     
اجلورجيني والأو�ضيتيني ذروتها 
يف نزاع م�ضلح ربيع عام 1991.

�ضيفرنادزه  اإدوارد  انتخاب  وم��ع   
رئي�ًضا جلورجيا يف مار�س 1992 
ون�ض����ر قوة حفظ ال�ضالم -املكونة 
والأو�ضيتيني  اجل��ورج��ي��ني  م���ن 

والرو�س -بداأ ال�ضراع ي�ضتقر.
اأبخازيا،  منطقة  يف  بالتوازي،     
تتمتع  ج��م��ه��وري��ة  ���ا  اأي�������ضً وه����ي 
جمهورية  داخ������ل  ذات������ي  ب��ح��ك��م 
جورجيا ال�ضرتاكية خالل فرتة 
الحتاد ال�ضوفياتي، اندلع �ضراع 
مماثل بني الأبخاز واجلورجيني 
حتّركت   .1992 اأغ�����ض��ط�����س  يف 
كو�ضيط،  ���ا  اأي�������ضً وه���ن���ا  رو����ض���ي���ا، 
وات���ف���ق الأط������راف ال��ث��الث��ة على 
ن�����ض��ر ق���وة ح��ف��ظ ���ض��الم ثالثية 

   �ض�������رعان ما توقف�ت النزاعات يف 
اإط�����الق  وق���ف  ب�ض��بب  جورجي�����ا 
الثالثية  واملفاو�ض�������ات  الن������ار 
ومو�ضكو  تبلي�ضي  جمعت  ال��ت��ي 
اأو�ضيتيا  ج��م��ه��وري��ت��ي  ومم��ث��ل��ي 
اأكر  بعد  اأوكرانيا،  يف  واأبخازيا. 
ال�ضراع  م����ن  اأي�������ام  ع�������ض���رة  م����ن 
وامل��ف��او���ض��ات غ��ري امل��ث��م��رة، تبدو 
موا�ضلة  ع��ل��ى  م�ضممة  رو���ض��ي��ا 

التدخل.

هل �ستكون
 العقوبات كافية؟

الق�ضف  ع��م��ل��ي��ات  اأع����ق����اب  يف     
القواعد  ا�ضتهدفت  التي  الأوىل 
اجلوية  وال�����ق�����وات  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
يبدو  الأوك����ران����ي����ة،  وال���ب���ح���ري���ة 
الأقل  على  تري�������د  مو�ض�����كو  اأن 
يف  كما  نف�ضها  الأه����داف  حتقيق 

جورجيا عام 2008..
خ�ضارة  ع���ل���ى  امل�������ض���ادق���ة  وه�����ي   
انف�ضاليتني،  ملنطقتني  اخل�ضم 
الع�ضكرية  ق����درات����ه  وت��ق��ل��ي�����س 
القادمة،  لل�ضنوات  كبري  ب�ضكل 
طويلة  �ضمانات  على  واحل�ضول 
ع�ضويته  ع������دم  ب���������ض����اأن  امل�������دى 

الالحقة يف الناتو.
   وعلى عك�س ج��ورج��ي��ا، ك��ان رّد 
�ضريًعا  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  ف��ع��ل 
على غزو القرم عام 2014 من 
خالل فر�س عقوبات على رو�ضيا. 
فرباير   24 يف  اأخ���رى  م��رة  ورّد 
اأوكرانيا، من  غ��زو  ي��وم   ،2022
ع��ق��وب��ات جديدة  ف���ر����س  خ����الل 

اأكر �ضرامة.
املا�ضية،  الثماين  ال�ضنوات  يف     
لدحر  كافية  ال��ع��ق��وب��ات  تكن  مل 
الغزو  منع  يف  تنجح  ومل  رو�ضيا، 

احلايل.
 وهذه املرة، من غري امل�ضتبعد اأن 
ال��ع��ق��وب��ات اجلديدة  ���ض��دة  جت��رب 
م��و���ض��ك��و ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي حل��ل على 
ط����اول����ة امل���ف���او����ض���ات ب������دًل من 

ال�ضالح ...
*طالبة دكتوراة يف تاريخ 
العالقات الدولية، جامعة 
لوفان الكاثوليكية 

ال�ضراع.  م��ن��ط��ق��ة  ����ض���الح  ون�����زع 
ومع ذلك، ا�ضتمرت احلرب لعدة 
اأ�ضهر حتى مت التوقيع على وقف 
14 مايو  ن���ار ج��دي��د يف  اإط����الق 

.1994
ال��ت�����ض��ع��ي��ن��ات، ورغم  اأوائ������ل     يف 
جلورجيا،  اجل��دي��د  ال���ض��ت��ق��الل 
كانت رو�ضيا اذن، قادرة على ن�ضر 
املنطقة واحلفاظ  ه��ذه  ق��وات يف 
على وج��ود ع�ضكري هناك، حتت 

�ضتار بعثات حفظ ال�ضالم.
 ل���ك���ن يف ق���م���ة م��ن��ظ��م��ة الأم�����ن 
ا�ضطنبول  اأوروب��ا يف  والتعاون يف 
جورجيا  ات��ف��ق��ت   ،1999 ع����ام 
القواعد  اإغ�����الق  ع��ل��ى  ورو����ض���ي���ا 
املوجودة  ال��رو���ض��ي��ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
ب�ضكل  اجلورجية  الأرا���ض��ي  على 
دائ���م. و���ض��ي��غ��ادر اجل��ن��ود الرو�س 
اأخرًيا، يف نوفمرب  هذه القواعد، 

.2007

الأزمة ال�سيا�سية
مرت  و2004،   2003 يف     
جورجيا باأزمة �ضيا�ضية –”الثورة 
بعدها  مت  -وال����ت����ي  الوردية” 
�ضيفرنادزه  ال��رئ��ي�����س  ا���ض��ت��ب��دال 
الذي  ���ض��اك��ا���ض��ف��ي��ل��ي،  مب��ي��خ��ائ��ي��ل 
���ض��ع��ى لن�����ض��م��ام ج���ورج���ي���ا اإىل 

الناتو والحتاد الأوروبي.
اإىل نقطة  ُي��ن��ظ��ر     يف م��و���ض��ك��و، 
انقالب  اأن��ه��ا  ال��ت��ح��ول ه��ذه على 
�ضيفرنادزه  لإقالة  الغرب  نظمه 
وو�ضع رئي�س على راأ�س احلكومة 
اجل����ورج����ي����ة، ي��ت��ج��ه ب���ع���زم نحو 
الأطل�ضية  الأوروب����ي����ة  ال��ه��ي��اك��ل 
�ضتظهر  ����ض���ن���وات،  ع�����ض��ر  )ب���ع���د 
القراءة نف�ضها  من اأحداث امليدان 

املنظمة للحياة ال�ضيا�ضية. يف كل 
من كو�ضوفو ويف احلالت احلالية 
تقع  امل�ضتقلة،  ال���دول  راب��ط��ة  يف 
والأطراف  املركز  بني  العالقات 

يف قلب ال�ضراع: 
قمع احلكم الذاتي ال�ضيا�ضي من 
قبل ال�ضلطة املركزية هو م�ضدر 
واأو�ضيتيا  كو�ضوفو  يف  ال�ضراعات 

اجلنوبية..
احلكم  زي����ادة  يف  ال��رغ��ب��ة  بينما   
ال�ضعي  ي���ك���ن  مل  ان  ال������ذات������ي، 
ل���ل���ح�������ض���ول ع���ل���ى ال����ض���ت���ق���الل، 
ه���و م�����ض�����������������در ال�����ض��راع��������������������ات يف 

اأبخازيا«.
مار�س   18 ي�����وم  خ���ط���اب���ه  يف     
الدوما  جم��ل�����س  اأم������ام   2014
ال��رو���ض��ي، اأك���د ف��الدمي��ري بوتني 
��ا اأن م���ا ك���ان م�����ض��م��وًح��ا به  اأي�����ضً
يجب   1999 ع���ام  للك�ضوفيني 
القرم  ل�ضبه جزيرة  به  ُي�ضمح  اأن 

و�ضكانها. 
ومثل كو�ضوفو، يحق ل�ضبه جزيرة 
ال���ق���رم احل�����ض��ول ع��ل��ى اع���رتاف 
با�ضتقاللها.  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
وكان قد ر�ضم نف�س املقارنة قبل 
ب�����ض��ع ���ض��ن��وات ل��ت��ربي��ر اع���رتاف 
اأو�ضيتيا  ب���ا����ض���ت���ق���الل  رو�����ض����ي����ا 

اجلنوبية واأبخازيا.
ق�ضف  اأث����ن����اء   ،1999 ع����ام      
رو�ضيا  ل����دى  ي��ك��ن  مل  ���ض��رب��ي��ا، 
الو�ضائل القت�ضادية والع�ضكرية 
ال���الزم���ة مل��ع��ار���ض��ة ال��ن��ات��و. عام 
و2014  ج��ورج��ي��ا،  يف   2008
اأوك��ران��ي��ا، ترغب  2022 يف  ث��م 
جمّددا،  اأن��ه��ا،  اإث��ب��ات  يف  مو�ضكو 
ق���وة ع��ظ��م��ى ق����ادرة ع��ل��ى الدفاع 

عّما تعتربه م�ضاحلها.

اأغ�ضط�س   12 يف  ل���ل���ط���ائ���رات. 
ا  اأي�ضً الأب����خ����از  ���ض��ن   ،2008
اجلورجية  ال��ق��وات  �ضد  هجوًما 

يف منطقة كودوري جورج.
   بعد 14 يوًما من بدء الأعمال 
ال�����ع�����دائ�����ي�����ة، ت�����ع�����رتف رو����ض���ي���ا 
اجلنوبية  اأو���ض��ي��ت��ي��ا  ب��ا���ض��ت��ق��الل 
بعد  مو�ضكو  و�ضحبت  واأب��خ��ازي��ا. 
الأرا�ضي  باقي  ذلك جنودها من 

اجلورجية. 
اجلي�س  ي�������زال  ل  ذل�������ك،  وم������ع 
ال���رو����ض���ي م����وج����وًدا يف اأرا����ض���ي 

اأو�ضيتيا واأبخازيا.
   مكنت هذه احلرب يف جورجيا 
ال����ك����رم����ل����ني م�����ن حت���ق���ي���ق ع����دة 

اأهداف.
على  هجومها  خ��الل  م��ن  اأوًل،   
ال���ق���واع���د ال��ع�����ض��ك��ري��ة وال���ق���وات 
اجلورجية،  وال��ب��ح��ري��ة  اجل��وي��ة 

الوقت،  ذل���ك  يف  اأوك���ران���ي���ا(.  يف 
الناتو،  يف  ال��رو���ض��ي  امل��م��ث��ل  اأك����د 
اأنه  عالنية  روج��وزي��ن،  دميرتي 
فر�ضة  على  جورجيا  ح�ضلت  اإذا 
احللف،  اإىل  لالن�ضمام  حقيقية 
فاإن جمهوريتي اأو�ضيتيا واأبخازيا 
�ضتعلنان على الفور ا�ضتقاللهما.

ب��ع��د عدة   ،2008 اأغ�����ض��ط�����س     
الأو�ضيتيني  ب����ني  ا����ض���ت���ب���اك���ات 
واجل�����ورج�����ي�����ني، ان����دل����ع ����ض���راع 
اجلورجي  اجلي�س  تقدم  جديد. 
يف اأرا�ضي اأو�ضيتيا اإىل اأن تدخلت 
رو���ض��ي��ا ع�����ض��ك��رًي��ا وا���ض��ت��ب��ك��ت مع 

القوات اجلورجية.
 ق�����ض��ف اجل��ي�����س ال���رو����ض���ي عدة 
ب����ل����دات ج���ورج���ي���ة ب���ال���ق���رب من 
اأو�ضيتيا و�ضرعان ما  احل��دود مع 
يف  البحرية  القوات  غالبية  دم��ر 
تبلي�ضي وكذلك دفاعاتها امل�ضادة 

رو�ضيا  تدخلت  احل��ال��ت��ني،  ففي   
ع����ل����ى اأرا��������ض�������ي اجل����م����ه����وري����ات 
و�ضّرعت  ال�ضابقة،  ال�ضوفياتية 
الدفاع  اإىل  باحلاجة  تدخالتها 
يدينون  الذين  ال�ضكان  اأم��ن  عن 
���ض��د احلكومة  مل��و���ض��ك��و  ب���ال���ولء 

القائمة.
تدعم  القانونية،  الناحية  من     
ب��ح��ج��ج مماثلة  ت��دخ��ل��ه��ا  رو���ض��ي��ا 
الناتو  بها  ت���ذرع  ال��ت��ي  لالأ�ضباب 
 ،1999 ع�����ام  ب���ل���غ���راد  ل��ق�����ض��ف 
ا�ضتقالل  عملية  يف  وامل�����ض��اع��دة 

كو�ضوفو.
جوليكور  ب���ي���ري  اأو������ض�����ح  ك���م���ا   
واأوريلي كامبانا بخ�ضو�س حرب 

جورجيا:
ا �ضراع ن�ضاأ اأثناء عملية     »اإنه اأي�ضً
فيدرالية  �ضيوعية  دول���ة  تفكك 
املبادئ  اأح�����د  ف��ي��ه��ا  ال���ع���رق  ك����ان 

كبري  ح���د  اإىل  رو���ض��ي��ا  اأ���ض��ع��ف��ت 
لتبلي�ضي.  الع�ضكرية  ال���ق���درات 
ا  اأي�ضً احل��م��ل��ة  ه����ذه  واخ����ت����ربت 
وجورجيا،  الناتو  بني  العالقات 
حداً   2008 عام  حرب  وو�ضعت 
اإىل  تبلي�ضي  ان�����ض��م��ام  لح��ت��م��ال 

الناتو يف امل�ضتقبل القريب.
النهاية بحق  رو���ض��ي��ا يف  ف���ازت     
وقوات  ع�ضكرية  قاعدة  امتالك 
ك��ل من  دائ��م يف  ب�ضكل  متمركزة 
وبالتايل  اجلديدة،  اجلمهوريات 
ف��������اإن وج������وده������ا ال���ع�������ض���ك���ري يف 

جورجيا مكفول.

من جورجيا اإىل اأوكرانيا، 
اأوجه ت�سابه عديدة

ت�ضابه  اأوج���������ه  ر�����ض����م  مي���ك���ن     
جورجيا  يف  احلربني  بني  كثرية 

واأوكرانيا.

يذّكر غزو رو�سيا لأوكرانيا بحجة قدومها مل�ساعدة جمهوريات دونبا�س النف�سالية باحلرب يف جورجيا

و���ض��ع��ت ح��رب 
 2008 ع�����ام 
لحتمال  ح���دًا 
تبلي�ضي  ان�ضمام 
يف  ال��ن��ات��و  اإىل 
امل�ضتقبل القريب

التوترات  بلغت 
اجلورجيني  ب��ني 
والأو���ض��ي��ت��ي��ني 
نزاع  يف  ذروتها 
م�����ض��ل��ح رب��ي��ع 
1991 ع�����ام 

ميخائيل �ضاكا�ضفيلي �ضعى اىل ان�ضمام جورجيا اإىل الناتو والحتاد الأوروبي
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عربي ودويل
اإ�ضرائيل تنفي ح�س اأوكرانيا على القبول ب�ضروط رو�ضيا

•• القد�س-اأ ف ب

على  كييف  ت  ح�ضّ باأنها  اأف��ادت  التي  التقارير  اإ�ضرائيل  نفت 
الو�ضاطة  جهود  اإط��ار  يف  مو�ضكو  اقرتحتها  ب�ضروط  القبول 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ال����دول����ة ال���ع���ربي���ة ل��و���ض��ع ح���د ل��ل��ح��رب يف 

اأوكرانيا.
وذكرت و�ضائل اإعالم اإ�ضرائيلية اجلمعة اأن م�ضوؤول اأوكرانيا 
كاأنه  بالت�ضّرف  بينيت  نافتايل  ال����وزراء  رئي�س  اّت��ه��م  رفيعا 

�ضندوق بريد يحمل املطالب الرو�ضية.
وبح�ضب �ضحيفة “هاآرت�س” الي�ضارية، قال امل�ضوؤول الذي مل 
ُتك�ضف هويته اإن بينيت ح�ّس الرئي�س الأوكراين فولودميري 

رو�ضيا”  مب��وق��ف  “القبول  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف  ع���رب  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
وال�ضت�ضالم. لكن م�ضوؤول رفيعا يف مكتب بينيت اأكد يف بيان 
اأر�ضله اإىل فران�س بر�س ال�ضبت اأن “هذا التقرير ل يفتقر اإىل 

الدقة فح�ضب، بل اإنه كاذب ب�ضكل وا�ضح«.
الرئي�س  اإط��الق��ا  بينيت  ال���وزراء  رئي�س  ين�ضح  “مل  واأ���ض��اف 
زيلين�ضكي بقبول عر�س )الرئي�س الرو�ضي فالدميري( بوتني 
-- نظرا اإىل اأن اأي اتفاق من هذا النوع مل ُيطرح يف الأ�ضا�س 

على اإ�ضرائيل ليكون باإمكاننا القيام بذلك«.
و�ضدد على اأن “بينيت مل يقل لزيلن�ضكي اإطالقا كيف عليه اأن 

يت�ضّرف ول نية لديه للقيام بذلك«.
�ضباط-فرباير،   24 يف  لأوكرانيا  الرو�ضي  الغزو  ب��داأ  ومنذ 

جتّنب بينيت اإدانة الهجوم ب�ضكل قوي، فيما �ضدد على عالقات 
اإ�ضرائيل القوية مع كل من مو�ضكو وكييف. واأر�ضلت اإ�ضرائيل 
اأوكرانيا بينما �ضعى بينيت، الذي زار  اإن�ضانية اإىل  م�ضاعدات 
يف  البلدين  ب��ني  الو�ضيط  دور  لداء  اأ���ض��ب��وع،  قبل  الكرملني 
اإ�ضرائيل  ل��دى  اأوكرانيا  �ضفري  و�ضكر  احل��رب.  لوقف  م�ضعى 
يفغني كورنيت�ضوك هذا الأ�ضبوع بينيت على جهود الو�ضاطة 
التي قام بها، لكن بدا عليه التاأّثر عندما اأعرب عن اإحباطه 
اإ�ضرائيل يف املوافقة على ت�ضدير معدات دفاعية  حيال تاأّخر 

-- خوذ و�ضرتات واقية بالتحديد -- اإىل اأوكرانيا.
التي  اخل��وذة  ن��وع  راأ���ض��ه  بينما و�ضع على  كورنيت�ضوك  وق��ال 
الذي  م��ا  اأع����رف  “ل  عليها  للح�ضول  الأوك���ران���ي���ون  ي�ضعى 

الإ�ضرائيليون(،  )امل�ضوؤولون  الأ�ضخا�س  ه��وؤلء  منه  يتخّوف 
من تزويد الأوكرانيني )مبعدات( لالأمن ال�ضخ�ضي«.

رف�����س طلبات  بينيت  اأن  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  اإع����الم  و���ض��ائ��ل  وذك����رت 
واأ�ضار  ع�ضكرية.  م�ضاعدات  على  للح�ضول  امل��ت��ك��ررة  كييف 
اإ�ضرائيل  اأن  اإىل  كورنيت�ضوك خالل موؤمتر �ضحفي اجلمعة 
اأًيا  اأن  اأك��د  فيما  و�ضاطة،  بجهود  تقوم  التي  الوحيدة  لي�ضت 
منها مل ينجح حتى الآن. ودعا اإ�ضرائيل لالن�ضمام اإىل الدول 

الغربية التي فر�ضت عقوبات م�ضددة على رو�ضيا.
بدوره، ذكر مكتب وزير اخلارجية الإ�ضرائيلي يائري لبيد اأن 
الأخري �ضيغادر م�ضاء ال�ضبت لزيارة رومانيا و�ضلوفاكيا حيث 

�ضيناق�س حرب اأوكرانيا مع كبار امل�ضوؤولني.

اعت�ضام  مقر  اإىل  للو�ضول  ال�ضارع 
العلماء  احت��اد  م��ن  بالقرب  احل��زب 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ وقفة  ب��ت��ون�����س  امل�����ض��ل��م��ني 
احتجاجية هناك.    ورفع املحتجون 
لال�ضت�ضارة  راف���������ض����ة  �����ض����ع����ارات 
الل���ك���رتون���ي���ة وارت����ف����اع الأ����ض���ع���ار، 

ومناه�ضة لالإ�ضالم ال�ضيا�ضي.

ون�����ّب�����ه م�����ن خ�����ط�����ورة م�����ا اع���ت���ربه 
ال���ف���رتة  امل���ت���ع���م���د يف  ال���ت���م���ط���ي���ط 
احلكم  وت����وا�����ض����ل  ال����ض���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
الرغبات  حت��ق��ي��ق  ل���غ���اي���ة  امل���ط���ل���ق 
ال�ضخ�ضية  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  وامل�����ض��اري��ع 

الأعمال  ت�����ض��ري��ف  �ضلطة  ل��رئ��ي�����س 
�ضعيد  قي�س  الرئي�س  اإىل  اإ���ض��ارة  يف 
املالية  الأزم������ة  ا���ض��ت��ف��ح��ال  م��ق��اب��ل 
والق��ت�����ض��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، وفق 
راأي������ه.    ك��م��ا ح���ّذر م��ن التداعيات 

وامل�ضادقة  ال�ضعب  لتمثيل  وموؤهلة 
على الإ�ضالحات اجلوهرية«.

ت�ضريف  �ضلطة  “رئي�س  وح��ّم��ل     
�ضعيد  قي�س  الرئي�س  اأّي  الأع��م��ال 
م�������ض���وؤول���ي���ة اإه�����م�����ال الأول������وي������ات 
الق���ت�������ض���ادي���ة وامل����ال����ي����ة وجت���اه���ل 
ان��ع��ك��ا���ض��ات امل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة على 
ال��و���ض��ع ال��داخ��ل��ي مم��ا ق��د يت�ضبب 
الأمن  ي�ضرب  اجتماعي  انفجار  يف 
لتحرك قوى  الباب  ويفتح  القومي 

الظالم والفو�ضى والعنف«.

»بّث جتريبي«
    وج��ّددت رئي�ضة حزب الد�ضتوري 
األقتها  كلمة  يف  مو�ضي،  عبري  احلر 
باحتاد  ت��ن��دي��ده��ا  امل�������ض���رية  خ����الل 
رغم  ت��ون�����س،  ف���رع  امل�ضلمني  ع��ل��م��اء 
مرور 3 اأ�ضهر من العت�ضام احلزب 
بتون�س  الحت��������اد  ب���ح���ّل  امل���ط���ال���ب 

للقرارات  البيان،  ح�ضب  اخلطرية، 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ت��ال��ي��ة ب��ال��رتف��ي��ع يف 
اأ���ض��ع��ار امل��ح��روق��ات وه��و م��ا �ضيوؤدي 
وتدهور  الإن��ت��اج  تكلفة  ارت��ف��اع  اإىل 
ال���ق���درة ال�����ض��رائ��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف 
ظل انعدام اأي روؤية اأو ا�ضرتاتيجية 
وطنية م�ضبوطة لوقف هذا النزيف 
العميقة  الإ���ض��الح��ات  اإىل  وامل����رور 

ح�ضب تقديره.
“احلكومة  اأّن  احل����زب  واع���ت���رب     
احلالية املعينة باأمر رئا�ضي خمالف 
ملقت�ضيات الف�ضل 80 من الد�ضتور 
الوحيد  الأ������ض�����ا������س  مي���ث���ل  ال�������ذي 
لكّل  مفتقدة  ال�ضتثنائية،  للحالة 
���ض��ي��ا���ض��ي واج��ت��م��اع��ي ميكنها  ���ض��ن��د 
التون�ضيني  ح����ّق  يف  الل����ت����زام  م���ن 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج اإ����ض���الح���ي���ة على 
املدى املتو�ضط والطويل مما يحتم 
الإ�ضراع يف اإر�ضاء موؤ�ض�ضات منتخبة 

احتاد  مقر  اأن  معتربة  ومقا�ضاته، 
“اأر�س  عن  عبارة  امل�ضلمني  العلماء 
عليها”  ل��ل��دول��ة  �ضلطة  ل  حم��ت��ل��ة 

وفق قولها.
“م�ضرية  اأّن  م��و���ض��ي  وك�����ض��ف��ت      
وب������ّث جتريبي  ع���ّي���ن���ة  ه����ي  ال����ي����وم 
يف  �ضينطلق  احتجاجية  لتحركات 
باإنهاء  للمطالبة  احل��زب  تنفيذها 
نحو  وال��ذه��اب  ال�ضتثنائية  احلالة 
بالو�ضع  وال���ت���ن���دي���د  الن���ت���خ���اب���ات 
اإىل  لف��ت��ة  للبالد”،  الق��ت�����ض��ادي 
اأي  يت�ضمن  مل  امل��ال��ي��ة  ت��ق��ري��ر  اأن 
النمو  ن�����ض��ب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اإج����������راءات 
بقطاعات  ال��ن��ه��و���س  اأو  امل����رج����وة 

ال�ضياحة والفالحة.
من  “�ضن�ضبح  م��و���ض��ي  وق���ال���ت     
ال��دول التي تعاين من املجاعة  بني 
و���ض��ت��دخ��ل ق����وات دول��ي��ة ت��رم��ي لنا 
الطائرات،  م���ن  ال��ط��ح��ني  اأك��ي��ا���س 

�ضن�ضبح دولة مو�ضومة باأنها �ضمن 
الدول الفقرية املوجودة يف الربامج 
الدولية للم�ضاعدات مثلما حدث مع 
التلقيح �ضد كورونا، املواد الأ�ضا�ضية 
م��ف��ق��ودة والم������وال م��ف��ق��ودة وبعد 

ذلك �ضتاأتينا العانات الدولية ».
“وافقنا  اإذا  اأّن��ه     واعتربت مو�ضي 
�ضعّيد  قي�س  الرئي�س  ق���رارات  على 
اأّن  م�����ربزة  الدولة”،  ف�����ض��ن��خ�����ض��ر 
وحتقيق  ال���واردة  امليزانية  “اأهداف 
من���و اق��ت�����ض��ادي ���ض��ام��ل غ���ري قابل 
الو�ضع  اأن  اىل  لف��ت��ة  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، 
احلايل يف تون�س ل ميكن اأن ي�ضجع 
�ضلطة  غ��ي��اب  ال���ض��ت��ث��م��ار، يف  ع��ل��ى 
دائمة و�ضرعية ويف غياب ال�ضتقرار 

الأمني.
ا�ضتعمال  مي��ك��ن  ل  اإن�����ه  وق���ال���ت    
ف�ضاد الربملان احلايل كعلة ملوا�ضلة 
بامل�ضي  م��ط��ال��ب��ة  ن�����ض��اط��ه،  جت��م��ي��د 

نحو انتخابات ت�ضريعية مبكرة تنتج 
�ضرعية  لها  برملانية  موؤ�ض�ضة  عنها 

�ضعبية.
اأّن عبري مو�ضي رئي�ضة  ُي�ضار اىل     
احلزب كانت قد اأّكدت اأّن حّل جمل�س 
�ضرورية  م�����ض��األ��ة  ال�����ض��ع��ب  ن�����واب 
منتقدة متتع را�ضد الغنو�ضي ب�ضفة 
اأ�ضغاله  جتميد  رغ���م  ب��رمل��ان  ن��ائ��ب 
وانه  باللوبيينغ  ي��ق��وم  ان���ه  م����ربزة 
اأّن  م��ع��ت��ربة  ت��ون�����س  مب�ضالح  ي�����ض��ّر 
هو  ال�ضتثنائية  احلالة  من  الهدف 
ع��دم و���ض��ول ال��د���ض��ت��وري احل��ر اإىل 

احلكم.
  وق��د اأغ��ل��ق��ت ك��ّل امل��ن��اف��ذ الفرعية 
با�ضا،  الدين  خري  �ضارع  اإىل  املوؤدية 
احلزب  م�ضرية  انطالق  مع  تزامنا 
نقطة  تركيز  ومّت  الد�ضتوري احلر، 
نقطة  اأم���ن���ي���ة يف  وت��ف��ت��ي�����س  ع���ب���ور 
�ضتجوب  ال���ت���ي  امل�������ض���رية  ان����ط����الق 

يف م�سرة احتجاجية بتون�س العا�سمة:

الد�ضتوري احلر: حّل الربملان واإنهاء الفرتة ال�ضتثنائية

م�ضرية احتجاجية للد�ضتوري احلرمو�ضي اثناء القاء كلمتها

•• الفجر -تون�س
   نظم احلزب الد�ستوري احلر اأم�س الأحد م�سرة 
الدين  خر  ب�سارع  احتجاجية  بوقفة  م�سفوعة 
برزنامة  للمطالبة  وذلك  تون�س،  بالعا�سمة  با�سا 
دقيقة ور�سمية لإنهاء الفرتة ال�ستثنائية عرب حّل 
مع  مبكرة  ت�سريعية  لنتخابات  والدعوة  الربملان 
تنقية املناخ النتخابي ملنع تزوير اإرادة الناخبني. 
  كما دعا احلزب يف ن�ّس بيان �سابق، كافة �سرائح 
اإنقاذ  يف  امل�سوؤولة  ال�سلمية  امل�ساهمة  اإىل  املجتمع 
ال�سيادة  يف  والتفريط  الإفال�س  �سبح  من  الدولة 
واملذلة  اجل���وع  م��ن  امل��واط��ن  وان��ت�����س��ال  الوطنية 

واخل�سا�سة. 

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ترندي 

براند لتجارة حقائب اليد 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3820248 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضمارت 

كليك للهواتف املتحركة والكمبيوتر 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1746049 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضمارت 

لينك للدعاية والعالن 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2892155 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ان ك انرتنا�ضيونال 

CN قد تقدموا الينا بطلب للديكور رخ�ضة رقم:4244577 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة حممد ح�ضني عبداهلل جا�ضم احلو�ضني %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �ضامل احمد عبداهلل العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:�ضيينا للعطور - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:تاجر اأبوظبي

CN 4010586 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعيني ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي قانوين 
لل�ضركة بتاريخ:2022/3/10 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205010503
تاريخ التعديل:2022/3/13

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ب�ضت ارتيكا للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1006722 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد اليا�س غالم �ضابر من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد اليا�س غالم �ضابر من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عائ�ضه حممد �ضليم

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ب�ضت ارتيكا للمقاولت العامة ذ.م.م

BEST ARTIKA GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل /ب�ضت ارتيكا للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

BEST ARTIKA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دو�ضمان اخلليج ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1074559 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / دو�ضمان �ضريفي�س هولدجن جي ام بي ات�س - من �ضريك اإىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / دو�ضمان �ضريفي�س هولدجن جي ام بي ات�س - من 49 % اإىل %100

تعديل مدير / اإ�ضافة عامر حممد ح�ضن على
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل حممد على احلمادى

تعديل مدير / حذف مهيار عفيف قديح
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ دو�ضمان اخلليج - ذ م م 
DUSSMANN GULF LLC 

اإىل /دو�ضمان اخلليج - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
DUSSMANN GULF - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جورنام �ضينغ للتجارة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4224827 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جورنام �ضينغ للتجارة 

GHURNAM SINGH TRADING 

اإىل / جورنام �ضينغ للديكور الداخلى
GURNAM SINGH INTERIOR DECOR 

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور(  4330015
تعديل ن�ضاط / حذف البيع بالتجزئة 10009

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �شهادة اأ�شهمت
ف��ق��د ال�����ض��ي��د/ ع���ب���داهلل اأمني 
اجلن�ضية  اإم���ارات���ي  ال��ع��و���ض��ي 
بنك  من  �ضادرة  اأ�ضهم  �ضهادة 
اأبوظبي التجاري وحتمل رقم 
من  ف��ع��ل��ى   )UNB658(
اإىل  ت�ضليمها  ب��رج��اء  ي��ج��ده��ا 
اأو بنك  ���ض��رط��ة  اأق����رب م��رك��ز 
الإت�ضال  اأو  التجاري  اأبوظبي 

على 0504414655
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اأ�سدره املجل�س التنفيذي بالإمارة موؤخرًا
عقاري ال�ضارقة ي�ضيد ب�ضدور اأول ت�ضريع يف 

الدولة ينظم ملكية وانتفاع ال�ضركات بالعقارات
•• ال�شارقة-الفجر:

بال�ضارقة،  العقاري  الت�ضجيل  دائرة  ال�ضام�ضي، مدير عام  �ضعادة عبدالعزيز  اأ�ضاد 
 2022 ل�ضنة   )9( رقم  ال�ضارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  من  ال�ضادر  بالقرار 
باعتباره  الإم��ارة،  بالعقارات يف  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وانتفاع  تنظيم ملكية  ب�ضاأن 
ووا���ض��ح جميع  ق��ان��وين عملي  اإط���ار  ال��دول��ة، ي�ضع يف  ن��وع��ه يف  م��ن  ت�ضريع  اأول 
لل�ضركات  والن��ت��ف��اع  امللكية  بحقي  املرتبطة  ال��ع��ق��اري��ة  وال��ت��ع��ام��الت  ال���ت���داولت 
التي  ال�ضروط واملعايري  ال�ضارقة، ويحدد  واملوؤ�ض�ضات والأ�ضخا�س العتباريني يف 

تنظم الأرا�ضي والوحدات العقارية املندرجة �ضمن هذا الن�ضاط العقاري.
بتوجيهات �ضاحب  الإم����ارة  ال��ر���ض��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  ُنثمن ح��ر���س  ���ض��ع��ادت��ه:  وق���ال 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اإمارة ال�ضارقة -حفظه اهلل- ومبتابعة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان 
لالإمارة،  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�ضمي 
امل�ضتمر للبيئة القانونية والت�ضريعية يف القطاع  نحو �ضرورة التعزيز والتطوير 
العقاري بالإمارة ومبا ي�ضمن احلفاظ على حقوق جميع الأطراف من املالك من 
نف�ضه  الوقت  يف  وير�ضخ  والو�ضطاء،  واملطورين  وامل�ضتثمرين  وال�ضركات،  الأف��راد 
القطاع  ه��ذا  يف  لال�ضتثمار  وال�ضركات  للم�ضاريع  جاذبة  كوجهة  ال�ضارقة  موقع 
القت�ضادي احليوي واملتجدد. واأ�ضاف ال�ضام�ضي:وقامت دائرة الت�ضجيل العقاري 

ب��الإم��ارة ب��اإع��داد ورف���ع م��ق��رتح م�ضروع 
على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ال����ق����رار 
لحتياجات  امل�ضت�ضيفة  درا�ضتها  ���ض��وء 
يف  ال��ع��ق��اري��ني  امل�ضتثمرين  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
الإمارة على �ضعيد ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
�ضواء اخلليجية منها اأو الأجنبية، وهو ما 
اأثمر عن اعتماد القرار من قبل املجل�س 
واأ�ضار  م���وؤخ���ًرا   اجتماعه  يف  التنفيذي 
ال�ضام�ضي اإىل اأن �ضدور هذا القرار الذي 
ينظم ملكية وانتفاع ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
بالعقارات، �ضيمثل دفعة قوية نحو منح 
امل�ضتثمرين مزيًدا من فر�س ال�ضتفادة 

من املزايا والت�ضهيالت املقدمة لهم.

�ضرخة اقت�ضادية اأمريكية.. حرب اأوكرانيا �ضبت الزيت على النار

التعاون  م�����ض��رية  يف  ف��ا���ض��ل��ة  حم��ط��ة 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وب����دوره اأكد 
الرتكي  وال���ت���ج���ارة  ال�����ض��ن��اع��ة  وزي����ر 
رئي�ضي  ���ض��ري��ك  الإم��������ارات  دول����ة  اأن 
حري�ضة  ب��الده  وان  لرتكيا،  وح��ي��وي 
ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��ه��ذه ال�����ض��راك��ة ودعم 
م�ضتويات  اإىل  للو�ضول  اجلهود  كافة 
امل�ضالح  تخدم  وازده���ارا  تقدما  اأك��ر 
التنموية  ال�����روؤى  وحت��ق��ق  امل�����ض��رتك��ة 

للبلدين.
كما اجتمع معاليه مع معايل الدكتور 
ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ب����ن را�����ض����د ال����زي����اين 
البحرين،  مم��ل��ك��ة  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر 
الأخوية  العالقات  الجتماع  وت��ن��اول 
ال��ت��ي جت��م��ع دول���ة الإم�����ارات ومملكة 
اجلانبان  وبحث  ال�ضقيقة،  البحرين 
اآف����اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي خ��ا���ض��ة على 
والتجاري  الق��ت�����ض��ادي  ال�ضعيدين 
تنويع  على  العمل  موا�ضلة  واه��م��ي��ة 
جمتمعي  وحتفيز  القائمة  ال�ضراكات 
قطاعات  يف  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  الع����م����ال 
الروؤى  يخدم  مبا  اجلديد  القت�ضاد 

التنموية للبلدين ال�ضقيقني.
معاليه  ع���ق���د  ال�������ض���ي���اق،  ن��ف�����س  ويف 
اج��ت��م��اع��ا ث��ن��ائ��ي��ا م��ع م��ع��ايل ر�ضالن 
جمهورية  خارجية  وزي��ر  قزقباييف، 
اجلانبان  ناق�س  حيث  قرغيز�ضتان، 
الإقليمية  ال�ضاحتني  على  امل�ضتجدات 
للعالقات  ال��راه��ن  والنمو  والدولية، 
واملدعوم  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الق��ت�����ض��ادي��ة 
يف  م��ت��ب��ادل��ة  ورغ��ب��ة  �ضيا�ضية  ب������اإرادة 
ال�����ض��راك��ة نحو  ه���ذه  تنمية  م��وا���ض��ل��ة 

اآفاق اأكر تقدما.
العالقات  من��و  اجل��ان��ب��ان  وا�ضتعر�س 
تعزيز  و����ض���ب���ل  امل�������ض���رتك���ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
البلدين  ب���ني  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
خ�����الل امل���رح���ل���ة امل���ق���ب���ل���ة. ك���م���ا متت 
جمالت  يف  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  مناق�ضة 
طريان  خطوط  وفتح  اجل��وي  النقل 

مبا�ضرة بني البلدين.

•• اأنطاليا -وام:

املري،  ب��ن ط��وق  اأك��د معايل عبد اهلل 
وزي���ر الق��ت�����ض��اد، اأن دول���ة الإم�����ارات 
قيادتها  وبتوجيهات  املتحدة،  العربية 
الر�ضيدة، تدعم كافة اجلهود العاملية 
من اأجل تعزيز التحول نحو منظومة 
يخدم  ومب�����ا  ال�����دائ�����ري  الق���ت�������ض���اد 
اجلهود العاملية يف مواجهة التحديات 
البيئية وحت�ضني جودة حياة ال�ضعوب 
ال���ع���امل، حتقيقا  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 

لأهداف التنمية امل�ضتدامة.
م�����ض��ارك��ة معاليه،  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
“منتدى  ���ض��م��ن  ح���واري���ة  ج��ل�����ض��ة  يف 
عنوان  حتت  الدبلوما�ضي”،  اأنطاليا 
اأجل منو �ضامل  اأخ�ضر من  “اقت�ضاد 
عن  مم��ث��ل��ني  مب�����ض��ارك��ة  وم�ضتدام”، 
ع���دد م��ن احت�����ادات ال��غ��رف يف تركيا 

واأوروبا واآ�ضيا.
الثالثة  ال��ن�����ض��خ��ة  اأع���م���ال  وان��ط��ل��ق��ت 
اجلاري،  مار�س  من   11 املنتدى  من 
مدينة  يف  اأي�������ام  ث���الث���ة  وا����ض���ت���م���رت 
برعاية  تركيا،  غ��رب  جنوب  اأنطاليا 
وح�������ض���ور ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رجب 
من  ع��دد  ومب�ضاركة  اأردوغ�����ان،  طيب 
وال�ضخ�ضيات  وال��وزراء  ال��دول  روؤ�ضاء 
البارزة يف عامل الأعمال و�ضناع الراأي 
واخلرباء والأكادمييني، ويعد املنتدى 
الفاعلة  للجهات  هامة  من�ضة حيوية 
والعاملي  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
ال���روؤى والأف��ك��ار ح��ول كيفية  لتبادل 
الت�ضدي للتحديات الدولية و�ضياغة 
الدبلوما�ضية  جم�����الت  يف  احل���ل���ول 

وال�ضيا�ضة والقت�ضاد والأعمال.
ب�����ن ط���وق  وق�������ال م����ع����ايل ع���ب���د اهلل 
قطعت  الإم����������ارات  دول������ة  اإن  امل�������ري، 
نحو  التحول  يف م�ضرية  كبرياً  �ضوطاً 
وا�ضتدامة،  م���رون���ة  اأك�����ر  اق��ت�����ض��اد 
مت  فعالة  ا�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات  عرب 
اإىل  م�ضرياً  منها،  كبري  ج��زء  تطبيق 

املتحدة وباري�س ب�ضاأن التغري املناخي، 
ال�ضامل  الإط���������ار  حت�������ددان  ال���ل���ت���ني 
الرامية  للجهود  الأط�����راف،  امل��ت��ع��دد 
امل��ن��اخ��ي على  ل��ل��ت��غ��ري  ال��ت�����ض��دي  اإىل 
ال�ضعيد العاملي، وذلك من خالل دعم 
تغيريات  اإج���راء  اإىل  الهادفة  اجلهود 
والإنتاج  ال�ضتهالك  اأمن��اط  عاملية يف 
تاأثريات  على  النظر  مع  وال�ضتثمار، 
القطاعات  خمتلف  على  الأم���ر  ذل��ك 

القت�ضادية على امل�ضتوى البعيد.
وع��ل��ى ه��ام�����س م�����ض��ارك��ة م��ع��ايل عبد 
املنتدى،  اأع����م����ال  يف  ط�����وق  ب����ن  اهلل 
الجتماعات  م��ن  ع���ددا  معاليه  عقد 
�ضملت،  دول  ع��دة  وزراء  م��ع  الثنائية 
م����ع����ايل م�����ض��ط��ف��ى ف�����اران�����ك وزي�����ر 
ال�ضناعة والتجارة الرتكي، حيث اأكد 
اجلانبان اأهمية العالقات القت�ضادية 
الإم��ارات��ي��ة ال��رتك��ي��ة وم��ا حتمله من 
املرحلة  خ���الل  للنمو  واع����دة  ف��ر���س 
امل��ق��ب��ل��ة ل���ض��ي��م��ا يف ظ����ل اخل���ط���وات 
لتوثيق  البلدان  اتخذها  التي  املهمة 
اأوا�ضر ال�ضراكة وتوقيع عدد مهم من 
الأعمال  بيئة  تخدم  التي  التفاقيات 
والتجارة وال�ضتثمار باأ�ضواق البلدين. 
وق���ال م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن ط���وق، اإن 
والتجارية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
الرتكية مر�ضحة لأن تدخل يف مرحلة 
املرحلة  خ����الل  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري  من���و 
املتبادلة يف  بالرغبة  املقبلة، مدفوعة 
وحتفيز  القائمة  التعاون  اأط��ر  تنمية 
التجارة  وت���ن���وي���ع  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
البلدين  اإع���الن  م��ع  خا�ضة  البينية، 
�ضراكة  اتفاقية  لإب��رام  مباحثات  ب��دء 
�ضت�ضكل  وال���ت���ي  ���ض��ام��ل��ة  اق��ت�����ض��ادي��ة 

الجتاه  ه���ذا  ال���دول���ة يف  م�����ض��اع��ي  اأن 
تركز على م�ضارات رئي�ضية من اأبرزها 
وق����د حر�ضت  ال����دائ����ري،  الق��ت�����ض��اد 
التنمية  اأه������داف  دم����ج  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
يف  املتحدة  ل��الأمم   2030 امل�ضتدامة 
التنموية  ومبادئها  للم�ضتقبل  روؤيتها 
اإطالق  ومت  القادمة،  عاماً  للخم�ضني 
القت�ضادية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
حت��ق��ي��ق ه���ذه الأه������داف وال��ت��ي ميثل 
رئي�ضياً  حم�����وراً  اجل���دي���د  الق��ت�����ض��اد 
فيها، واجلهود الوطنية يف هذا ال�ضدد 

م�ضتمرة ومتكاملة.
واأو����ض���ح م��ع��ال��ي��ه اأن دول����ة الإم�����ارات 
اأ���ض��ب��ح��ت م���رك���زاً ري���ادي���اً ع��امل��ي��اً على 
ال�ضرتاتيجيات وال�ضتثمارات  �ضعيد 
واملتجددة،  النظيفة  بالطاقة  املتعلقة 
اإىل عملها على تر�ضيخ ثقافة  اإ�ضافة 
القطاعات  جميع  يف  الأخ�����ض��ر  النمو 
وتبنيها  ب���ال���دول���ة،  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��م�����ض��روع��ات ال���ري���ادي���ة امل��ب��ت��ك��رة يف 
اقت�ضاد  ل��ب��ن��اء  ال���داع���م���ة  امل����ج����الت 
النبعاثات  تقليل  على  يعمل  نظيف 
النفايات  م����ن  واحل������د  ال���ك���رب���ون���ي���ة، 
احلياة  ج���ودة  ي�ضمن  مب��ا  وال��ت��ل��وث، 
لالأجيال احلالية وامل�ضتقبلية، م�ضرياً 
اجلديد  الق��ت�����ض��اد  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
وت��ن��م��ي��ة ال�����ض��راك��ات ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
ثابتة  حم��اور  تعد  اخل�ضراء  امل�ضاريع 
على اأجندة الدولة للتعاون القت�ضادي 
مع ال�ضركاء من خمتلف دول العامل. 
اأن منوذج  �ضك يف  “ل  وتابع معاليه: 
توليد  على  ق��ادر  ال��دائ��ري  القت�ضاد 
ال��ف��ر���س الواعدة  ث���روة ج��دي��دة م��ن 

اأجل  م��ن  العاملية  ال�����ض��راك��ات  لتنمية 
القت�ضاد  ال�ضتثمار يف  حتفيز فر�س 
الداعمة لالقت�ضاد  اجلديد واحللول 
يف  خا�ضة  الأخ�ضر،  والنمو  ال��دائ��ري 
وتكنولوجيا  والطاقة  املياه  جم��الت 
امل�ضتدام  وال��ن��ق��ل  احل��دي��ث��ة  ال���زراع���ة 
وال�ضناعة  اخل�ضراء  التحتية  والبنى 
اخل�����ض��راء واإع�����ادة ال��ت��دوي��ر وغريها 
التي  ال����ض���ت���ث���م���اري���ة  ال���ف���ر����س  م����ن 
يطرحها القت�ضاد اجلديد. وناق�ضت 
الأمم  اتفاقيتي  احل���واري���ة،  اجلل�ضة 

ا�ضتعر�س  كما   ،2030 ع��ام  بحلول 
معاليه ا�ضرتاتيجية الإمارات للطاقة 
النظيفة واملتجددة 2050، والهادفة 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م���ن  م��زي��ج  خل��ل��ق 
احتياجاتها  ب���ني  ال����ت����وازن  ي�����ض��م��ن 
البيئية  واأه�����داف�����ه�����ا  الق���ت�������ض���ادي���ة 
امل�ضتدامة.  والتنموية  ال�ضرتاتيجية 
كما اأطلع معاليه امل�ضاركني يف اجلل�ضة 
ع���ل���ى حم�������ددات ���ض��ي��ا���ض��ة الإم��������ارات 
ل��الق��ت�����ض��اد ال����دائ����ري ال���ه���ادف���ة اإىل 
وتقليل  امل��وارد  ا�ضتخدام  كفاءة  تعزيز 

اخلا�س  القطاع  اأم���ام  وال�ضتثمارات 
العامل وبدعم من احلكومات، من  يف 
والتقنيات  البتكارات  توظيف  خالل 
وخدمات  ح���ل���ول  لإي����ج����اد  احل���دي���ث���ة 
النمو  ا����ض���ت���دام���ة  ت���دع���م  وم��ن��ت��ج��ات 
نحو  العاملي  القت�ضاد  عجلة  وت��دف��ع 

مزيد من الزدهار«.
ال�ضياق  ه���ذا  م��ع��ال��ي��ه يف  وا���ض��ت��ع��ر���س 
جهود الدولة يف ا�ضتقطاب ا�ضتثمارات 
مليار   550 بقيمة  مبا�ضرة  اأجنبية 
اجلديد  القت�ضاد  قطاعات  يف  دره��م 

وت�ضجيع  والطاقة  وال�ضلع  امل��واد  هدر 
الإنتاج  كفاءة  لتعزيز  التدوير  اإع���ادة 
الط��الع عن  اإىل  داعياً  وال�ضتهالك، 
ال�ضراكة  واآف�����اق  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  ك��ث��ب 
ال�ضيا�ضات  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  ال����واع����دة 
يف  الإم��ارات  لدولة  الرائدة  التنموية 

هذه املجالت.
ال����ض���ت���ث���م���ار يف  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ودع�������ا 
اجلديدة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
التي تدعم ممكنات التنمية امل�ضتدامة، 
مو�ضحاً اأن الوقت احلايل هو الأن�ضب 

خالل م�ساركته يف جل�سة حوارية مبنتدى اأنطاليا الدبلوما�سي

وزير القت�ضاد: الإمارات توؤكد دعم اجلهود العاملية لتعزيز ال�ضتثمار يف ممكنات التنمية امل�ضتدامة

ومع ذلك يبقى ال�ضعر مرتفعا وغري م�ضبوق منذ �ضنوات طويلة.
وحدث الأمر نف�ضه بالن�ضبة اإىل القمح، اإذ و�ضل �ضعر البو�ضل )وحدة قيا�س 
القمح وتبلغ اأكر من 27 كيلوغراما(، اإىل حدود 13 دولرا، وهو اأعلى �ضعر 

من 2008.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة اإن احلرب يف اأوكرانيا 

�ضرتفع اأ�ضعار الغذاء يف العامل بن�ضب ترتاوح حتى 20 يف املئة.
وانعك�ضت تلك املعطيات �ضريعا على حياة الأمريكيني حيث ارتفع الت�ضخم 

اإىل 7.9 باملئة، مدفوعا بارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية والبنزين والإ�ضكان.
وتعك�س الزيادة التي ك�ضفت عنها وزارة العمل الأمريكية، اخلمي�س، الرتفاع 
يف الأ�ضعار خالل ال� 12 �ضهرا املنتهية يف فرباير، ول ت�ضمل معظم الزيادات 
يف اأ�ضعار النفط والبنزين التي اأعقبت احلرب يف 24 فرباير، مما يعني اأن 

الت�ضخم اأكر.

الناجت الإجمايل املحلي، ويف املجمل حقق القت�ضاد الأمريكي منوا بلغ 5.7 
باملئة خالل العام املا�ضي. لكن حتقيق مثل هذه الأرقام يف العام اجلاري بات 
حمل �ضكوك. وقبل يوم واحد من اندلع احلرب، كتبت �ضحيفة “نيويورك 
تاميز” الأمريكية تقريرا مطول عما يعني حدوث هجوم رو�ضي و�ضيك على 

اأوكرانيا من الناحية القت�ضادية.
اأن احل��رب يف حال اندلعها �ضترتك تداعيات كبرية على  وذك��رت يف تقرير 
واإحداث  اليقني،  ان��ع��دام  زي��ادة  مثل  الأم��ريك��ي،  والقت�ضاد  العامل  م�ضتوى 

ا�ضطرابات يف اأ�ضواق ال�ضلع الأ�ضا�ضية، مثل النفط والقمح.
وقال التقرير اإن احلرب �ضتوؤدي اإىل رفع الت�ضخم اإىل م�ضتويات اأعلى، مع 
النفط  اأ�ضعار  ارتفعت  احل��رب،  ان��دلع  وقبل  وال��غ��ذاء.  الوقود  اأ�ضعار  ارتفاع 
بفعل املخاوف من حدوث نق�س يف اإمدادات الطاقة، خا�ضة اأن رو�ضيا م�ضّدر 
رئي�ضي للنفط يف العامل، كما اأنها اأكرب م�ضّدر للقمح ومورد رئي�ضي للمواد 

الغذائية اإىل اأوروبا، كما اأن اأوكرانيا خام�س م�ضّدر للقمح يف العامل.
وذكرت ال�ضحيفة حينها اأن الوليات املتحدة ت�ضتورد القليل ن�ضبيا من رو�ضيا، 
لكن اأزمة ال�ضلع الناجمة عن احلرب �ضتوؤدي، على الأقل موؤقتا، اإىل حدوث 

رفع اأ�ضعار ال�ضلع اخلام وتلك امل�ضّنعة.
وقالت “نيويورك تاميز” اإنها تتوقع اأن تثري ال�ضطرابات العاملية خماوف 

امل�ضتهلكني الأمريكيني وتدفعهم �ضوب تقلي�س النفاق.
واإذا ا�ضتد التباطوؤ، فقد يجعل من ال�ضعب على الحتياطي الفيدرايل، الذي 
تكلفة  زي��ادة  �ضرعة  م��دى  يقرر  اأن  م��ار���س،  الفائدة يف  اأ�ضعار  لرفع  يخطط 
القرتا�س وحجمها. ويف 24 فرباير اندلعت احلرب، وحّلقت الأ�ضعار بعدها 

يف ال�ضماء.
وو�ضل �ضعر برميل البرتول اإىل حدود 140 دولرا يف وقت مار�س اجلاري، 
للمرة الأوىل منذ 14 عاما، قبل اأن يرتاجع اإىل حدود 112 دولرا اجلمعة، 

•• عوا�شم-وكاالت:

يقال يف عامل املال والأعمال اإنه اإذا عط�س القت�ضاد الأمريكي فاإن القت�ضاد 
العاملي ي�ضاب بالزكام، لقوة اقت�ضاد الوليات املتحدة وتاأثريه الوا�ضع، لكن 

هذا القت�ضاد يبدو متاأثرا مبا يجري يف العامل.
اإثر جائحة  وبعد اأكر من عامني �ضهد فيهما القت�ضاد الأمريكي تراجعا، 
غ��ري متوقعة يف وقت  انتكا�ضة  لتحدث  اأوك��ران��ي��ا  احل���رب يف  ج���اءت  ك��ورون��ا 
معي�ضية  �ضعوبات  ثمة  ال��ع��ادي،  الأم��ريك��ي  املواطن  م�ضتوى  وعلى  التعايف. 
حدثت قبل اندلع حرب، اإذ و�ضل م�ضتوى الت�ضخم يف يناير املا�ضي اإىل 7.5 

باملئة يف وترية ارتفاع غري م�ضبوقة منذ 40 عاما.
2021، عندما حقق يف  اأواخ��ر عام  التعايف يف  وب��داأ القت�ضاد الأمريكي يف 
الأ�ضهر الثالثة الأخرية من ذلك العام ارتفاعا بن�ضبة 1.7 باملئة على �ضعيد 

اإك�سبو ال�سارقة ي�ستعد لتنظيم دورته الربيعية للعام 2022

اإمارة ال�ضارقة تتح�ضر لطالق فعاليات الدورة ال�49 من معر�س ال�ضرق الأو�ضط لل�ضاعات واملجوهرات

ا�ستاأجرت اأر�سًا مب�ساحة 193،750 قدم مربع

حرة احلمرية بال�ضارقة تتفاهم مع �ضركة
 فالور اإنرتنا�ضيونال لتو�ضع ن�ضاطها حمليا وعامليا 

••ال�شارقة-الفجر:

اإم������ارة ال�����ض��ارق��ة لبدء  ت��ت��ح�����ض��ر 
فعاليات املهرجان الأكرب للذهب 
واملجوهرات على م�ضتوى املنطقة 
وال�����ض��رق الأو����ض���ط، ح��ي��ث ت�ضهد 
 27 –  23 ال���ف���رتة م���ن  خ����الل 

الفاعل  الإ���ض��ه��ام  ع��ل��ى  ال�����ض��ارق��ة 
�ضناعة  ازده���������ار  يف  واحل�����ي�����وي 
وجت����ارة ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات يف 
التي تتمتع مب�ضداقية  الإم��ارات 
ال��ذه��ب يف  دق��ة معايري  عاملية يف 
لآليات  امل��ن��ظ��م��ة  ال���ق���وان���ني  ظ���ل 

العمل يف القطاع.

�ضتوا�ضل  اجل��دي��دة  وامل��ج��وه��رات 
املعر�س  حققها  التي  النجاحات 
ع��رب دورات�����ه ال�����ض��اب��ق��ة مب��ا يلبي 
ت��ط��ل��ع��ات ال���ع���ار����ض���ني وال��������زوار، 
التي  امل��ت��م��ي��زة  امل���ك���ان���ة  وي���ر����ض���خ 
حتظى بها اإمارة ال�ضارقة ب�ضفتها 
قطاع  يف  رائ�������دة  ع���امل���ي���ة  وج���ه���ة 
عن  ف�ضال  وامل��وؤمت��رات،  املعار�س 
امل�ضاهمة يف انتعا�س �ضوق الذهب 
مكانتها  ر�ضخت  التي  الإم���ارة  يف 
وجهة مثلى لال�ضتثمار والتجارة 
الدولية، مبا تتمتع به من املزايا 
ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ع��زز الإي�����رادات 

وتدفع عجلة الأعمال.

باأ�ضرها،  وامل���ن���ط���ق���ة  الإم����������ارات 
متا�ضيا مع موقعه الرائد يف �ضوق 
املجوهرات العاملية، حيث �ضريحب 
العار�ضني  م��ن  بالعديد  احل���دث 
اجُلدد املرموقني من اأنحاء العامل 
للم�ضاركة يف دورته الربيعية لعام 
لل�ضركات  �ضيوفر  كما   ،2022
املحلية  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 
اأحدث  لعر�س  ُت�ضاهى  ل  من�ضة 
الباحثني  ال���زوار  اأم��ام  منتجاتها 
ك��ل جديد يف جم��ال �ضناعة  ع��ن 

املجوهرات وال�ضاعات.
ن�ضخة معر�س  باأن  املدفع،  ووعد 
لل�ضاعات  الأو�������ض������ط  ال���������ض����رق 

على  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  تعزيز 
لفتا  املقبلة،  والعقود  ال�ضنوات  م��دار 
يعد  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ق��ط��اع  اأن  اإىل 
جزءا رئي�ضيا من القطاعات ال�ضناعية 
باحلمرية،  احل��رة  املنطقة  يف  الهامة 
ولأجل ذلك حتر�س الهيئة على اإيجاد 
العاملة  ال�ضركات  لنمو  حمفزة  بيئة 
وتقدمي  احل����ي����وي،  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  يف 
ت�ضهيالت متكاملة ومتعددة الأمناط، 
تو�ضيع  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ات  ي�����ض��ج��ع  مب���ا 
املنطقة  اأ�ضواق  ون�ضاطها يف  ح�ضورها 

والعامل انطالقا من املنطقة احلرة. 
على  “حر�ضنا  امل����زروع����ي:  واأ�����ض����اف 
ت��ع��زي��ز خ��دم��ات��ن��ا م���ن خ����الل توفري 
ل�ضناعة  احل���ل���ول  م���ن  وا����ض���ع  ط��ي��ف 
تطوير  ع��رب  النفطية  امل����واد  وجت����ارة 

مليون   100 من  اأك��ر  انرتنا�ضونال 
اللوج�ضتية  درهم يف تطوير خدماتها 
واأعمال املناولة من خالل ا�ضتحواذها 
ب�ضعة  ن���ف���ط  ت���خ���زي���ن  م���ن�������ض���اأة  ع���ل���ى 
املنطقة  يف  مكعب  م��رت   115.000
احلرة باحلمرية وي�ضتخدم املبنى حالياً 
النفطية  املنتجات  لتخزين  كمن�ضاأة 
ال�ضائلة مع توفريه جمموعة متكاملة 
النفطية.  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  م��ن 
وجرى توقيع مذكرة التفاهم موؤخرا 
باحلمرية  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
املزروعي،  من قبل �ضعادة �ضعود �ضامل 
مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية، 
ل�ضركة  املنتدب  الع�ضو  نيكجاد  ونيما 
بح�ضور  اإنرتنا�ضيونال”،  “فالور 
وامل�ضوؤولني  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م���ن  ع����دد 
���ض��ع��ادة �ضعود  م���ن اجل���ان���ب���ني. واأك�����د 
التو�ضعة اجلديدة  اأن  املزروعي،  �ضامل 
ل�ضركة “فالور اإنرتنا�ضيونال” ت�ضكل 
املواد  خطوة مهمة لتعزيز منو جتارة 
النفطية بني املُ�ضنعني وامل�ضتخدمني، 
املتزايد على  الطلب  تلبية  ف�ضال عن 
م�ضريا  النفطية،  وامل�ضتقات  الطاقة 
ال�ضتثمارات  هذه  مثل  تواجد  اأن  اإىل 
النوعية يف اإم��ارة ال�ضارقة يف �ضوء ما 
مت�ضارع،  اق��ت�����ض��ادي  من��و  م��ن  ت�ضهده 
بف�ضل روؤى وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب��ن حممد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
�ضاأنه  م���ن  اهلل(،  )ح��ف��ظ��ه  ال�����ض��ارق��ة 

قائمة  على  موقعه  من  �ض��������نويا 
ال����دول����ي����ة ذات  اأه�������م الأح����������داث 

ال�ضلة.
معر�س  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  وي��ج��در 
لل�ضاعات  الأو�������ض������ط  ال���������ض����رق 
الأهم  املن�ضة  ي��ع��د  وامل��ج��وه��رات 
مبتابعة  حتظى  التي  املنطقة  يف 
ومنتجي  م�ضنعي  كبار  وح�ضور 
ال�ضاعات واملجوهرات من خمتلف 
دول العامل، ما يعزز مكانته كاأحد 
اأه���م ال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة يف 
ت���دع���م وحتفز  ال���ت���ي  ال�������ض���ارق���ة 
���ض��ي��اح��ة الأع�����م�����ال يف الإم��������ارة، 
انطالقا من حر�س مركز اإك�ضبو 

اإك�ضبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
على  امل��رك��ز  “يحر�س  ال�����ض��ارق��ة: 
ل�ضمان  اجل����ه����د  اأق�������ض���ى  ب������ذل 
من  فريدة  عاملية  جتربة  تقدمي 
معر�س ال�ضرق الأو�ضط لل�ضاعات 
تتيح م�ضاحة  والتي  واملجوهرات، 
ب��ه��ا زوار  ل��ي��ب��ه��روا  ل��ل��ع��ار���ض��ني 
احل��������دث الإق����ل����ي����م����ي وال��������دويل 
املجوهرات  جمال  يف  باإبداعاتهم 
اأج�����واء رائعة  وال�����ض��اع��ات و���ض��ط 
وجوائز وفرية، ليحافظ املعر�س 
غرفة  دع���م  بف�ضل  مكانته  ع��ل��ى 
كوجهة  ال�ضارقة  و�ضناعة  جت��ارة 
مل��ح��ب��ي وع�������ض���اق امل����ج����وه����رات يف 

•• ال�شارقة-الفجر

باحلمرية  املنطقة احلرة  هيئة  وقعت 
�ضركة  مع  تفاهم  مذكرة  ال�ضارقة،  يف 
املتخ�ض�ضة  اإنرتنا�ضيونال”  “فالور 
والغاز  النفطية  امل��واد  وتكرير  باإنتاج 
لها،  م��ق��را  املنطقة  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي 
اأع���ل���ن���ت م����ن خ���الل���ه���ا ال�������ض���رك���ة عن 
املنطقة  ون�ضاطها يف  تو�ضيع عملياتها 
م����ن خ�����الل ا���ض��ت��ئ��ج��ار ق��ط��ع��ة اأر������س 
مربع،  ق����دم   193،750 مب�����ض��اح��ة 
ت�ضتهدف  نفط  تكرير  م�ضفاة  لبناء 
من  الإن��ت��اج��ي��ة  ال�ضركة  ق���درة  تعزيز 
الوقود  وزي���ت  اخل���ام  النفط  منتجات 
يعك�س هذا  والنفثا، حيث  الغاز  وزي��ت 
العالية  التناف�ضية  م�ضتوى  التو�ضع 
ال��ت��ي غ���دت حا�ضنة  حل���رة احل��م��ري��ة 
والعاملية  الإقليمية  لل�ضركات  ازده���ار 

املتخ�ض�ضة يف ال�ضناعات النفطية. 
ومبوجب هذه املذكرة، �ضت�ضل القيمة 
الإج��م��ال��ي��ة ل���ض��ت��ث��م��ارات ال�����ض��رك��ة يف 
املنطقة احلرة اإىل 200 مليون درهم 
اإم��ارات��ي، م��ع ا�ضتثمار م��ا ي��ق��ارب 77 
م��ل��ي��ون دره����م اإم���ارات���ي اأخ����رى لبناء 
م�ضفاة تكرير ت�ضل قدرتها الإنتاجية 
اإىل 10،000 برميل يوميا، وذلك يف 
لتو�ضيع  ال�ضرتاتيجية  خططها  اإطار 
عملياتها الت�ضغيلية يف اأ�ضواق املنطقة 

والعامل انطالقا من اإمارة ال�ضارقة.
ف���ال���ور  ا����ض���ت���ث���م���رت  اأن  ����ض���ب���ق  وق������د 

�ضطاف  �ضلطان  اأ���ض��ار  جانبه  من 
والت�ضويق  املبيعات  اإدارة  م��دي��ر 
يف م��رك��ز اإك�����ض��ب��و ال�����ض��ارق��ة، اإىل 
من�ضة  ����ض���ي���وف���ر  امل����ع����ر�����س  اأن 
الإماراتيني  للم�ضممني  متميزة 
املحلية،  امل��واه��ب  ل�ضقل  ال�ضباب 
لهم ل�ضتعرا�س  م�ضاحة  وتوفري 
اإىل  جم��م��وع��ات��ه��������������م اجل����دي����دة، 
العاملية  امل����ج����م����وع����ات  ج�����ان�����ب 
هذه  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  امل���رم���وق���ة، 
ال���������دورة ����ض���ت���ك���ون خم��ت��ل��ف��ة عن 
ال��دورات التي �ضبقتها من خالل 
ينتهجها  التي  التطوير  �ضيا�ضة 
ترفع  والتي  دائ��م  ب�ضكل  املعر�س 

اخلدمات اللوج�ضتية لهذه ال�ضناعات 
بدعم ومتكني  اليوم  ونفخر  النوعية، 
“فالور  ���ض��رك��ة  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  ك��ي��ان��ات 
اأح���د  ت��ع��د  وال���ت���ي  اإنرتنا�ضيونال” 
ال�ضناعة”،  ه���ذه  يف  ال��ف��اع��ل��ني  اأب����رز 
�ضمن  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
التوازن  لتحقيق  متكاملة  منظومة 
اجلديدة  ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  بني 
بتوفري  القائمة  ال�ضتثمارات  وتنمية 
ب�����ض��ك��ل مبا�ضر  ي�����ض��اه��م  م��ن��اخ حم��ف��ز 
ب�ضدد  الآن  وه���ي  امل�����ض��اري��ع،  يف جن���اح 
التفاقيات  م���ن  ع���دد  ت��وق��ي��ع  درا����ض���ة 
من  وال��ت��ي  ال��ع��ام  خ��الل  ال�ضتثمارية 
���ض��اأن��ه��ا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ك��ان��ة اإم�����ارة 
ال�ضارقة كمركز اقت�ضادي متميز على 

م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط والعامل. 

م��ار���س اجل���اري، ان��ط��الق الدورة 
ال�������ض���رق  م����ع����ر�����س  م�����ن  ال�49 
واملجوهرات  لل�ضاعات  الأو���ض��ط 
الذي  ال�ضارقة،  اإك�ضبو  مركز  يف 
الربيعية  دورت���ه  لتنظيم  ي�ضتعد 
اأروقته  ل���ت���زدان   ،2022 ل��ل��ع��ام 
واأج���ن���ح���ت���ه ب���ربي���ق امل���ج���وه���رات 
الثمينة  ال�ضاعات  ونب�س  واملا�س 
العاملية  امل������ارك������ات  ك������ربى  م�����ن 
واأعلى  املو�ضة،  خطوط  واأح���دث 
م�ضتويات الرباعة والإبداع الفني 
الذوق  وم���راع���اة  ال��ت�����ض��ام��ي��م،  يف 

الرفيع والفخامة.
املدفع  حممد  �ضيف  �ضعادة  وق��ال 

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن بالن�شر 

 1855/2021/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اىل املنفذ �ضده/1- �ضم�س الدين حممد �ضراج اهلل - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مركز امريكا ال�ضمالية للخدمات  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10862( وق��دره  به 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
اعالن بالن�شر        

 265/2022 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �ضركة �ضكاين جولد �ضارل - جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي : اأحمد عبدالكرمي فقيه 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية 
اأمريكي )اأو ما يعادله بدرهم الإم��ارات مبلغ وقدره 1،085،600  مبلغ 295،000 دولر 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2020/5/15 وحتى 
ال�ضداد التام. و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني 
املوافق 2022/3/21 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533
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املال والأعمال

HSBCتعاون بني جمل�س ال�ضباب العربي للتغري املناخي و
ال�ضباب  مركز  رئي�س  نائب  ال�ضباب  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��ر  امل��زروع��ي،  �ضهيل  بنت 
العربي، ووّقعها كٌل من �ضعادة �ضعيد النظري، املدير العام للموؤ�ض�ضة الحتادية 
لل�ضباب الرئي�س التنفيذي لال�ضرتاتيجية مبركز ال�ضباب العربي، وعبد الفتاح 
ورئي�س  املتحدة  العربية  الم��ارات   HSBC لبنك  التنفيذي  الرئي�س  �ضرف، 
املنطقة  “ا�ضت�ضافة  اأن  امل��زروع��ي  �ضما  معايل  واأك��دت  الدولية.  العمال  ادارة 
بجمهورية م�ضر  “كوب27”  للمناخ هما  متتاليتني  عامليتني  العربية قمتني 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  “كوب28”  وقمة  اجل��اري  العام  العربية 
اإع��داد قيادات عربية �ضابة موؤهلة يف خمتلف  2023، يتطلب بال�ضرورة  عام 
جمالت العمل من اأجل املناخ، مبا ينعك�س اإيجاباً على ا�ضتدامة موارد منطقتنا 
واحلفاظ على مقدراتها، مبجهود �ضبابها، لالأجيال القادمة. واأ�ضافت معاليها: 
“دولة الإمارات اأعلنت يف �ضهر اأكتوبر 2021 ا�ضرتاتيجيتها الوطنية لتحقيق 
دول  م��ن  العديد  فعلت  وك��ذل��ك   ،2050 ع��ام  بحلول  للدولة  املناخي  احل��ي��اد 

املناخ بالتعاون  اأجل  العمل من  العربية يف تخ�ض�ضات  ال�ضبابية  القدرات  لبناء 
مع بنك HSBC ومركز بو�ضترييتي ي�ضكل منوذجاً لربامج التعليم والتدريب 
البيئي التي توؤهل املواهب ال�ضبابية العربية يف مراحل التعليم اجلامعي ومن 
خمتلف التخ�ض�ضات الأكادميية مبهارات مطلوبة لتعزيز العمل املناخي لتكون 
الفتاح  عبد  ق��ال  العاملية.” ب��دوره  جهوده  يف  فاعاًل  م�ضاهماً  العربية  املنطقة 
�ضرف، الرئي�س التنفيذي لبنك HSBC المارات العربية املتحدة ورئي�س ادارة 
العمال الدولية: “لدى HSBC التزام را�ضخ يف دعم املجتمعات التي نخدمها 
ونعمل فيها. وميثل تطوير املهارات امل�ضتقبلية عن�ضرا حيوًيا وهاًما يف نهجنا 
املبادرة  ه��ذه  يف  العربي  ال�ضباب  جمل�س  مع  �ضراكتنا  ف��اإن  وبالتايل  املجتمعي 
يعك�س  منطقتنا  يف  للخريجني  ال�ضتدامة  مو�ضوع  حول  اجلديدة  التعليمية 
هذا النهج ب�ضكل وا�ضح.” من جهته، قال الدكتور ي�ضار جرار، ال�ضريك املوؤ�ض�س 
ملركز بو�ضترييتي: “تعليم مبادئ ال�ضتدامة هو املفتاح ملواجهة حتديات تغري 
املناخ والبطالة يف منطقتنا. هذا النوع من ال�ضراكة مع HSBC هو مثال ممتاز 
ال�ضتدامة  اأج��ن��دة  على  التاأثري  يف  اخلا�س  القطاع  دور  وفعالية  اأهمية  على 

العاملية ب�ضكل اإيجابي.” 

•• دبي -وام:

ال�ضباب  مركز  مبادرات  اأح��د  املناخي”؛  للتغري  العربي  ال�ضباب  “جمل�س  وّق��ع 
ال�ضتدامة”  “تعّلم  مبادرة  لتنفيذ  �ضراكة  اإع��الن   »HSBC« وبنك  العربي، 
الهادفة لتدريب طلبة التعليم العايل يف العامل العربي على العمل املناخي وبناء 
اإمكاناتهم الكامنة يف قطاعات ال�ضتدامة واحللول املناخية  قدراتهم وتطوير 
العربي  ال�ضباب  ملجل�س  الر�ضمي  املعرفة  �ضريك  مع  بالتعاون  وذل��ك  املبتكرة 
على  اأطرافها  يتعاون  ال�ضراكة  ومبوجب  بو�ضترييتي.  مركز  املناخي،  للتغري 
واملعاهد  والكليات  اجلامعات  متاح جلميع طلبة  تفاعلي  منهاج  م�ضروع  تنفيذ 
العليا يف العامل العربي للو�ضول مبا�ضرة ووفق مبداأ امل�ضدر املفتوح اإىل مواد 
واآليات  املناخي،  التغرّي  م�ضببات  ح��ول  خمتلفة  وتدريبية  وتوعوية  تعليمية 
ابتكار احللول النوعية ملواجهته وحتقيق اأهداف ال�ضتدامة املن�ضودة التي ن�ضت 
عليها الأمم املتحدة، وم�ضتهدفات اتفاق باري�س للمناخ املوقع عام 2015 وقمة 
اإعالن  وجرى   .2021 التي عقدت يف اململكة املتحدة عام   ”26 “كوب  املناخ 
�ضما  2020 بح�ضور معايل  اإك�ضبو  ال�ضباب يف  فعاليات جناح  ال�ضراكة �ضمن 

املنطقة، لذلك فاإن التعاون مع املوؤ�ض�ضات الإقليمية والدولية واإبرام ال�ضراكات 
ال�ضرتاتيجية مع احلري�ضني على دعم عمل ال�ضباب يف القطاعني احلكومي 
ال�ضباب  وت�ضرك  املناخي  العمل  ت�ضّرع  فاعلة  ه��ادف��ة  م��ب��ادرات  ع��رب  واخل��ا���س 
الطموحة  الأه��داف  لتحقيق هذه  الأمثل  امل�ضار  هو  وحلوله  اآلياته  تطوير  يف 
�ضعادة  ق��ال  جهته،  م��ن  احليوي.”  وتنّوعه  وبيئته  الكوكب  م�ضتقبل  حلماية 
التنفيذي  الرئي�س  لل�ضباب،  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  ال��ن��ظ��ري،  �ضعيد 
العربي  ال�ضباب  “جمل�س  “تاأ�ض�س  العربي:  ال�ضباب  مبركز  لال�ضرتاتيجية 
اأهدافها يف الت�ضدي للتغري  لدعم الدول العربية يف حتقيق  للتغري املناخي” 
ي�ضم  وه��و  ذل��ك،  لت�ضريع  الالزمة  باملهارات  العربي  ال�ضباب  وجتهيز  املناخي 
كفاءات من القطاعني احلكومي واخلا�س، ويو�ضع تعاونه با�ضتمرار من خالل 
مركز ال�ضباب العربي مع موؤ�ض�ضات اإقليمية ودولية حري�ضة على متكني ال�ضباب 
العربي يف جمال العمل املناخي. واأ�ضاف النظري: “م�ضروع “تعّلم ال�ضتدامة” 

املالية تبحث العالقات ال�ضرتاتيجية مع منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية 

والتجارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع���رب 
تبادل  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  يتم  كما 

املعلومات لالأغرا�س ال�ضريبية.

التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ال���ت���ف���اه���م 
عام  يف  وال���ت���ن���م���ي���ة  الق���ت�������ض���ادي 
ب�ضكل  جت��دي��ده��ا  وي���ت���م   2007

بناء  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف  دوري. 
ملنطقة  ق���وي���ة  ���ض��ري��ب��ي��ة  ����ض���راك���ة 
اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 

•• دبي-وام: 

حاجي  ي���ون�������س  �����ض����ع����ادة  ن���اق�������س 
مع  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  اخل�����وري 
مركز  مدير  امانز  �ضانت  با�ضكال 
والإدارة  ال�����ض��ري��ب��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف 
املو�ضوعات   OCED وال��ت��ن��م��ي��ة 
والعالقات  امل�ضرتك  الهتمام  ذات 
ال�ضرتاتيجية و�ضبل تعزيز اأوا�ضر 
العمل والتعاون بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة واملنظمة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء ح�ضره كل 
املدير  الب�ضتاين  خالد  �ضعادة  من 
لل�ضرائب  الحتادية  للهيئة  العام 
و �ضعادة �ضعيد را�ضد اليتيم الوكيل 
امل�ضاعد ل�ضوؤون املوارد وامليزانية و 

اإدارة  مدير  ال�ضويدي  حممد  عزة 
اأحمد  وعبداهلل  العامة  الإي���رادات 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ب��ي��ديل 
وامل��ن��ظ��م��ات امل��ال��ي��ة ال���دول���ي���ة اإىل 
ج���ان���ب ع����دد م���ن امل�������ض���وؤول���ني من 

وزارة املالية والهيئة.
واأكد �ضعادة يون�س حاجي اخلوري 
التعاون  اأه���م���ي���ة  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  امل�������ض���رتك 
القت�ضادي والتنمية.. م�ضرياً اإىل 
التزام الدولة باملعايري املعتمدة من 
قبل املنظمة خا�ضة يف جمال تبادل 
ال�ضريبية.  لالغرا�س  املعلومات 
دول���ة  “حتر�س  ���ض��ع��ادت��ه:  وق�����ال 
التعاون  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
�ضتى  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق���ت�������ض���ادي 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
اأع����م����ال  م����ن  الن����ت����ه����اء  “ديوا” 
من  الأوىل  املرحلة  وت�ضييد  اإن�ضاء 
املياه  وا���ض��رتج��اع  تخزين  م�����ض��روع 
اجلوفية  املياه  اأح��وا���س  يف  املحالة 
الت�ضغيلية  الأعمال  مرحلتي  وبدء 

والختبار يف امل�ضروع.
عند  امل�����������ض�����روع  ه��������ذا  و����ض���ي���ت���ي���ح 
 2025 ع������ام  ب���ح���ل���ول  اك���ت���م���ال���ه 
جالون  م��ل��ي��ون   6،000 ت��خ��زي��ن 
وا���ض��رتج��اع��ه��ا ع��ن��د احل���اج���ة مما 
العامل  الأك��رب من نوعه يف  يجعله 
لتخزين مياه ال�ضرب وتوفريها يف 

حالت الطوارئ.
خمزوناً  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  و���ض��ت��وف��ر 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��اً مي��د الإم�����ارة باأكر 
املياه  م��ن  ج��ال��ون  مليون   50 م��ن 
ي���وم���اً يف ح���الت   90 مل����دة  ي��وم��ي��اً 
الطوارئ - ل قدر اهلل - مع �ضمان 
�ضالمة املياه املخزنة من التاأثريات 

اخلارجية.
واأ�ضار معايل �ضعيد حممد الطاير 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو 
اأن  اإىل  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
امل�ضروع يدعم جهود الهيئة لزيادة 
ال�ضعة التخزينية لإمارة دبي لت�ضل 
عام  يف  جالون  مليون   7212 اإىل 
احلالية  بال�ضعة  م��ق��ارن��ًة   2025

التي تبلغ 822 مليون جالون.
واأ���ض��اف م��ع��ايل ال��ط��اي��ر: نعمل يف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة  اإط���ار 
حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” لتوفري بنية 
ومرنة  ومتكاملة  متطورة  حتتية 
اأعلى  وف��ق  دب��ي  واملياه يف  للكهرباء 
والعتمادية  ال��ت��واف��ري��ة  م��ع��اي��ري 
والكفاءة وال�ضالمة ل�ضمان مواكبة 
احتياجات  على  املت�ضارعة  ال��زي��ادة 
امل����ي����اه يف خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق دب���ي 
جميع  اإىل  امل��ي��اه  توفري  وموا�ضلة 
يف  والزائرين  واملقيمني  املواطنني 
كافة الظروف .. وقال : اإىل جانب 
املياه  وا���ض��رتج��اع  تخزين  م�����ض��روع 

الوعاء  ت���اآك���ل  مل��ك��اف��ح��ة  ال���دول���ي���ة 
ال�ضريبي ونقل الأرباح للم�ضاهمة 
بالبيئة  امل�����ض��ت��م��ر  الرت�����ق�����اء  يف 

القت�ضادية العاملية .
وا���ض��ت��ع��ر���س ال��ل��ق��اء ال��ت��ق��دم الذي 
اأح��رزت��ه دول��ة الإم���ارات يف تطبيق 
املعايري ال�ضريبية الدولية وتنفيذ 
ال�ضريبي  ال��وع��اء  ت��اآك��ل  ات��ف��اق��ي��ة 
وحتويل الأرباح BEPS ف�ضاًل عن 
اآخر امل�ضتجدات املتعلقة مبتطلبات 
اتفاقية تبادل التقارير على اأ�ضا�س 
 CBCR ح������دة  ع���ل���ى  دول��������ة  ك�����ل 
الواقعية  القت�ضادية  والأن�ضطة 
امل�ضرتك  الإب����الغ  وم��ع��ي��ار   ،ESR
التباحث  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   .CSR
حول مدى جاهزية دولة الإمارات 
ال���ع���امل���ي حيال  الت����ف����اق  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

وتطبيقات  اأ���ض��ال��ي��ب  وا���ض��ت��ح��داث 
�ضي�ضاهم  م��ا  ج��دي��دة،  اإح�ضائية 
الحتياجات  ا�ضت�ضراف  يف  ب��دوره 
وال����ت����ح����دي����ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
اأج����ل ب��ل��ورة ال�����ض��ي��ا���ض��ات ع��ل��ى كل 
امل�������ض���ت���وي���ات امل��م��ك��ن��ة م����ن خالل 
ال�����دم�����ج ال����ف����ع����ال ب�����ني ال����ذك����اء 

ال�ضطناعي والبيانات«.
طالل  ال�ضيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال��ق��ي�����ض��ي، 
كالود”:   42 “جي  ل�������ض���رك���ة 
اجل���دي���دة  ال�������ض���راك���ة  “تكت�ضب 
– اأبوظبي  ب��ني م��رك��ز الإح�����ض��اء 
اأهميتها من  42 كالود”  “وجي 
خالل اإتاحة الفر�ضة لدعم تطّور 
وحتليل  معاجلة  عمليات  ورقمنة 
العديد  ت�ضتفيد  امل��رك��ز.  ب��ي��ان��ات 

ل�ضمان  ال��ع��الق��ة،  ذات  امل���ج���الت 
املمار�ضات  ب���اأف�������ض���ل  ال���ت���زام���ه���ا 
واملعايري الدولية وفق اأعلى درجات 
ال�ضفافية يف املجالت ال�ضريبية.” 
����ض���ع���ادة خالد  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
الب�ضتاين اإن دولة الإمارات تنتهج 
�ضيا�ضات وت�ضريعات واأنظمة مالية 
تلبي  متوازنة  مدرو�ضة  و�ضريبية 
الوطنية  التنمية  خطط  اأه����داف 
الوقت  يف  وت�����ض��م��ن  ال���ط���م���وح���ة 
م�ضتويات  ب��اأع��ل��ى  الل���ت���زام  ذات����ه 
املالية  املمار�ضات  ومنع  ال�ضفافية 
ي�ضتويف  مب��ا  ال�����ض��ارة  وال�ضريبية 
وتطبيق  لإدارة  الدولية  املتطلبات 
الأنظمة ال�ضريبية وي�ضمن ريادة 
الدولة فيها..م�ضدداً على اأن دولة 
اجلهود  دع��م  �ضتوا�ضل  الإم�����ارات 

وحتليالت  اإح���������ض����اءات  ت���وف���ري 
اجلودة  وعالية  موثوقة  وبحوث 
ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  ت��دع��م 
وامل�ضتدامة يف اإمارة اأبوظبي، على 
غرار من�ضة التحليل وال�ضتقراء، 
بتجربة  الرت��ق��اء  يف  ت�ضاهم  التي 
القطاعني  يف  امل�������ض���ت���خ���دم���ني 
يدعم  ومب��ا  واخل��ا���س،  احلكومي 
امل��ت��وا���ض��ل لتحقيق  امل��رك��ز  ���ض��ع��ي 
وتعزيز  للخدمات  م�ضافة  قيمة 
احللول التي يوفرها لعمالئه من 

القطاعني العام واخلا�س.«
هذه  “�ضتعزز  ���ض��ع��ادت��ه:  واأ���ض��اف 
احليوي  ال�������دور  م����ن  ال�������ض���راك���ة 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه امل��رك��ز يف تطوير 
وفاعلة  ���ض��ري��ع��ة  رق��م��ي��ة  ح���ل���ول 
ال�ضخمة،  ال���ب���ي���ان���ات  مل���ع���اجل���ة 

اجلوفية  املياه  اأح��وا���س  يف  املحالة 
املياه  خ��زان  م�ضروع  تنفيذ  يجري 
 120 ب�ضعة  ال��ن��خ��ايل  منطقة  يف 
اآخر  مليون جالون وم�ضروع خزان 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ل�����ض��ي��ل��ي ب�����ض��ع��ة 60 

مليون جالون.
وا�ضرتجاع  تخزين  م�ضروع  ويعزز 
املياه  اإنتاج  ا�ضتدامة  املياه اجلوفية 
يف دب���ي ح��ي��ث ي��ق��وم امل�����ض��روع على 
ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
البحر  م���ي���اه  ل��ت��ح��ل��ي��ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
التنا�ضح  تقنيات  اأحدث  با�ضتخدام 
من  الفائ�س  تخزين  ث��م  العك�ضي 
املياه اجلوفية  اأح��وا���س  الإن��ت��اج يف 
اإىل  �ضخها  واإع�����ادة  وا���ض��رتج��اع��ه��ا 

�ضبكة املياه عند احلاجة.

مواجهة  ب�����ض��اأن  و2   1 امل��ح��وري��ن 
النا�ضئة عن  ال�ضريبية  التحديات 

الرقمنة القت�ضادية.
ال�ضامل  الإط������ار  ال��ل��ق��اء  ون��اق�����س 
لت�ضعري الكربون ومو�ضوع متديد 
ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية التي تربط 
التعاون  مبنظمة  الإم�����ارات  دول���ة 
خالل  م��ن  والتنمية  الق��ت�����ض��ادي 
املوقعة  ال��ت��ف��اه��م  جت��دي��د م��ذك��رة 
-2022 ل��ل��ف��رتة  ب��ني ال��ط��رف��ني 
الط�����الع  اإىل  اإ�����ض����اف����ة   2024
اأب������رز الأع����م����ال ال���ت���ي تقوم  ع��ل��ى 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  بها 
القت�ضادي  امل��ج��ال  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 

والإ�ضالح ال�ضريبي يف الدولة.
املالية  اأن وزارة  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
ك����ان����ت ق����د وق����ع����ت ع���ل���ى م���ذك���رة 

•• اأبوظبي -الفجر: 

– اأبوظبي  الإح�ضاء  اأعلن مركز 
مع  ���ض��راك��ة  اتفاقية  توقيعه  ع��ن 
ال����رائ����دة   “  42 “جي  ����ض���رك���ة 
ال�ضطناعي  ال���ذك���اء  جم����ال  يف 
والتي  ال�����ض��ح��اب��ي��ة،  واحل���و����ض���ب���ة 
ت��ت��خ��ذ م���ن اأب���وظ���ب���ي م���ق���راً لها 
م���ن احللول  ال����ض���ت���ف���ادة  ب���ه���دف 
املتقدمة  والتكنولوجية  الرقمية 
الإح�ضائية.  املحفظة  تطوير  يف 
اأحمد  ����ض���ع���ادة  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
العام  – امل���دي���ر  ف���ك���ري  حم���م���ود 
– اأب���وظ���ب���ي  مل����رك����ز الإح�����������ض�����اء 
وال�ضيد طالل القي�ضي – الرئي�س 

التنفيذي ل�ضركة جي 42.
و�ضهد توقيع التفاقية من مركز 
�ضعادة  من  كل  اأبوظبي  الإح�ضاء 
بدرية عبداهلل – املدير التنفيذي 
والت�ضال،  ال���ض��ت�����ض��راف  ل��ق��ط��اع 
وال�ضيد اأحمد ال�ضيبه ال�ضرياين – 
البيانات،  التنفيذي لقطاع  املدير 
– املدير  ف��ه��د  ي��و���ض��ف  وال�����ض��ي��د 
ال�ضرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
�ضركة  ومن  بالإنابة،  والتخطيط 
ال�ضيد ه�ضام  42 كالود”.  “جي 
�ضاري – املدير التنفيذي لتطوير 

الأعمال.
ملركز  ال�������ض���راك���ة  ه������ذه  ���ض��ت��ت��ي��ح 
اإمكانية  اأب���وظ���ب���ي   - الإح�������ض���اء 

ا�ضت�ضافة  خدمات  على  احل�ضول 
ون�����������ض�����ر ال�����ن�����ظ�����م ال�������ض���ح���اب���ي���ة 
وا�ضتخدام من�ضات  والربجميات، 
متطورة ملعاجلة وحتليل البيانات 
ال�ضخمة، ف�ضاًل عن ال�ضت�ضارات 
التقنية، حيث �ضيعمل املركز على 
و�ضفية  اإح�ضائية  من��اذج  تطوير 
اجلودة  عالية  وتنبوؤية  وحتليلية 
من  ب���ال����ض���ت���ف���ادة  ع���م���ل���ي���ات���ه  يف 
ال�ضطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وم�ضادر البيانات املتقدمة. كما اأن 
هذه ال�ضراكة تتما�ضى مع م�ضاعي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  كالود”   42 “جي 
القائم على احللول  البتكار  دعم 
احلكومية،  اخلدمات  يف  الرقمية 
خمتلف  ت������ق������دمي  خ���������الل  م�������ن 
الإح�����ض��اء- “مركز  ل���  اخل��دم��ات 
للتحول  جهوده  لدعم  اأبوظبي” 
اعتماد  ع����رب  وذل�������ك  ال����رق����م����ي، 
م����ن حلول  ُم���ّت�������ض���ق���ة  جم���م���وع���ة 
تتمّيز  التي  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 

باإمكانياتها التحليلية املتطورة.
اأحمد حممود فكري  �ضعادة  واأكد 
م���دي���ر ع����ام م���رك���ز الإح�������ض���اء – 
اأبوظبي على اأهمية هذه ال�ضراكة 
الإح�ضاء  “يحر�س مركز  قائال: 
التقنيات  اأبوظبي على اعتماد   –
ال�ضطناعي  وال���ذك���اء  امل��ت��ق��دم��ة 
البيانات  اأن����واع  خمتلف  مل��ع��اجل��ة 
ب�����دق�����ة وم����و�����ض����وع����ي����ة، ب���ه���دف 

من اجلهات احلكومية واملوؤ�ض�ضات 
وال�ضركات من خدمات “جي 42 
كالود” لتلبية جمموعة متنوعة 
وي�ضرفنا  ال�ضتخدام،  ح��الت  من 
امل�ضاهمة يف رحلة التحول  للغاية 
عمليات  ت���ط���ّور  ودع�����م  ال���رق���م���ي 
– اأبوظبي عرب  الإح�����ض��اء  مركز 
ال����ض���ت���ف���ادة م���ن خ��دم��ات��ن��ا التي 
اجلودة  م�ضتويات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع 
والكفاءة والبتكار، وذلك يف اإطار 
توظيف  اإىل  ال���رام���ي���ة  ج���ه���ودن���ا 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 
لنتائج  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

اأف�ضل«.
اجلدير بالذكر اأن مركز الإح�ضاء 
– اأبوظبي قد اأطلق موؤخراً من�ضة 
املتطورة  وال���ض��ت��ق��راء  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
اإح�ضائية  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
ومناذج حتليلية وعمليات حماكاة 
م��ت��ق��دم��ة ب��ا���ض��ت��خ��دام اأح�����دث ما 
ت��و���ض��ل��ت اإل���ي���ه ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 
حتليل  جم����ال  يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
متّكن  اأن  املتوقع  وم��ن  البيانات. 
حكومة  يف  ال��ق��رار  �ضناع  املن�ضة 
اأبوظبي من درا�ضة اأثر ال�ضيا�ضات 
امل����خ����ت����ل����ف����ة ع�����ل�����ى ال����ق����ط����اع����ات 
القت�ضادية والجتماعية والتنبوؤ 
بها مبا يحقق اأعلى درجات الكفاءة 
يف اإدارة وا�ضتخدام وتكامل املوارد 

املتاحة.

اأحد بدائل الغاز الرو�ضي.. دولة عربية يف دائرة حمادثات اأوروبا
•• طرابل�س-وكاالت

اأبدت ليبيا ا�ضتعدادها لزيادة �ضخ الغاز اإىل القارة الأوروبية، التي توا�ضل م�ضاعيها 
يف تقليل العتماد على رو�ضيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ووفق رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة الليبية للنفط م�ضطفى �ضنع اهلل، فاإن بالده 
تركز حالًيا على رفع معدلت اإنتاج الغاز لال�ضتجابة للطلب املتزايد عليه يف ال�ضوق 
د  الأوروبية. وخالل كلمة يف موؤمتر “�ضريا ويك” بولية تك�ضا�س الأمريكية، عدَّ
�ضنع اهلل املزايا التي متلكها بالده كمورد هام للطاقة يف الظروف الراهنة، قائال 
اإن ليبيا متلك موقعا ا�ضرتاتيجيا لقربها من ال�ضوق الأوروبية، ولديها احتياطات 
مثل  ال��غ��از،  ح��رق  تقليل  م�ضاريع  بع�س  اإىل  لفت  كما  وال��غ��از.  النفط  من  كبرية 
ال�ضرارة،  186 بحقل  ا�ضتخال�س غاز الطهي من غاز املحرقة باملحطة  م�ضروع 

وكذلك م�ضروع ا�ضتخال�س غاز الطهي من غاز املحرقة بحقل املربوك.
ويح�ضل الحتاد الأوروبي على نحو 40 باملئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي 
و30 باملئة من احتياجاته من النفط من رو�ضيا، فيما يتجه لتقليل العتماد عليها 
ب�ضبب اأزمة اأوكرانيا، و�ضط قلة البدائل التي ي�ضهل ال�ضتناد عليها. ووفق الكاتب 
ال�ضحفي الليبي عبد الرحمن اأميني، فاإن تقارير اأمريكية حتدثت عن مباحثات 
للغاز يف منطقة  كبار  م��وردي��ن  م��ع  الأوروب��ي��ني  املتحدة وحلفائها  ال��ولي��ات  ب��ني 

ال�ضرق الأو�ضط، منهم ليبيا، ليكونوا “بدائل” مع تطور الأو�ضاع يف اأوكرانيا.
على  املفرو�ضة  العقوبات  على  ال��رد  باإمكانية  ال��رو���س  امل�ضوؤولني  من  ع��دد  ول��وح 
بالدهم من الوليات املتحدة والحتاد الأوروب��ي بوقف اإم��دادات الغاز اإىل اأوروبا 

التي ل ت�ضتطيع ال�ضتغناء عنها حاليا؛ ولذا عار�ضت عدة دول اأوروبية، على راأ�ضها 
اأملانيا وهولندا، الن�ضمام اإىل احلظر الذي فر�ضته وا�ضنطن على ا�ضترياد النفط 
لن  ليبيا،  امل�ضتهدفة، مبا فيها  الدول  اأن  اإىل  التقديرات  الرو�ضي. وت�ضري  والغاز 
تعو�س النقطاع الكامل للواردات الرو�ضية التي بلغ جمموعها نحو 130 مليار 
مرت مكعب يف عام 2021، واإن كانت �ضتوفر بع�س الراحة لقارة تواجه بالفعل 
نق�ضا يف الإمدادات، يف حني تبقى اأ�ضعار الطاقة مرتفعة خالل ف�ضل ال�ضتاء، وفق 
اأميني. و�ضبق اأن ا�ضتبعد وزير النفط والغاز يف حكومة الوحدة الوطنية ال�ضابقة، 
حممد عون، قدرة ليبيا على ت�ضدير الغاز اإىل دول اأوروبا حتى لو زادت يف معدلت 

الإنتاج احلالية.
10 فرباير،  الرو�ضية،  “�ضبوتنيك”  وكالة  واأرج��ع عون ذلك، خالل مقابلة مع 
�ضرتمي  غرين  �ضركة  خ��ط  طريق  ع��ن  ت�ضدر  كانت  التي  ال��غ��از  “كميات  اأن  اإىل 
املحطات  ل�ضتهالك  حاليا  تخ�ض�س  الأوروب��ي��ة،  ال�ضبكة  اإىل  ومنها  اإيطاليا،  اإىل 
ال�ضغط على احلقول  واإن مت  “حتى  مكمال:  ليبيا”،  دول��ة  الكهرباء وغريها يف 
املنتجة وغريها، ل اأعتقد اأنها �ضتكون بالكميات املوؤثرة التي ت�ضتطيع حل الأزمة 

يف الحتاد الأوروبي«.
وبلغ اإنتاج ليبيا من الغاز 853.1 مليار قدم خالل العام 2018، وذلك خالل 
اآخر اإح�ضائية ر�ضمية معلنة، اأ�ضدرتها موؤ�ض�ضة النفط. ويف �ضبتمرب 2021، حذر 
�ضنع اهلل من تراجع اإنتاج الغاز خالل �ضنتني اإىل 700 مليون قدم يوميا حال عدم 
تنفيذ خطة لتطوير احلقول، غري اأنه بعد ذلك، حتدث عون يف دي�ضمرب املا�ضي 

عن م�ضاعي الوزارة اإىل زيادة الإنتاج اليومي خالل ال�ضنوات اخلم�س املقبلة.

ديوا تنجز املرحلة الأوىل مل�ضروع تخزين 
وا�ضرتجاع املياه املحالة يف اأحوا�س املياه اجلوفية

مركز الإح�ضاء – اأبوظبي يوقع �ضراكة مع »جي 42 كالود« لزيادة ا�ضتخدام حلول الذكاء ال�ضطناعي يف عملياته

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/معمار الدولية للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1044829 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عظمى مطانيو�س حورانى من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عظمى مطانيو�س حورانى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ها�ضم على ها�ضم على العامرى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ معمار الدولية للمقاولت العامة ذ.م.م

GLOBAL BUILDINGS GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل /معمار الدولية للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

GLOBAL BUILDINGS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/منورة للتجارة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1025946 
تعديل اإ�ضم جتاري/ منورة للتجارة ذ.م.م 

MONORA TRADING L.L.C

اإىل /منورة للتجارة ذ.م.م 
MANORA TRADING L.L.C

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
انذار عديل بالن�شر

رقم )47317/2022(
املنذر : حممد عظيم ر�ضول داد

املنذر اليها الأوىل : �ضركة فال لل�ضياحة وال�ضفر )�س.ذ.م.م(
املنذر اليه الثاين : عبد الغياث عبد املحمد

املو�ضوع : انذار عدىل رقم 2022/1/18775
وق�دره  مبل�غ  ب�����ض��داد  ب��ال��وف�����اء  وتكليفهم�ا  ال�����ض�����داد  ب��وج�����وب  اإل��ي��ه��م�����ا،  امل��ن�����ذر   / امل��ن�����ذر  يخط�ر 
�ض�ادرة  بنكي�ة  �ضيكات  دره�م“ قيم�ة )7(  ال�ف  واثن�ي�ن  “مليون�ان ومئت�ان  دره�م   )2،202،000(
الي��ه وارق���������امهم )001492_001491_001494_001490_00149 املن��ذر  عن 

بن�اء عل�ى تعام�ل ت�ج�اري ب�ي�ن ك�ل م�ن املن�ذر واملن�ذر اليهم�ا،  5_001497_001496( وذل�ك 
ا�ض�فني  �ضن�ض�ط�ر  واإل  الإن��ذار  له�ذا  اإ�ضتالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأق�ض�ى  ك�ح�د  اأي�ام  خم�ض�ة  خ�الل  وذل�ك 
لإتخ�اذ كاف�ة الإجراءات القانونية الالزمة حيالكم�ا م�ن اأج�ل �ض�داد ذلك املبلغ وحلفظ حقوق املنذر 

م�ع ح�ف�ظ ح�ق املن�ذر يف املطالبة بالفائدة القانونية والتعوي�س. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : اونلي �ساك�سي�س ليدر �سيب ترينيننغ �س �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 606 ملك �ضعيد �ضلطان �ضاملني الظاهري - النهدة 2- ال�ضكل 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 658381 رقم القيد بال�ضجل 
دبي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1082433  : ال��ت��ج��اري 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/7 بتاريخ  دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�ضفي املعني م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية العنوان : مكتب رقم 
110 ملك خا�س - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 5821333-04 فاك�س 
: 5705733-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - خا�س  ملك   110 رق��م  مكتب   : العنوان 
الإقت�ضاد  تعلن  5705733-04 مبوجب هذا   : فاك�س   04-5821333  :
اونلي  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
ق��رار حماكم  �ساك�سي�س ليدر �سيب ترينيننغ �س �س ذ م م وذل��ك مبوجب 
دب���ي بتاريخ  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  2022/2/7 وامل���وث���ق  ب��ت��اري��خ  دب���ي 
2022/2/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13492 بتاريخ 2022/3/14 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مونيا مبعروف   

اأداء   امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005307/ 
اإىل املحكوم عليه :  مونيا مبعروف 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ جاليجا جلوبال للخدمات اللو�ضتية �س.ذ.م.م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 306579 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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•• اأبوظبي - وام:

اإ�ضماعيل  لأح���م���د  ط���وف���ان  ح��ل��ق 
ل�ضباق  ب���ط���اًل  امل����رزوق����ي  اأح���م���د 
فئة  ال�ضراعية  للمحامل  رب���دان 
نادي  ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ق���دم���اً،   22
البحرية على  للريا�ضات  اأبوظبي 
الأول  اأم�������س  اأب���وظ���ب���ي  ك��ورن��ي�����س 
البحارة  من  كبري  ع��دد  مب�ضاركة 

ال�ضباب.
األ����ف   30 ال���ب���ط���ل ع���ل���ى  ح�������ض���ل 

دره�����م ج���ائ���زة م��ال��ي��ة، ف��ي��م��ا حل 
"ال�ضاروخ" لعمر ح�ضني املرزوقي 
درهم  األف  ثانياً وح�ضل على 27 
ج��ائ��زة م��ال��ي��ة، اأم���ا امل��رك��ز الثالث 
فكان من ن�ضيب "ح�ضيم" لأحمد 
���ض��امل احل���م���ادي وح�ضل  ي��و���ض��ف 
على 25 األ��ف دره���م، وراب��ع��ا جاء 
اهلل  عبد  الرحمن  "داح�س" لعبد 
األف   23 امل���رزوق���ي وح�����ض��ل ع��ل��ى 
امل��رك��ز اخلام�س فكان  اأم���ا  دره���م، 
اهلل  لعبد  "الظفرة"  ن�ضيب  م��ن 

مروان املرزوقي، وح�ضل على 21 
"نزاع"  ج��اء  و�ضاد�ضاً  دره���م،  األ��ف 
وح�ضل  احلمادي  اهلل  عبد  ملحمد 
األ��ف دره��م، وح��ل �ضابعاً  على 20 
"زلزال" لعي�ضى �ضلطان املرزوقي 
ويف  درهم،  األف  وح�ضل على 19 
لأحمد  "رجان"  ال��ث��ام��ن  امل���رك���ز 
وح�ضل  القبي�ضي  ع��ت��ي��ق  ط��ار���س 
األ��ف دره��م، وتا�ضعاً جاء  على 19 
را�ضد  ج��م��ع��ة  ل��را���ض��د  "اأطل�س" 
األف   18 على  وح�ضل  ال�ضويدي 

ال��ع��ا���ض��ر جاء  امل���رك���ز  دره�����م، ويف 
العزيز  عبد  لعمر   "  1 "هجوم 
األف   18 على  وح�ضل  احل��م��ادي 

درهم .
الأوىل  ب���امل���راك���ز  ال��ف��ائ��زي��ن  ت����وج 
رئي�س  امل�����ه�����ريي  ع���ت���ي���ق  م����اج����د 
و�ضعيد  لل�ضباق،  املنظمة  اللجنة 
حميد املهريي م�ضرف عام املر�ضى 
الرميثي  را�ضد  وخليفة  بالنادي، 

م�ضرف ال�ضباقات الرتاثية.
وتوجه ماجد عتيق املهريي رئي�س 

اللجنة املنظمة لل�ضباق بال�ضكر اإىل 
باللوائح  اللتزام  على  امل�ضاركني، 
�ضواء  لل�ضباق  املنظمة  والقوانني 
على ال�ضعيد الفني اأو فيما يخ�س 
املتبعة  الح����رتازي����ة  الإج��������راءات 
للحد من انت�ضار فريو�س كورونا.

البالغة  ����ض���ع���ادت���ه  ع����ن  واأع���������رب 
بامل�ضهد الرائع لل�ضباق، موؤكداً اأن 
الإقبال الكبري من جانب ال�ضباب 
البحرى  يوؤكد على ع�ضق الرتاث 
الأ�ضيل ورغبة اجلميع يف موا�ضلة 

م�ضوار الأباء والأجداد.
قدماً،   22 فئة  اأهمية  اإىل  واأ�ضار 

لتخريج  الرئي�ضية  البوابة  كونها 
الرتاث  لواء  كبار يحملون  بحارة 

فئتي  مثل  ال��ك��ربى،  ال�ضباقات  يف 
قدماً.  60 و   43

•• روما - باري�س - اأبوظبي-وام:

بعد اأ�ضبوع من تاألقه يف �ضباق �ضرتاده بيانكه، عاد تادي بوجات�ضار دراج 
فريق الإمارات ليتاألق من جديد، ويفوز باملركز الأول يف املرحلة ال�ضاد�ضة 
من جولة تريينو-اأدرياتيكو، متقدماً بفارق كبري على جميع مناف�ضيه يف 

ال�ضباق الذي اأقيم بني بلدتي اأبيت�ضيو وكاربيغنا.
وكان بوجات�ضار قد انطلق يف اإثر مناف�ضه ميكيل لندا /فريق البحرين 
فيكتوريو�س/، حيث قدم اأداء هجومياً قوياً قبل 16كم من خط النهاية 
/بطول  كاربيغنا  م��ون��ت��ي  يف  ال��ث��ان��ي��ة  الت�ضلق  م�ضافة  اج��ت��ي��ازه  خ���الل 

20 ثانية على  %9.6/، ليتقدم بنحو  بلغ  انحدار  ومبعدل  كم   6.2
مناف�ضيه يونا�س فينغيغارد /جامبو-فيزما/ وريت�ضي بورتي /اإينيو�س-

غريناديريز/.
ن تادي من تو�ضيع الفارق بينه وبني  وقبل 12 كم من خط النهاية، متَكّ
نه من ت�ضجيل فوزه ال�ضاد�س،  مناف�ضيه ليبلغ اأكر من دقيقتني، ما مَكّ

وال�ضابع ع�ضر لفريق الإمارات هذا املو�ضم.
اأم��ا يف الإم���ارات، فقد متّكن البطل الإم��ارات��ي يو�ضف م��ريزا من دخول 
ت��اري��خ ري��ا���ض��ة ال���دراج���ات يف ال��دول��ة ومنطقة ال�����ض��رق الأو����ض���ط، حيث 
ل�ضباقات  الوطنية  الإماراتية  البطولة  بلقب   12 ال���  للمرة  م��ريزا  ف��از 

الطرق.
ال�ضهر،  ه��ذا  مبكراً  الزمن  �ضد  ال�ضباقات  بطولة  بلقب  ف��وزه  وبف�ضل 
انطلق مريزا اأوًل يف ال�ضباق الذي اأقيم على م�ضار بطول 120كم، قبل 

اأن يقدم اأداء قوياً يف الكيلومرتات الأخرية فاز بف�ضله باملركز الأول.
نت  وتعليقاً على الفوز، قال يو�ضف مريزا: كان ال�ضباق مذهاًل، حيث متَكّ
.. �ضهد   2010 12 على التوايل منذ عام  ال�  من الفوز باللقب للمرة 
ال�ضباق مناف�ضة �ضديدة، ومتكنت من التقدم مع اأحد املناف�ضني لن�ضكل 
.. �ضعيد  الكيلومرتات الأخ��رية  اأجت��اوزه يف  اأن  جمموعة متقدمة، قبل 

جداً بهذا الفوز الذي ي�ضاف اإىل قائمة اإجنازات الفريق هذا املو�ضم.

وعلى �ضعيد اآخ��ر، اأح��رز ج��واو اأمليدا من فريق الإم���ارات ف��وزاً مهماً يف 
لأف�ضل  الأبي�س  بالقمي�س  الربتغايل  ف��از  حيث  باري�س-ني�س،  �ضباق 
ال�ضباق  الأخ��رية من  قبل  ما  املرحلة  القوي يف  اأدائ��ه  بف�ضل  �ضاب  دراج 
الفرن�ضي .. ومتّكن اأمليدا من الفوز باملركز اخلام�س يف املرحلة ال�ضابعة 
/ روجليك  برميوز  مناف�ضه  عن  ثانية   11 بفارق  متاأخراً  ال�ضباق،  من 

جامبو-فيزما/ الذي حّل اأوًل.
كما حّل براندون ماكنالتي من فريق الإمارات يف املركز ال�ضاد�س متاأخراً 
املرحلة  يف  ف���وزه  بعد  وذل���ك  روج��ل��ي��ك،  مناف�ضه  ع��ن  ثانية   25 ب��ف��ارق 

اخلام�ضة من ال�ضباق.

اأن ع���ودة حكيم زي��ا���س لعب  ي��ب��دو 
ت�ضل�ضي الإجنليزي ون�ضري مزراوي 
لعب اأياك�س اأم�ضرتدام الهولندي، 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ت�����ض��ك��ي��ل��ة  اإىل 

املغربي، باتت �ضبه ر�ضمية.
واأعلن فوزي لقجع، رئي�س اجلامعة 
اأم�س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املغربية  امللكية 
الأح���د ع��ودة زي��ا���س وم����زراوي، اإىل 
ت�ضكيلة املنتخب املغربي، بالإ�ضافة 
اإىل ا�ضتدعاء عبد ال�ضمد الزلزويل، 

لعب بر�ضلونة الإ�ضباين.
وقال لقجع، يف حوار مع اإذاعة "اإم 
املذكورين  ال��الع��ب��ني  اإن  اإم"،  اإف 
الدعوة للح�ضور  لهم  �ضلفا وجهت 
املقبلتني  املبارتني  يف  املنتخب،  مع 
بر�ضم  الدميقراطية،  الكونغو  اأمام 
لنهائيات  امل���وؤه���ل  ال��ف��ا���ض��ل  ال����دور 
و29   25 ي���وم���ي  ال����ع����امل،  ك����اأ�����س 

مار�س 2022.
"الدعوة  ق���ائ���ال:  ل��ق��ج��ع  واأو�����ض����ح 
الأول����ي����ة وج���ه���ت ل��ك��ل م���ن حكيم 
وعبد  م���������زراوي  ون�������ض���ري  زي����ا�����س 
ال�ضمد الزلزويل، واحل�ضم �ضيكون 
ل��الإع��الن عن  املقبل  ي��وم اخلمي�س 

القائمة النهائية".
اأن  اإل��ي��ه  ن�ضعى  م��ا  "كل  واأ����ض���اف: 
والزلزويل  وم����زراوي  زي��ا���س  يكون 

جاهزين  الأ����ض���م���اء  م���ن  وغ���ريه���م 
الكونغو  مل������ب������اراة  امل����ئ����ة  يف  م����ئ����ة 

الدميوقراطية".

مطول  ح����دي����ث  "هناك  وت�����اب�����ع: 
ب��ني زي��ا���س وم���درب املنتخب وحيد 
ب�ضكل  اخل��الف  لطي  خليلوزيت�س 

نهائي واإن �ضاء اهلل الأمور �ضتح�ضم 
القليلة  ال�ضاعات  يف  ر�ضمي  ب�ضكل 

القادمة".

فوز ثالثي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية يف اإيطاليا وفرن�ضا والإمارات

»مفاجاأة مدوية« يف ت�ضكيلة 
منتخب املغرب.. بعودة زيا�س 

»طوفان« يحلق بلقب �ضباق »ربدان« 
البحري للمحامل ال�ضراعية

•• دبي-الفجر  

ف���از ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ب��ق��ي��ادة حممد 
للمباراة  ال��ت��ح��دي  ب��ك��اأ���س  احل��ب��ت��ور 
ال���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة ال���ت���ي  ج��م��ع��ت بني 
ف��ري��ق احل��ب��ت��ور وف���ري���ق ذئ����اب دبي 
الأع���ل���ى ت�ضنيفا  ي��ع��د  وال����ذي  ك��اف��و 
يحمل  ح��ي��ث  الآن  ح��ت��ى  ب���ال���دول���ة 
اللقاء هانيكاب و�ضل اإىل  19 جول 
. وامل���ب���اراة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م��ن خم�ضة 
اأ�ضواط وعلى مالعب نادي ومنتجع 
بدبي  وال��ف��رو���ض��ي��ة  للبولو  احل��ب��ت��ور 
لند قد انتهى ل�ضالح فريق احلبتور 
�ضبعة  اه��داف مقابل  ت�ضعة  وبنتيجة 
بالندية  ات�ضمت  م��ب��اراة  بعد  اه��داف 
وال���ق���وة وب��ل��غ��ت الث������ارة ال������ذروة يف 
ال�����ض��وط ال���راب���ع ال���ذي ت��ق��ارب��ت فيه 
النتيجة ال ان حممد احلبتور تاألق 
وت���ف���وق ع��ل��ى ن��ف�����ض��ه واح�����رز خم�ضة 
اهداف رجح بها فريقه ليح�ضد كاأ�س 
احلبتوور  فريق  مثل  وق��د  البطولة 
البطل كا من حممد احلبتور وخوان 
بايوغار  باوتي�ضتا   )6( جوريت�ضي 
اما   )5( ك��وي��ت��ي��ن��ه��و  غ��ي��ريم��و   )8(
ف��ري��ق ذئ���اب دب��ي ك��اف��و فقد �ضم كل 
ماتيا�س   )1( احل��ب��ت��ور  ح��ب��ت��ور  م��ن 
اأول��وا )6(  غونزالي�س )4( كارلو�س 

األفريدو كابيال )8( .
مباراة  النهائية  امل��ب��اراة  �ضبقت  وق��د 
جمعت براعم النادي من الكادميية 
وقد  للم�ضتقبل  ال��ن��ادي  يعدها  التي 
نالت اإعجاب وتقدير احل�ضور وهذه 
جميع  يف  ب���ارزة  �ضمة  تعد  امل��ب��اري��ات 

يب�ضر مب�ضتقبل  ال��دول��ة مم��ا  اأن��دي��ة 
م�ضرق للعبة .

واأع��رب حممد خلف احلبتور كابنت 
بالفوز  �ضعادته  ع��ن  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق 
بكاأ�س التحدي موؤكدا اأن اإقامة مثل 
هذه املباريات ذات امل�ضتوى العايل من 

الهانديكاب يرفع م�ضتوى الالعبني 
ويطور م�ضتوى اللعبة بالدولة لأنها 
اللعبة  اأب��رع جن��وم  جتمع كوكبة من 
مم��ا ي�ضفي على امل��ب��ارات امل��زي��د من 
املتعة والإثارة ليجذب النا�ضئني اإىل 

ممار�ضة اللعبة وي�ضحذ قواهم .

يف املباراة الأعلى ت�سنيفًا بالدولة  

احلبتور يفوز على الذئاب بت�ضعة 
اأهداف ويح�ضد اأغلى الكوؤو�س
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

حتت رعاية معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك األ نهيان وزير الت�ضامح والتعاي�س 
تنطلق �ضباح اليوم الثنني مناف�ضات البطولة اخلليجية للجولف بن�ضختها 
الرابعة والع�ضرين للرجال والثالثة ع�ضر لفئة ال�ضباب، والتي ت�ضتمر لغاية 
نادي  ملعب  اأر����س  على  اجل���اري  ال�ضهر  م��ن  ع�ضر  ال�ضابع  يف  اخلمي�س  ي��وم 
بفئتي  لع��ب   36 وميثلها  اخلليج  دول  جميع  مب�ضاركة  للجولف،  اأبوظبي 

الرجال وال�ضباب. 
جمموعته  �ضمن  ال��رج��ال  مبناف�ضات  بالبطولة  م�ضواره  منتخبنا  ويد�ضن 
منتخبنا  يواجه  بينما  وال�ضعودية،  البحرين  منتخبي  ت�ضم  والتي  الثانية 

ال�ضاب مع منتخبات البحرين والكويت.
الأح��د بح�ضور  اأم�س  اأقيم ع�ضر  للبطولة قد  الر�ضمي  الفتتاح  وكان حفل 
العديد من كبار امل�ضوؤولني وقيادة اللعبة بدول منطقتنا اخلليجية، وا�ضتمل 
على دخول الفرق امل�ضاركة وال�ضالم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
وكلمة معايل ال�ضيخ فاهم بن �ضلطان القا�ضمي رئي�س احتاد الإمارات للجولف 

واأعقبة رفع علم البطولة ثم الإعالن عن الفتتاح الر�ضمي للبطولة.

جهوزية منتخباتنا 
نائب  الها�ضمي  ال�ضيد  اهلل  "م" عبد  اللواء  يراأ�ضه  بوفد  الإم���ارات  وت�ضارك 
رئي�س الحتاد وخالد مبارك ال�ضام�ضي نائب الرئي�س مدير املنتخبات، واكرم 
�ضكيك اداري الوفد واملدرب �ضمري الولين، اأما منتخب الرجال فيتكون من 
يتكون  بينما  امل�ضعود،  وخليفة  العمادي  ورا�ضد  �ضكيك  واأحمد  مالك  �ضعيد 

منتخب ال�ضباب من حممد �ضكيك وعبد اهلل ال�ضويدي ورا�ضد اجل�ضمي.
قبل  وم�ضائية  �ضباحية  تدريبية  ح�ض�س  لأرب��ع  الإم���ارات  منتخبي  وخ�ضع 
انطالق املناف�ضات اليوم بطموحات واأمال متثيل الدولة واللعبة فيها ب�ضورة 
اجلهاز  تعليمات  بتنفيذ  اللتزام  عززها  التتويج،  من�ضات  واعتالء  م�ضرفة 

الفني والإداري والعزمية التي �ضادت اأروقة الفريق.  

جدول املناف�سات
تبداأ مناف�ضات اجلولة الأوىل من البطولة �ضباح اليوم الإثنني و�ضتتوا�ضل 

اجلولة  ف�ضتقام  الأرب��ع��اء  يوم  اأم��ا  الثالثاء،  يوم  الثانية  باجلولة  املناف�ضات 
يوم  البطولة  مناف�ضات  وتختتم  ال�ضباب،  فئة  مبناف�ضات  والأخ��رية  الثالثة 
اخلمي�س املقبل باإقامة اجلولة الرابعة والأخرية مبناف�ضات الرجال، ويعقبه 
باملراكز  للفائزين  اجل��وائ��ز  وت��وزي��ع  البطولة  ختام  حفل  ع�ضراً  الرابعة  يف 

الثالثة الأوىل بفئتي ال�ضباب والرجال على م�ضتوى املنتخبات والفردي. 
الجتماع الفني

"م"  اللواء  بح�ضور  للبطولة  الفني  الجتماع  الأح��د  اأم�س  ظهر  اأقيم  كما 
عبد اهلل ال�ضيد الها�ضمي وخالد ال�ضام�ضي اأمني عام احتاد الم��ارات وباري 
برناد مدير النادي واأع�ضاء اللجنة الفنية وممثلي الوفود امل�ضاركة لطالع 
الفرق  مناف�ضات  وج��دول  ونظامها  و�ضروطها  البطولة  تفا�ضيل  كافة  على 

امل�ضاركة،
ورحب الها�ضمي باحل�ضور و�ضكرهم على التواجد وامل�ضاركة الإيجابية بهذا 
املحفل اخلليجي، واأكد احلر�س على اإقامة البطولة رغم كل الظروف التي 
التنظيمية،  اللجان  م�ضتوى  على  اجل��دي��دة  وال��ق��رارات  باللوائح  ارتبطت 

وموؤكداً ترحيبهم ببلدهم الثاين.

وبنف�س الوقت وجه عبد العزيز املال نائب رئي�س الحتاد الكويتي للجولف 
مثمناً  اللعبة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  ولكافة  لرئي�س  والتقدير  ال�ضكر 
الإع���الن عن  ف��رتة  رغ��م ق�ضر  ه��ذا احل��دث اخلليجي  جهودهم ل�ضت�ضافة 
اإقامة هذه البطولة، والتي تعك�س حر�س احتاد المارات على اإقامة البطولة 

و�ضط اأجواء ال�ضرة اخلليجية الواحدة.
الفنية اخلا�ضة بالبطولة واعتماد ك�ضوفات لعبي   كما مت مناق�ضة الأم��ور 
الالعبني  امل�ضاركة لتحديد  الفرق  القرعة بني  اإج��راء  امل�ضاركة، ومت  ال��دول 
يكون  اأن  امل��راق��ب��ون  ويتوقع  للبطولة،  الأول  ال��ي��وم  يف  �ضيتناف�ضون  ال��ذي��ن 

م�ضتوى البطولة مرتفعا يف ظل ا�ضتعداد املنتخبات لهذا املحفل اخلليجي.

جمموعات الفرق 
و�ضلطنة  والكويت  قطر  من  كل  الرجال  ملنتخبات  الأوىل  املجموعة  �ضمت 
مناف�ضات  ويف  وال�ضعودية،  والبحرين  الإم���ارات  الثانية  واملجموعة  عمان، 
فئة ال�ضباب �ضمت املجموعة الأوىل فرق الإمارات والبحرين والكويت، فيما 

�ضمت الثانية قطر وعمان والكويت.

•• دبي-الفجر: 

اختتمت مبادرة الروح الإيجابية يف �ضرطة دبي، البطولة الأوىل للمدار�س 
وا�ضت�ضافته  الريا�ضي،  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون  نظمتها  التي  اخلا�ضة، 
مئة  م��ن  اأك��ر  مب�ضاركة  مالعبها،  على  الرب�ضاء  الوطنية  دب��ي  مدر�ضة 

لعب ميثلون ثماين مدار�س اأجنبية وعربية.

دبي  مدر�ضة  ح�ضدت  امل�ضاركة،  الفرق  بني  حما�ضية  تناف�ضية  اأج��واء  ويف 
املركز  الرب�ضاء  املواكب  مدر�ضة  ونالت  الأول،  املركز  الرب�ضاء،  الوطنية 
املركز  على  دب��ي  اخلريية  الأهلية  مدر�ضة  فريق  ح�ضل  حني  يف  ال��ث��اين، 
ال��ث��ال��ث، ون���ال ف��ري��ق م��در���ض��ة امل��واك��ب ال��ق��ره��ود ك��اأ���س ال���روح الإيجابية، 
وح�ضد الطالب �ضعيد اأحمد املري من مدر�ضة دبي الوطنية كاأ�س اأف�ضل 
اأف�ضل حار�س، يف حني جاء كل  نا�ضر،  لعب للبطولة، والطالب حممد 

من الالعب قي�س ال�ضفدي من مدر�ضة املواكب الرب�ضاء، واأحمد با�ضم من 
اأهداف   6 بر�ضيد  البطولة  كاأ�س هداف  على  الرب�ضاء،  الوطنية  مدر�ضة 

لكل منهم.
وتعزيز  بجودة احلياة  تهدف لالرتقاء  الإيجابية  الروح  مبادرة  اأن  ُيذكر 
والعمل  ال�ضكنية،  الأحياء  �ضعيدة يف  الن�ضجام الجتماعي وحتقيق حياة 
تر�ضيخ  ج��ان��ب  اإىل  الج��ت��م��اع��ي،  بال�ضلوك  والرت���ق���اء  ال��وع��ي  ن�ضر  على 

اأف��راد املجتمع واح��رتام الآخرين  عدة قيم منها الت�ضامح والتعاي�س بني 
وتقبلهم مع نبذ كافة اأ�ضكال الكراهية، اإ�ضافة اإىل ن�ضر الثقافة الريا�ضية 
اأوق��ات الفراغ  ك��اأداة اجتماعية فعالة ل�ضتغالل  وال�ضتفادة من الريا�ضة 
مبا يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم واأعمارهم، وهو 
ما حتر�س �ضرطة دبي على حتقيقه من خالل الأن�ضطة والفعاليات التي 

تنظمها �ضنويا.

•• دبي-الفجر:

مواجهات  اأم�������س   ي����وم  اخ��ت��ت��م��ت 
اجل���ول���ة ال��ث��ام��ن��ة مل�����ض��اب��ق��ة دوري 
ال�ضيدات،  ق����دم  ل��ك��رة  الإم�������ارات 
اأ����ض���ف���رت ع���ن ف����وز فريق  وال���ت���ي 
ن�����ادي اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ض���ي على 
نظيفة،  ب�ضدا�ضية  اأون��ك�����س  ف��ري��ق 
فريق  ت��غ��ل��ب  نف�ضها  وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة 
على  �ضبورت�س  ب��رو  جو  اأكادميية 
نادي  وتخطى  اأم،  اأ����س  ب��ي  ف��ري��ق 
بخم�ضة  وولفهاوندز  فريق  العني 
اأهداف لهدف، بينما تعادل فريقا 
�ضي  اأف  واإي  �ضي  ب��ي  اأت�����س  لليغا 

اإيجابياً بهدف مقابل هدف.
ويف خ��ت��ام م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال��� 8 
اأبوظبي  ن����ادي  وا����ض���ل  ل���ل���دوري، 
ال����ري����ا�����ض����ي ������ض�����دارت�����ه جل�����دول 
يليه  21 نقطة،  بر�ضيد  امل�ضابقة 
نقطة،   18 ول����ه  ث���ان���ي���اً  اأون���ك�������س 
نقطة،   15 ول����ه  ث���ال���ث���اً  وال���ع���ني 
ب��� 12 نقطة،  وول��ف��ه��اون��دز راب��ع��اً 
واأكادميية جو برو خام�ضاً بر�ضيد 
وله  �ضاد�ضاً  لليغا  ثم  نقاط،   9
�ضي  اأف  اإي  واأكادميية  نقاط،   7
اإم  اأ����س  ن��ق��اط، وب��ي   4 ول��ه  �ضابعاً 

ثامناً بدون نقاط.
وت���ق���ام ي����وم ال�����ض��ب��ت امل��ق��ب��ل اأرب����ع 
التا�ضعة  اجل��ول��ة  �ضمن  م��ب��اري��ات 
ي��ل��ت��ق��ي فريقا  ل��ل��م�����ض��اب��ق��ة، ح��ي��ث 

الريا�ضي  واأب��وظ��ب��ي  ول��ف��ه��اون��دز 
للكريكت،  زايد  ال�ضيخ  ا�ضتاد  على 
ا�ضتاد  ع��ل��ى  اأم  اأ�����س  وب���ي  وال���ع���ني 
يلتقي  بينما  حممد،  بن  طحنون 

ف��ري��ق اأون��ك�����س م��ع ف��ري��ق لليغا، 
واأكادميية اإي اأف �ضي مع اأكادميية 
املباراتان  وُت��ق��ام ه��ات��ان  ب���رو،  ج��و 

على ملعب احتاد الكرة بدبي.

•• دبي-وام:

ق����ادت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
فريق  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
الإمارات للفوز بكاأ�س اإعمار للبولو 
فريق  على  التغلب  بعد   ،  2022
النهائية  املباراة  يف  بنجا�س  انكورا 
بنتيجة 9 مقابل 6 اأهداف ون�ضف 
حيث اأحرزت هدفني و�ضنعت ثالثا 
ل��ي��ح�����ض��د ف���ري���ق الإم��������ارات كا�س 
الذهبية،  وامل��ي��دال��ي��ات  ال��ب��ط��ول��ة، 

وجائزة املركز الول.
و نال فريق "انكورا بنجا�س"املركز 
الف�ضية  وامل����ي����دال����ي����ات  ال����ث����اين 
خالد  وف�������از  امل����ال����ي����ة  واجل������ائ������زة 
العمران من فريق انكورا بنجا�س 
ب����ج����ائ����زة اأف���������ض����ل لع��������ب، وف�����از 
تومي  ل��الع��ب  �ضام�ضوجن  اخل��ي��ل 
المارات  فريق  جن��م  بريي�ضفورد 
اأف�ضل  بجائزة  البطولة  وه���داف 

خيل .
و�ضهدت مباراة اخلتام تفوقا لفتا 
البداية  م��ن��ذ  الم��������ارات  ل��ف��ري��ق 

وحتى النهاية.

وك����ان م��ه��رج��ان اخل��ت��ام ق��د �ضهد 
م����ب����اراة ج��م��ع��ت ب���ني ف��ري��ق��ي بن 
دري ون����ون وف����از ف��ي��ه��ا ف��ري��ق بن 

بت�ضعة  دري  بن  را�ضد  بقيادة  دري 
كما  �ضبعة  مقابل  ون�ضف  اأه���داف 
���ض��ه��د اخل��ت��ام م���ب���اراة ب��ني براعم 

النادي.
وع��ق��ب اخل��ت��ام ك���رم ���ض��ع��ادة احمد 
امل��ط��رو���ض��ي ع�����ض��و جمل�س  ث����اين 
العقارية  اع����م����ار  ����ض���رك���ة  ادارة 
اعمار  �ضركة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
اليا�ضي  ي��راف��ق��ه خ��ال��د  ل��ل��م��راف��ق، 
م���دي���ر ن�����ادي دب����ي ل��ل��ب��ول��و فريق 
انكورا  وف���ري���ق  ال��ب��ط��ل  الم������ارات 
ب��ن��ج��ا���س ال���و����ض���ي���ف، وف���ري���ق بن 
النادي  ن��ون وب��راع��م  دري وف��ري��ق 

وا�ضحاب اللقاب وحكام املباراة .
الفني  بامل�ضتوى  املطرو�ضي  واأ�ضاد 
التهنئة  ووجه  اخلتامية،  للمباراة 
�ضمو  اإىل  وال�ضكر  الفريقني،  اإىل 
ال�����ض��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د بن 
فريق  ك���اب���نت  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ض����د 
وامل�ضتوى  امل�ضاركة  على  الم���ارات 

املتميز للفريق.
اعمار  �ضركة  ان  املطرو�ضي  وق��ال 
الدولة  �ضباب  دع��م  على  حت��ر���س 
اللعاب  خم��ت��ل��ف  يف  وري��ا���ض��ي��ي��ه��ا 
امل�ضوؤولية  م��ن  ك��ن��وع  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 

املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة .

ملعب نادي اأبوظبي للجولف يحتفل بالعر�س اخلليجي للجولف 

منتخبنا يد�ضن م�ضواره اليوم مبواجهة البحرين وال�ضعودية 

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي

الروح الإيجابية تختتم البطولة الأوىل للمدار�س اخلا�ضة

فريق نادي اأبوظبي يهزم اأونك�س ب�ضدا�ضية 
ويوا�ضل �ضدارته لدوري ال�ضيدات

ميثاء بنت حممد تقود فريق الإمارات 
للفوز بكاأ�س اإعمار للبولو
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•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�ضباق اخليل  زايد  ال�ضيخ فالح بن  برعاية �ضمو 
والبولو، تنطلق يف الرابعة من ع�ضر اليوم الثنني مباريات بطولة كاأ�س �ضاحب 

ال�ضمو رئي�س الدولة للبولو، يف ن�ضختها ال� 22 مبالعب نادي غنتوت الثالثة.
ينظم البطولة نادي غنتوت بدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�ضي، وبالتن�ضيق مع 

احتاد الإمارات للبولو، يف ختام مو�ضمه الريا�ضي للعبة، وت�ضتمر مناف�ضاتها حتى 
يوم الأحد املوافق 27 مار�س اجلاري مب�ضاركة 6 فرق هي الإمارات، واحلبتور، 
وبن دري، واأبوظبي، وذئاب دبي، بجانب فريق غنتوت املنظم وامل�ضت�ضيف وحامل 

لقبها يف الن�ضخة املا�ضية.
مع  بولو  دري  بن  فريق  بلقاء  تبداأ  مباريات   3 باإقامة  الفتتاح  جولة  وت��اأت��ي 
فريق ذئاب دبي، عند الرابعة ع�ضرا .. ويف املباراة الثانية يلتقي فريق احلبتور 

بولو  الإم����ارات  فريقي  ب��ني  يجمع  مبكر  بنهائي  تختتم  اأن  على  غنتوت،  م��ع 
واأبوظبي.

وتتوا�ضل املباريات يوم اخلمي�س املقبل 17 مار�س باإقامة 3 مباريات، ويختتم 
النهائي  الدور قبل  20 مار�س، فيما تقام مباراتا  الأحد  التمهيدي يوم  الدور 
27 من  الأح��د  يوم  للبطولة  ويقام احلفل اخلتامي  23 مار�س،  الأربعاء  يوم 

ال�ضهر نف�ضه .

انطالق كاأ�س رئي�س الدولة للبولو .. و3 
مواجهات قوية يف الفتتاح

اجلولة 19 من دوري املحرتفني.. 
العني يو�ضع فارق ال�ضدارة

•• اأبوظبي-وام:

اأدن���وك  دوري  م��ن  ع�����ض��رة  التا�ضعة  اجل��ول��ة  مناف�ضات  الأول  اأم�����س  اأخ��ت��ت��م��ت 
للمحرتفني لكرة القدم والتي �ضهدت العديد من املفاجاآت والأرقام.

الوحدة  مع  الفارق  و�ضع  بعدما  امل�ضابقة  ب�ضدارة  ان��ف��راده  العني  فريق  وع��زز 
�ضاحب املركز الثاين اإىل 7 نقاط، وذلك عقب الفوز عليه بهدف دون مقابل يف 
ختام مباريات اجلولة، بينما ا�ضتطاع فريق الإمارات متذيل جدول الرتتيب اأن 

يحقق الفوز للمرة الثانية هذا املو�ضم.
وتر�ضد "وكالة اأنباء الإمارات" / وام/ يف التقرير التايل اأبرز اأرقام واح�ضائيات 
اأيام، وكان  اجلولة. �ضهدت اجلولة اقامة 7 مباريات اأقيمت على مدار ثالثة 
الأخري  ف��از  وفيها  ال��و���ض��ل،  م��ع  الأه��ل��ي  �ضباب  الأوىل  جمعت  قمتان  اأب��رزه��ا 
بهدفني دون مقابل، ليوا�ضل �ضباب الأهلي اهدار النقاط يف م�ضابقة الدوري 
ويحتفظ باملركز اخلام�س. بينما كانت القمة الأبرز هي لقاء الوحدة والعني و 
فاز بها الأخري، بهدف لبا كودجو ليوا�ضل العني �ضدارته للم�ضابقة، ولعبه 
اأن يحافظ  اأي�ضا. كما ا�ضتطاع فريق العني املت�ضدر  كودجو �ضدارة الهدافني 
على نظافة �ضباكة يف 3 مباريات متتالية خارج اأر�ضه مب�ضابقة دوري املحرتفني 
وذلك للمرة الأوىل منذ مو�ضم 2017. �ضهدت مباريات اجلولة ت�ضجيل 17 
بالتعادل  انتهى  الذي  اأه��داف يف لقاء احتاد كلباء والظفرة   4 هدفا، اكرهم 
2-2، والأقل يف مباراتي العروبة واجلزيرة والوحدة والعني بواقع هدف يف كل 
مباراة. وخالل اجلولة اأ�ضهر احلكام 30 بطاقة �ضفراء ، وواحدة حمراء كانت 

من ن�ضيب حممد فوزي لعب الن�ضر خالل لقاء بني يا�س.
وكان لفتا فوز فريق الإمارات على نظريه خورفكان بهدف دون مقابل، ليحقق 
الفوز الثاين له هذا املو�ضم، بعد اأن حقق اأول فوز يف اجلولة 13 على ح�ضاب 
والتي حققها  التا�ضعة  النقطة  اإىل  لي�ضل  مقابل،  دون  بهدف  كان  و  عجمان، 
من فوزين و3 تعادلت. وبالن�ضبة جلدول ترتيب الهدافني وا�ضل لبا كودجو 
يليه عمر خريبني لعب  18 هدفا،  بر�ضيد  بال�ضدارة  النفراد  العني  لعب 
 11 بر�ضيد  ثالثا  الوحدة  بيدور لعب  12 هدفا، ثم جواو  بر�ضيد  الوحدة 
هدفا، ثم انطونيو توزي لعب الن�ضر رابعا بر�ضيد 9 اأهداف، وكايو لوكا�س 
امل�ضابقة  ترتيب فرق  بالن�ضبة جلدول  اأما  اأه��داف.   8 بر�ضيد  ال�ضارقة  لعب 
 39 الثاين  املركز  يف  الوحدة  نقطة،   46 ال�ضدارة  يف  العني   : كالتايل  فجاء 
 35 ال��راب��ع  امل��رك��ز  اجل��زي��رة يف  36 نقطة،  الثالث  امل��رك��ز  ال�ضارقة يف  نقطة، 
نقطة، �ضباب الأهلي يف املركز اخلام�س 30 نقطة، بني يا�س يف املركز ال�ضاد�س 
26 نقطة، عجمان يف املركز الثامن 25  ال�ضابع  املركز  الو�ضل يف  28 نقطة، 
نقطة، الن�ضر يف املركز التا�ضع 25 نقطة، احتاد كلباء يف املركز العا�ضر ر�ضيد 
18 نقطة، والظفرة يف املركز  نقطة، وخورفكان يف املركز احل��ادي ع�ضر   20
الثاين ع�ضر 15 نقطة، والعروبة يف املركز الثالث ع�ضر 10 نقاط، والإمارات 

يف املركز الرابع ع�ضر 9 نقاط.

نادي دبي يتوج بلقب دوري كرة 
ال�ضالت لذوي الإعاقة ال�ضمعية 

•• اأبوظبي-وام: 

اأحرز فريق نادي دبي املركز الأول ليتوج بلقب دوري كرة ال�ضالت لذوي 
الإعاقة ال�ضمعية للمو�ضم الريا�ضي احلايل، فيما حل نادي الثقة للمعاقني 
مباريات  ختام  م��ع  وذل��ك  الثالث  باملركز  اأبوظبي  ون���ادي  ال��ث��اين،  باملركز 

املو�ضم.
وقام ذيبان �ضامل املهريي الأمني العام للجنة الباراملبية الإماراتية وعبداهلل 
احلميدان المني العام ملوؤ�ض�ضة زايد العليا لأ�ضحاب الهمم وعبد اهلل اأهلي 

رئي�س جلنة الإمارات لريا�ضة ال�ضم، بتتويج الفريق الفائز باللقب.
واأ�ضاد ذبيان �ضامل املهريي مب�ضتوى مناف�ضات البطولة، من خمتلف الفرق 
امل�ضاركة، معتربا اأنها فر�ضة لك�ضف املواهب الإماراتية من اأ�ضحاب الهمم 
على  اأهلي  عبداهلل  اأثنى  كما  مهاراتهم.  وتطوير  بهم  الهتمام  اأج��ل  من 
زي��ادة عدد الفرق  اأمله يف  امل�ضابقة، معربا عن  الن�ضخة احلالية من  جناح 

امل�ضاركة من اأجل تو�ضيع قاعدة ممار�ضة اللعبة لأ�ضحاب الهمم.

اأول  الأوىل كم�ضنف  �ضهاًل يف مباراته  ف��وزاً  دانييل مدفيديف  الرو�ضي  حقق 
عاملياً يف الدور الثاين لدورة اإنديان ويلز الأمريكية الدولية يف كرة امل�ضرب، 
يف  اأو�ضاكا جمدداً  ناومي  اليابانية  نادال ووقعت  رافايل  الإ�ضباين  فيما عانى 

�ضباك الكاآبة.
الت�ضفيات  من  ال�ضاعد  ماخات�س  توما�س  الت�ضيكي  على  مدفيديف  وتغّلب 
6-3 و6-2 يف اإحدى دورات الألف نقطة للما�ضرتز. اأنقذ نقطة واحدة لك�ضر 
البالغ من  مناف�ضه  معاناة على  دون  يتغلب  اأن  قبل  امل��ب��اراة،  بداية  اإر�ضاله يف 

العمر 21 عاماً وامل�ضنف 158 عاملياً، بعدما ك�ضر اإر�ضاله ثالث مرات.
وح�ضم مدفيديف املباراة بعدما افتتح املجموعة الثانية بك�ضر ار�ضال مناف�ضه، 

يف حني مل يحتج لأكر من �ضاعة و11 �ضاعة للتاأهل للدور الثالث.
و�ضرب الرو�ضي الذي اأعفي من خو�س الدور الأول على غرار امل�ضنفني ال�32 
الأوائل، موعداً يف الدور التايل مع الفرن�ضي غايل مونفي�س ال�26 الفائز على 

ال�ضربي فيليب كرايينوفيت�س 6-3 و4-6.
وقال مدفيديف الذي يلعب حتت علم حمايد لعقوبة الحتاد الدويل ورابطة 
الالعبني املحرتفني ب�ضبب غزو بالده لأوكرانيا "اآمل يف اأن اأمتكن من حتقيق 
نتيجة اأف�ضل من م�ضاركاتي ال�ضابقة"، معرتفاً اأن النتيجة رمبا جعلت البع�س 

ي�ضعر بالإطراء جتاهه.
واأ�ضاف "اإذا نظرت اإىل النقاط والأ�ضواط مل يكن الأمر �ضهاًل كما يبدو".

بع�س  ارت��ك��ب  فقد  ج��ي��دة،  كانت  الأوىل  املجموعة  اأن  اإىل  نظرت  "اإذا  وت��اب��ع 
هكذا  احلا�ضمة،  اللحظات  يف  ال�ضيئة  القرارات  بع�س  ورمبا  ال�ضهلة  الأخطاء 

يكون التن�س يف بع�س الأحيان".
�ضدارة  ع��ن  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�����ض��رب��ي  اأزاح  ال���ذي  م��دف��ي��دي��ف  زال  وم���ا 
الت�ضنيف العاملي لالعبني املحرتفني، يبحث عن لقبه الأّول يف عام 2022، 

املفتوحة،  اأ���ض��رتال��ي��ا  بطولة  نهائي  يف  خ�ضارته  عقب 
رافايل  ال�ضباين  اأم��ام  �ضالم،  اأوىل بطولت غراند 

نادال الذي عاد وتغلب عليه يف ن�ضف نهائي دورة 
اأكابولكو يف طريق "املاتادور" لإحراز اللقب.

ومن املرجح اأن تتجّدد املواجهة بني الرو�ضي، ابن 
دورة  الذهبي يف  املربع  26 عاماً، وال�ضباين يف  ال� 

اإذ  اأول،  للم�ضنف  تبت�ضم  ما  ن��ادراً  التي  كاليفورنيا 
اأربع  النهائي يف  اأن جت��اوز حاجز دور ثمن  له  مل ي�ضبق 

م�ضاركات.
ويتوجب على مدفيديف اأن ي�ضل اإىل ربع نهائي دورة اإنديان ويلز 

اأن  للحوؤول دون ا�ضرتجاع ديوكوفيت�س للمرتبة الوىل عاملياً، علما 
الخري يغيب عن هذه الدورة ولحقاً عن ميامي ل�ضباب تتعلق بعدم 

تلقيه اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا، ما كان م�ضبباً اي�ضاً لعدم م�ضاركته يف 
بطولة اأ�ضرتاليا الكربى مطلع العام احلايل.

�ضيبا�ضتيان كوردا  ال�ضاب  الأمريكي  رابعاً، فعانى لتخطي  امل�ضنف  نادال  اأما 
)21 عاماً( 6-2 و1-6 و6-7 )3-7(.

قال ابن مايوركا بعد فوزه على امل�ضنف 38 عاملياً "اأ�ضعر باأين حمظوظ جداً 
جداً للتاأهل".

تابع نادال الذي تخلف 2-5 يف املجموعة الثالثة "يلعب �ضيبا�ضتيان تن�ضاً رائعاً. 
مل اأقدم اأف�ضل م�ضتوياتي بالطبع لكنه بدا �ضر�ضاً واأوقعني يف متاعب عديدة". 
21 بطولة كربى )رقم قيا�ضي(، ر�ضيده الرائع يف  ن��ادال، حامل لقب  ورفع 
بداية هذه ال�ضنة اإىل 16 فوزاً متتالياً. ويلتقي يف الدور املقبل الربيطاين دان 

اإيفانز الفائز على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-2 و-6�ضفر.
ويف اأبرز نتائج الرجال، عانى اليوناين �ضتيفانو�س ت�ضيت�ضيبا�س امل�ضنف خام�ضاً 
وتاأهل   ،)5-7( و6-7  و6-3   )5-7(  6-7 �ضوك  جاك  الأمريكي  لتخطي 
الإ�ضباين اليافع كارلو�س األكارا�س على ح�ضاب الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 

الفائز  نوري  الربيطاين كامريون  اللقب  اإىل حامل  بالإ�ضافة  و3-6،   3-6
على الإ�ضباين بدرو مارتيني�س 6-3 و6-3.وعند ال�ضيدات، انفجرت اليابانية 
ن��اوم��ي اأو���ض��اك��ا، ح��ام��ل��ة ل��ق��ب اأرب����ع ب��ط��ولت ك���ربى يف ك���رة امل�����ض��رب، باكية 
فريونيكا  الرو�ضية  اأم��ام  خ�ضارتها  ثم  املتفرجني  اأح��د  قبل  من  اإهانتها  بعد 

كوديرميتوفا �ضفر6- و6-4.
اأنت  "ناومي  امل�ضجعني  اأح��د  �ضاح  الثاين،  ال��دور  الأوىل �ضمن  املجموعة  ويف 
فا�ضلة"، فعرّبت امل�ضنفة 78 عاملياً التي تعاين من �ضغوط ذهنية عن ا�ضتيائها 
اإن  بعد اخل�ضارة  املواجهة، قالت  واكمال  املباراة. وبرغم متا�ضكها  اأمام حكمة 
هذه احلادثة ذّكرتها بتعّر�س الأمريكيتني فينو�س و�ضريينا وليام�س مل�ضايقات 

يف الدورة عام 2001.
�ضفر3-  تتاأخر  وه��ي  اأو�ضاكا  طالبت  اجلمهور،  من  م�ضايقتها  وبعد 

فبدا  تنجح،  اأن  دون  امللعب  مذياع  على  اأهانها  من  مبواجهة 
التاأثر وا�ضحاً عليها وهي جال�ضة على الكر�ضي.

الرو�ضية  ق��ب��ل  م���ن  ���ض��اح��ق��ة  اأوىل  جم��م��وع��ة  وب��ع��د 
الثانية، دون  اإيقاعها يف  اأو�ضاكا  21، رفعت  امل�ضنفة 
خ�ضمتها  ار���ض��ال  لك�ضر  ك��رات  اأرب��ع  من  ت�ضتفيد  اأن 

التي ح�ضمت الثانية 4-6.
العقلية  ال�ضحة  على  ال�ضوء  �ضلطت  اأو�ضاكا  وكانت 

للريا�ضيني عام 2021، عندما ك�ضفت اأنها عانت من 
الكتئاب.

اإنها  قالت  امللعب،  اأر����س  يف  امل��ب��اراة  بعد  حديثها  يف  لكن 
الإهانة،  م��ن  فقط  م�ضتاءة  تكن  مل 

ب��ل لأن ه��ذه احل��ادث��ة ذكرتها 

اإنديان  يف  �ضريينا  و�ضقيقتها  وليام�س  فينو�س  لها  تعر�ضت  التي  بامل�ضايقات 
وهذا  للم�ضايقة،  �ضابقاً  تعر�ضت  اأين  اأ�ضعر  "ب�ضراحة،   2001 ع��ام  ويلز 
الأمر مل يزعجني. لكني �ضاهدت مقطع فيديو لفينو�س و�ضريينا تتعر�ضان 

للم�ضايقة هنا. اإذا مل ت�ضاهدوه عليكم م�ضاهدته )تبكي(".
تابعت باكية "ل اأعرف ملاذا، لكنه خطر يف بايل وا�ضتعدته مراراً. اأحاول عدم 

البكاء"، قبل تهنئتها كوديرميتوفا.
ال���دورة،  يف  والثانية  ع��امل��ي��اً  الثالثة  �ضابالينكا  اأري��ن��ا  البيالرو�ضية  وخ��رج��ت 

بخ�ضارتها اأمام الإيطالية يا�ضمني باوليني 6-2 و3-6 و6-3.
ال��دورة على خلفية عدم م�ضاركة  ال�ضيدات يف  ّنفت �ضابالينكا الأعلى عند  و�ضُ
الأ�ضرتالية اآ�ضلي بارتي الأوىل عاملياً لعدم جاهزيتها، بعد فوزها على اأر�ضها 
كرايت�ضيكوفا  باربورا  والت�ضيكية  املفتوحة  اأ�ضرتاليا  بطولة  بلقب 

الثانية جراء تعّر�ضها ل�ضابة يف مرفقها.
بداأت �ضابالينكا التي ت�ضارك بدورها حتت علم حمايد 
تنفيذاً لعقوبة الحتاد الدويل للعبة ورابطة الالعبات 
املباراة  لأوك��ران��ي��ا،  الرو�ضي  ال��غ��زو  ب�ضبب  املحرتفات 
املجموعة  ف��اح��رزت  ع��امل��ي��اً   46 امل�ضنفة  اأم���ام  ب��ق��ّوة 
الأج�����واء  اإىل  الإي��ط��ال��ي��ة  ع����ادت  ح���ني  يف  الأوىل، 
التناف�ضية م�ضتفيدة من 10 اأخطاء مزدوجة على 

اإر�ضال مناف�ضتها.
ال�ضوي�ضرية  ال��ت��ايل  ال���دور  يف  باوليني  و���ض��ت��واج��ه 
ال���ف���ائ���زة على   31 امل�����ض��ن��ف��ة  ف��ي��ك��ت��وري��ا غ��ول��وب��ي��ك 

الكازاخ�ضتانية يوليا بوتينت�ضيفا 6-3 و2-6 و4-6.
بفوزها  اللقب  حاملة  بادو�ضا  ب��اول  الإ�ضبانية  وتاأهلت 
على ترييزا مارتينكوفا 6-2 و7-6 )7-4(، لتثاأر 
امل�ضنفة خام�ضة من الت�ضيكية التي فازت عليها 

يف اآخر ثالث مواجهات.

معاناة لنادال وكاآبة لأو�ساكا 

مدفيديف يتاأهل ب�ضهولة اإىل الدور الثالث يف ويلز  

•• دبي-وام: 

احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�ضرقي  �ضيف  ب��ن  حمد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  اأك���د 
الإمارات لبناء الأج�ضام اأن املرحلة املقبلة لريا�ضة بناء الأج�ضام واللياقة البدنية 
�ضت�ضهد نقلة نوعية، ملا مت حتقيقه خالل ال�ضنوات املا�ضية من عمر الحتاد، من 
خالل تنفيذ جمموعة من الأفكار اجلديدة التي مت بحثها واعتمادها يف الدورة 

املا�ضية ووفقا لأف�ضل املوا�ضفات العاملية.
الأج�ضام  لبناء  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  ملجل�س  الول  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بت�ضكيله اجلديد، والذي عقد مبقر الحتاد يف دبي برئا�ضته وح�ضور علي عبد 
اهلل بن حيدر نائب الرئي�س، وحممد عبد الرحيم املري الأمني العام ، والع�ضاء 
اأحمد عبد الرحمن الفال�ضي، وحممد �ضاهني احل�ضني، واحمد حممد جوهر، 

وفي�ضل الغي�س الزعابي، وعبد الرحمن يو�ضف العو�ضي.
الريا�ضات  الدارة اىل تطوير جميع  "نتطلع يف جمل�س  رئي�س الحت��اد:  وقال 
اللياقة  وهي  الدولة  اإم��ارات  جميع  اىل  بها  والو�ضول  مظلتنا  حتت  املن�ضوية 
ب��ن��اء الج�ضام  اإ���ض��اف��ة اإىل  ال���ذراع���ني  ال��ب��دن��ي��ة وم�����ض��ارع��ة  ال��ب��دن��ي��ة وال���ق���وة 

والفيزيك".
واأ�ضاد رئي�س الحتاد باملكا�ضب التي حتققت خالل ال�ضنوات املا�ضية وخ�ضو�ضا 
يف القوة البدنية والتي �ضهدت حتقيق اجنازات تب�ضر مب�ضتقبل باهر، و�ضدد على 

�ضرورة النهو�س مبجال اللياقة البدنية ون�ضر اللعبة ب�ضكل وا�ضع.
اأن الجتماع ت�ضمن اجراءات الت�ضليم  اأو�ضح الأمني العام حممد املري  بدوره 
والت�ضلم بني املجل�ضني ال�ضابق واحلايل ومراجعة البنود التي ت�ضمنها جدول 

الأعمال والرتحيب بالأع�ضاء اجلدد وتوزيع املنا�ضب.

ك��ث��ف اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د الإ����ض���ب���اين، امل��ف��او���ض��ات م���ع وك��ي��ل الالعب 
خالل  خدماته  على  للح�ضول  متهيداً  دي��ب��ال،  ب��اول��و  الأرجنتيني 

ال�ضيف املقبل، يف �ضفقة انتقال حر.
بداأت  "الروخيبالنكو�س"  اإدارة  اأن  في�ضاغي�س،  ت��ودو  �ضبكة  اأك���دت 
امل��ف��او���ض��ات م��ع وك��ي��ل ال��الع��ب، خ��ورخ��ي اأن���ط���وان، وذل���ك م��ن اأجل 

احل�ضول على خدماته جماناً يف ال�ضيف.
واوقف الالعب الأرجنتيني املفاو�ضات متاماً مع يوفنتو�س، الذي مل 
ي�ضتطع التو�ضل لتفاق خالل الأ�ضهر املا�ضية مع ديبال، على الرغم 

من حماولة اإغراء الالعب مادياً.

فيورنتينا  من  قادما  فالهوفيت�س،  دو�ضان  ال�ضربي  و�ضول  وعقب 
الوقت  يف  خ��اوي��ة  العجوز"  "ال�ضيدة  خ��زائ��ن  اأ�ضبحت  الإي���ط���ايل، 

احلايل، وهو ما قد ي�ضعب مهمة الحتفاظ بخدمات ديبال.
ومع اقرتاب رحيل ديبال عن يوفنتو�س، ان�ضم اإنرت ميالن الإيطايل، 
اإىل �ضراع احل�ضول على خدمات الأرجنتيني، لكن رغبة الالعب يف 

مغادرة اإيطاليا، �ضتعجل و�ضوله اإىل نادي ريال مدريد يف ال�ضيف.
من جانبه يثق الأرجنتيني دييغو �ضيميوين، يف قدرته على التعاقد 
يف  الكاملة  الثقة  ع��دم  من  الرغم  على  املقبل،  ال�ضيف  الالعب  مع 

اإمكانية �ضناعة الفارق يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو.

»الأتلتي« يكثف املفاو�ضات للتعاقد مع ديبالعبداهلل ال�ضرقي: نقلة نوعية يف ريا�ضة بناء الأج�ضام باملرحلة املقبلة 

احلكومة الربيطانية متنح 
ت�ضيل�ضي 110 ماليني اإ�ضرتليني

ك�ضفت تقارير �ضحفية، اأن احلكومة الربيطانية �ضتمنح نادي ت�ضيل�ضي 
عقوبات  بعد  احل���ايل،  ال��ك��روي  املو�ضم  ل�ضتكمال  اأم���وال  م��ن  يكفي  م��ا 
مالية على مالكه الرو�ضي رومان اأبراموفيت�س، من قبل رابطة الدوري 

املمتاز.
اأكدت �ضحيفة ذا �ضن الإجنليزية، اأنه مت ت�ضليم ت�ضيل�ضي مبلغاً نقدياً 
املو�ضم  اإنهاء  من  ل�ضمان متكنه  اإ�ضرتليني  110 ماليني جنيه  قدره 

احلايل.
واأ�ضافت ال�ضحيفة: "قرار احلكومة جاء بتخفيف قب�ضتها املالية على 
املمتاز  ال��دوري  رابطة  اإيقاف  فيه  ال��ذي مت  الوقت  اللندين، يف  النادي 
للمالك الرو�ضي رومان اأبراموفيت�س". ودخل بطل اأوروبا وكاأ�س العامل 
الإف��ال���س، وخ�ضم نقاط م��ن ر���ض��ي��ده، بعدما حد  ف��ى خطر  ل��الأن��دي��ة 
الرتخي�س ال�ضارم للحكومة من الأموال املتوافرة ل�ضداد فاتورة الأجور 
ال�ضهرية للنادي البالغة 28 مليون جنيه اإ�ضرتليني، وجميع امل�ضاريف 
على  يونايتد،  نيوكا�ضل  نظريه  ت�ضيل�ضي  فريق  وي�ضت�ضيف  الأخ���رى. 
ملعب �ضتامفورد بريدج، �ضمن مباريات اجلولة 29 من بطولة الدوري 

الإجنليزي.
ويحتل ت�ضيل�ضي املركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإجنليزي بر�ضيد 

الرابع ع�ضر بر�ضيد 31 نقطة. املركز  نيوكا�ضل  يحتل  نقطة،   56
الثالث  النقاط  ح�ضد  عن  باحثا  نيوكا�ضل  مباراة  ت�ضيل�ضي  ويخو�س 
ملوا�ضلة م�ضواره املميز يف بطولة الدوري الإجنليزي ودخول ال�ضراع مع 

فريق ليفربول على مطاردة مان �ضيتي على ال�ضدارة.
كاأ�س  لتعوي�س جماهريه على خ�ضارته لقب  ا  اأي�ضً الفوز  البلوز  وياأمل 
-11 الرتجيح  بركالت  ليفربول  يد  على  الإجنليزية  الأن��دي��ة  رابطة 

لندن. "وميبلي" يف  ملعب  احت�ضنها  التي  املباراة  يف   ،10
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جمتمع االمارات

هيونداي تطلق حملة  هيونداي 
كونتينيو: التنقل من اأجل بنك الطعام 
  حتت رعاية و بح�ضور ال�ضيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن را�ضد النعيمي، 
الرئي�س التنفيذي جلمعية الإح�ضان اخلريية، وقعت �ضركة هيونداي موتور 
مذكرة تفاهم مع جمعية الإح�ضان اخلريية وجامعة عجمان لتقدمي طرود 
�ضهر  �ضتغطي  م�ضتمرة  مبادرة  يف  الإم���ارات،  يف  حظاً  الأق��ل  للفئات  غذائية 
رم�ضان. وتبع حفل التوقيع الذي عقد يف مركز ال�ضيخ زايد للموؤمترات يف 
جامعة عجمان حديث ملهم عن العمل التطوعي قدمه ال�ضيخ الدكتور عبد 
تبعه  احلملة  ل�ضركاء  لكلمات  بالإ�ضافة  النعيمي  را�ضد  بن  علي  بن  العزيز 

حوار مع الطلبة والإعالميني احلا�ضرين.

اأم�س  ي��وم  ح�ضني  تامر  امل�ضري  النجم  ت��األ��ق   
باأدائه ال�ضتثنائي على امل�ضرح الرئي�ضي للقرية 
العاملية، اأحد اأهم املنتزهات الثقافية يف العامل 
والت�ضوق  للثقافة  الأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة 
املعجبون  وت����واف����د  امل���ن���ط���ق���ة.  يف  وال���رتف���ي���ه 
الع�ضر  جنم  ل�  احل�ضري  باحلفل  لال�ضتمتاع 
بالتعاون  العاملية  القرية  يف  تنظيمه  مت  ال��ذي 
الإعالم  جمال  يف  الرائدة  ال�ضركة  روتانا،  مع 
ال��رتف��ي��ه��ّي والإن����ت����اج وال���ت���وزي���ع امل��و���ض��ي��ق��ّي يف 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط واخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي. واأط����رب 
املواهب، ح�ضود احلا�ضرين مع  النجم، متعدد 
باقة من اأجمل اأغانيه القدمية واجلديدة مثل  
عي�س ب�ضوقك  و كل حاجة بينا .  ويعترب هذا 
احلفل مثاًل وا�ضحاً على دور املو�ضيقى يف تعزيز 
الروابط الإن�ضانية، حيث ياأتي �ضمن جمموعة 

رائعة من جتارب الرتفيه احلّية التي تقدمها القرية العاملية من خالل 
املتنوعة  والثقافات  بالدول  لالحتفال  العامليني  النجوم  اأه��م  ا�ضت�ضافة 
على امل�ضرح الرئي�ضي. و�ضيتمكن ال�ضيوف من ال�ضتمتاع بهذه الفعاليات 

عرب  العاملية  القرية  اإىل  الدخول  تذاكر  �ضرائهم  عند  جماناً  املو�ضيقية 
املوقع الإلكرتوين اأو من خالل تطبيق القرية العاملية للهواتف الذكية، 
كما ميكنهم احل�ضول عليها من �ضبابيك التذاكر املتواجدة بالقرب من 

بوابات الدخول.

جزيرة يا�س ت�ضتعد ل�ضت�ضافة الدورة ال�22 
من حفل توزيع جوائز الأكادميية الدولية للفيلم الهندي 

 
اأبوظبي، ل�ضت�ضافة  الرائدة للرتفيه وال�ضتجمام والأعمال يف  العاملية  ت�ضتعّد جزيرة يا�س، الوجهة 
بح�ضور   IIFA الهندي   للفيلم  الدولية  الأكادميية  جوائز  توزيع  حفل  من  ال�22  ال��دورة  فعاليات 
  .2022 مايو  و21   20 يف  الف�ضية  ال�ضا�ضة  وم�ضاهري  العاملية  وال�ضخ�ضيات  بوليوود  جن��وم  اأب��رز 
اأرينا،  الحت��اد  يف  لعامني  توقفه  بعد  خان  �ضلمان  العاملي  النجم  يقّدمه  ال��ذي  املرموق  احلفل  وُيقام 
الهندية  بالثقافة  الفعالية  حتتفي  حيث  اجلزيرة،  يف  حديثة  داخلية  ترفيهية  وجهة  اأب��رز  تعد  التي 
لنجوٍم معروفني و�ضخ�ضياٍت  من خالل جمموعٍة من العرو�س الفريدة. كما �ضت�ضهد ظهوراً مميزاً 
اإ�ضاءة معاملها  اإىل  الوجهة  بينما تتطلع  الهندية يف ختام حفل توزيع اجلوائز.   ال�ضينما  موؤثرة من 
ال�ضياحية باللون الأ�ضفر، مبا يف ذلك عامل فرياري اأبوظبي، يا�س ووتر وورلد اأبوظبي، عامل وارنر 
براذرز اأبوظبي،  كالمي اأبوظبي  اأبو ظبي، يا�س مول، فنادق يا�س بالزا، بالإ�ضافة لالحتاد اأرينا ودبليو 
22عاماً على حفل توزيع جوائز الأكادميية الدولية للفيلم  اأبوظبي - جزيرة يا�س، احتفاًء مبرور  
IIFA. مع جمموعة من الباقات ال�ضتثنائية املتوفرة للحجز الآن، �ضتحت�ضن جزيرة يا�س  الهندي 
خالل اليومني احلافلني عرو�ضاً مو�ضيقية و�ضينمائية مع عرو�س اأزياء واأن�ضطٍة ثقافية متنوعة. ميكن 

.yasisland.com لل�ضيوف ال�ضتمتاع باإقامٍة فاخرة عند احلجز من خالل املوقع الإلكرتوين

عبدالرحمن اآل علي يروي جلمهور فعالية  
»�ضا�ضة«  ق�ضة م�ضروع  اإنيمي �ضتور 

التي  اأمن���ي  �ضا�ضة   فعالية   �ضمن  الأوىل  احل��واري��ة  اجلل�ضة  ا�ضت�ضافت 
لالأطفال  الإع��الم��ي  الفن  ودع��م  بتعزيز  املعنية   ، ف��ن  موؤ�ض�ضة   تنظمها 
والنا�ضئة، �ضاحب م�ضروع اإنيمي ا�ضتور، ال�ضاب الإماراتي عبد الرحمن اآل 
الإم���ارات لبيع  اأول متجر يف  اأ�ض�س مع جمموعة من زمالئه  ال��ذي  علي، 

األعاب الإنيمي.

 يا�س ووتروورلد اأبوظبي  تطلق برنامج  »فلو 
كلوب« لتعليم مهارات ريا�ضة ركوب الأمواج

 اأعلنت  يا�س ووتروورلد اأبوظبي  عن عودة الربنامج التدريبي لركوب الأمواج  
فلو كلوب ، الذي �ضيتيح للم�ضاركني فر�ضة تعلم ريا�ضة ركوب الأمواج، و�ضقل 
من  اعتباراً  اأح��د،  يوم  كل  التدريبي  الربنامج  و�ضينظم  ومهاراتهم.  قدراتهم 
الظهر.   قبل   11:00 ال�ضاعة  حتى  �ضباحاً   8:00 ال�ضاعة  من  م��ار���س،   13
ومع الأم��واج القوية على لعبة  را���س راي��در  ولعبة  بابلز باريل ، ف��اإن لركوب 
اأبوظبي، التي تعترب الوجهة الأمثل  الأم��واج متعة خا�ضة يف يا�س ووتروورلد 
للبدء مبمار�ضة هذه الريا�ضة اجلديدة واملميزة. وميكن للمبتدئني ركوب األواح 
مهاراتهم  �ضقل  خالل  من  الأم��واج  على  وال�ضيطرة  التوازن  وحماولة  التزلج 
اأوًل والتدرب على كيفية ال�ضتلقاء على لوح التزلج يف لعبة  را�س رايدر  التي 
تعترب ن�ضخة م�ضغرة من جتربة  بابلز باريل . ويتعني على امل�ضاركني يف هذه 
با�ضتخدام  الأم��واج  رك��وب  بلوح  والإم�ضاك  �ضدورهم  على  ال�ضتلقاء  التجربة 
اليدين واملرفقني للتمكن من ال�ضيطرة على الأمواج والن�ضياب ب�ضهولة �ضعوداً 
وهبوطاً اأو مييناً وي�ضاراً. و�ضي�ضاعد برنامج  فلو كلوب  امل�ضاركني على تطوير 
مهاراتهم من خالل تعليمهم كيفية الوقوف والتوازن على لوح ركوب الأمواج 

مثل املحرتفني. 
امل�ضتوى  من  امل�ضاركون  �ضينتقل  الأم��واج،  لركوب  جتربة  باأف�ضل  ولال�ضتمتاع 
اأمواج  اأك��رب بحرية   ، املتقدم بعد ذلك لتحدي الأم��واج العالية يف  بابلز باريل 
ا�ضطناعية يف العامل، وال�ضتمتاع باأمواج املياه الهادرة التي ي�ضل ارتفاعها اإىل 

ثالثة اأمتار وب�ضرعة ت�ضل اإىل 70 كيلومرتاً يف ال�ضاعة.

 لمبورغيني �ضيان  باحلجم الكامل مبنية مبكعبات 
دبي اإىل  ت�ضل    LEGO  Technic

و�ضلت اإىل دبي يوم  اأول اأول اأم�س 
اجلمعة 11 مار�س ن�ضخة باحلجم 
ال�ضيارة  م���ن  ال��ك��ام��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ال�ضوبر لمبورغيني �ضيان ، مبنية 
 .™LEGO® Technic مبكعبات 
الإبداعية   LEGO حتفة  وحّطت 
للت�ضميم،  دب����ي  ح���ي  يف  رح��ال��ه��ا 

ثالث حمطات جولتها العاملية.
 LEGO ال�����ض��ي��ارة  ن�ضخة  وُب��ن��ي��ت 
 Technic Lamborghini
من  ب��ال��ك��ام��ل   Sián FKP 37
اأكر  با�ضتخدام  امل�ضّد  اإىل  امل�ضّد 
 LEGO قطعة   400،000 من 
Technic، ل�ضمان التطابق يف 
ال�ضكل اخلارجي لل�ضيارة الأ�ضلية. 
مرًتا   4.98 ال�ضيارة  طول  ويبلغ 
وارتفاعها  م��رًتا   2.10 وعر�ضها 
1.13 مرًتا، وُتعّد اإجناًزا هند�ضًيا 

.LEGO مذهاًل من اإبداع

ديرفيلدز مول يطلق جتربة م�ضاهدة الأفالم 
يف احلديقة خالل عطل نهاية الأ�ضبوع

عن  اأبوظبي،  العا�ضمة  يف  ال�ضهري  التجاري  املركز  م��ول،  ديرفيلدز  اأعلن 
ممن  �ضيوفه  جلميع  الطلق  ال��ه��واء  يف  مميزة  �ضينمائية  جتربة  تقدمي 
ينفقون 50 درهم اإماراتي، مل�ضاهدة جمموعة من اأ�ضهر الإنتاجات العاملية، 
اآن��د ذا ل�ضت دراج���ون وغ��ريه��ا من  2 وراي���ا  مثل ذا ليون كينج وف���روزن 

الأفالم ال�ضهرية، يف حديقة املركز التجاري. 

تامر ح�ضني ي�ضعد جمهوره يف اأم�ضية مو�ضيقية من العمر على امل�ضرح الرئي�ضي للقرية العاملية

»َل�س« تقّدم معر�ضها الرائع يف اأبوظبي مارينا مول
اأبوظبي مارينا مول خالل �ضهر مار�س اجلاري  َل�س جميع ع�ضاقها لزيارة معر�ضها يف   تدعو عالمة 

ال��رب��ي��ع و جمموعة  ل���الط���الع ع��ل��ى جم��م��وع��ة 
املغط�س  اأم���الح  اأح���دث  اإىل  بالإ�ضافة  الأم  ي��وم 
امللونة وجل ال�ضتحمام املنع�س والعطور املميزة 
واأف�ضل منتجات َل�س املاألوفة �ضمن حدث ممتع 
باإمكان  احل��ايل،  مار�س   27 اإىل   17 ميتد من 
امل��ت�����ض��وق��ني ال���ض��ت��م��ت��اع مب��ج��م��وع��ة رائ���ع���ة من 
احل�ضرية  املنتجات  ذل��ك  يف  مبا  َل�س،  منتجات 
يف  للبيع  �ضُتعر�س  وال��ت��ي  الإ����ض���دار  امل���ح���دودة 
يف  امل�ضاركة  للمت�ضّوقني  ميكن  كذلك،  املعر�س. 
ور�س العمل التفاعلية اأو التقاط ال�ضور املثالية 
ق��ب��ال��ة اخل��ل��ف��ي��ات ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي تخطف 

بروكرت اآند جامبل تطلق اأكادميية رائدات 
الأعمال الأوىل من نوعها يف الإمارات

رائدات  اأكادميية  برنامج  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  جامبل  اآن��د  بروكرت  اأطلقت    
الأعمال، الذي جرى تنظيمه من 7 وحتى 9 مار�س 2022 بالتعاون مع 
العالمة لتحقيق  اإط��ار جهود  العاملية، وذلك يف    WEConnectمنظمة
برنامج  اإط���الق  م��ن  الأ���ض��ا���ض��ي  ال��ه��دف  ويتمثل  اجلن�ضني.  ب��ني  امل�����ض��اواة 
اأكادميية بروكرت اآند جامبل لرائدات الأعمال، الأول من نوعه يف املنطقة، 
ال�ضتثمار يف  الإم���ارات على  دول��ة  املقيمات يف  الأعمال  �ضيدات  ت�ضجيع  يف 
التناف�ضية،  التدريب  امل�ضاركة يف فر�س  اإنتاجيتهن عرب  وتعزيز  قدراتهن 
يف مرحلة ما قبل التحول الرقمي التي �ضي�ضهدها القطاع قريباً، ما يعزز 

جهود العالمة لتوفري بيئة متكافئة ومتوازنة لكال اجلن�ضني.

اخلري  ا�ضتكماًل حلمالت التوعية 
املوؤ�ض�ضات  يف  التطوعية  ال�ضحية 
وامل�����ض��اك��ن ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
التطوعي  ي���ا وط���ن  ع��ون��ك  ف��ري��ق 
وال���ت���ي ح��ق��ق��ت جن���اح���اً ك���ب���رياً قي 
واملوؤ�ض�ضي  املجتمعي  ال��وع��ي  زي���ادة 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ن��ظ��اف��ة ال�����ض��خ�����ض��ي��ة ، 
���ض��ح��ة و�ضالمة  ل�����ض��م��ان  وك��ذل��ك 

اأفراد املجتمع جميعاً   .

اأط�����ل�����ق ف����ري����ق ع����ون����ك ي�����ا وط����ن 
التطوعي مبادرة جمتمعية حملت 
عنوان  هدايا اخلري  بهدف تكرمي 
مدينة  مناطق  خمتلف  يف  العمال 
يبذلونها  التي  اجلهود  على  العني 
واخلدمات اجلليلة التي يقدمونها 
من  اأك����ر  ف��ي��ه��ا  ����ض���ارك  للمجتمع 
200 متطوع ومت توزيع ما يقارب 

3000 هدية 
����ض���م���ل���ت م������ب������ادرة ه�����داي�����ا اخل����ري 
اأدوات  ع��ل��ى ت��وزي��ع جم��م��وع��ة م��ن 
بالإ�ضافة  وامل���ع���ق���م���ات  ال���ن���ظ���اف���ة 
النظافة  م�����ض��ت��ل��زم��ات  ج��م��ي��ع  اإىل 
�ضناديق  �ضمن  معباأة  ال�ضخ�ضية 
اأبدوا  ال��ذي��ن  العمال  على  ووزع���ت 
اللفتة  به������ذه  و�ض�����عادتهم  �ضكرهم 
الكرمية من فريق عون������ك يا وطن 

التطوعي .
بن  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ال�ضيخ  وق���ال 
ال���ع���ام���ري رئي�س  ب���ن ح���م  م�����ض��ل��م 
ي��ا وط���ن التطوعي:  ف��ري��ق ع��ون��ك 
ت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة يف اإط����ار اإب���راز 
ر�ضالة  وتوجيه  العمال  دور  اأهمية 
التي  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  وع���رف���ان  �ضكر 
اإىل �ضمان  ال��ه��ادف��ة  ب��ه��ا  ي��ق��وم��ون 
والتاأكيد  املجتمع  و�ضالمة  �ضحة 

اأف�������راده .وق����ال����ت �ضالم  و����ض���الم���ة 
القا�ضم من�ضق فريق عونك ياوطن 
ال��ت��ط��وع��ي  ت���اأت���ي م����ب����ادرة  هدايا 

اأهمية مثل هذه املبادرات يف تعزيز 
وم�ضاهمة  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
�ضحة  �ضمان  على  املجتمج  اأف���راد 

على اأنهم �ضركاء يف بناء الوطن .
ب��ن ح���م: ن�ضعى م��ن خالل  وت��اب��ع 
التطوعي  ي���ا وط���ن  ع��ون��ك  ف��ري��ق 

حفظهم  �ضيوخنا  بعده  وم��ن  ث��راه 
التطوع  ث���ق���اف���ة  ت��ر���ض��ي��خ  يف  اهلل 
يف امل��ج��ت��م��ع . و���ض��دد ب��ن ح��م على 

والعطاء  اخل����ري  ا����ض���ت���دام���ة  ع��ل��ى 
يف امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل امل���ب���ادرات 
والتطوعية  املجتمعية  والفعاليات 

خمتلف  يف  الفريق  بها  يقوم  التي 
درب  على  �ضائرين  ال��دول��ة  مناطق 
اهلل  زاي���د طيب  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

برعاية حممد بن حم

عونك يا وطن يطلق مبادرة  هدايا اخلري لتكرمي العمال



يتغلب على ال�ضرطان بف�ضل و�ضم 
عاًما،   50 العمر  م��ن  البالغ  راي��ل��ي،  كولني  اإ���ض��اب��ة  ت�ضخي�س  مت 
بورم خطري يف حلقه يف عام 2020 بعد اأ�ضهر من اآلم الرقبة. يف 
البداية بدت العالجات املختلفة التي خ�ضع لها الرجل ناجحة يف 
اإىل حلقه  ال�ضرطان  عاد   2021 عام  ال�ضرطان، ولكن يف  حماربة 
بقوة، وقال له الأطباء باأنه لن يعي�س اأكر من �ضتة اأ�ضهر اإذا مل 

يخ�ضع جلراحة لإزالة الورم.
بعد �ضهرين خ�ضع كولني جلراحة مت خاللها اإزالة الورم. اإل اأن 
ل�ضانه كان بحاجة اإىل اإعادة بناء، اإ�ضافة اإىل ترميم حنجرته التي 
ت�ضررت كثرياً جراء ال�ضرطان وجعلته مهدداً بفقدان �ضوته اإىل 
اأخ��ذ قطعة من ذراع��ه، كانت  الأب��د. وخ��الل عملية الرتميم، مت 

حتتوي على و�ضم كبري.
وعرّب كولني عن امتنانه لالأطباء وللتقدمي العلمي الذي اأعطاء 
فر�ضة جديدة للحياة، بعد اأن كان على و�ضك املوت ب�ضبب مر�س 

ال�ضرطان القاتل.
لإجراء  ب��داأت عندما ذهب  قد  ال�ضرطان  رحلة كولني مع  وكانت 
ذلك  ومنذ  ل�ضانه.  م��وؤخ��رة  يف  ورم  وج��ود  وتبني  داخ��ل��ي،  تنظري 
اأ���ض��اب��ي��ع بني  احل���ني خ�ضع ال��رج��ل ل��ل��ع��الج الإ���ض��ع��اع��ي مل���دة �ضتة 
من  م�ضاعدة  اإىل  بحاجة  ك��ان  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  ودي�ضمرب.  اأكتوبر 
خمتلف املتخ�ض�ضني يف امل�ضت�ضفى، مبا يف ذلك اأخ�ضائيي النطق 
واللغة واأخ�ضائيي التغذية وممر�ضات جمعية ال�ضرطان اخلريية 
2021، مت �ضق عظم فك كولن لإزال��ة الورم  ماكميالن. يف مايو 
من موؤخرة حلقه، ثم مت ا�ضتخدام التقنيات املجهرية لإعادة بناء 
�ضندوق �ضوت ول�ضان كولني باأن�ضجة الذراع خالل عملية ا�ضتمرت 
اأنه  لدرجة  كبرية  ب�ضرعة  كولني  حالة  حت�ضنت  وق��د  �ضاعة.   12
الرغم من  اأ�ضبوعني ون�ضف فقط، على  امل�ضت�ضفى بعد  خرج من 

توقعات الأطباء اأنه �ضيبقى ملدة �ضهر.

ي�ضرتيان جزيرة لإن�ضاء دولتهما اخلا�ضة
لالأثرياء  ا  ام��ت��ي��اًزا خم�ض�ضً خ��ا���ض��ة  ج��زي��رة  ام��ت��الك  ي��ب��دو  ق��د 
وامل�ضاهري، اإل اأن جمموعة من الأ�ضخا�س اأثبتوا اأن الأمر ممكن 

حتى لو مل تكن من هذه الفئة.
مل�ضروع  امل�ضاركان  املوؤ�ض�ضان  هما  ماير  ومار�ضال  غاريث جون�ضون 
2018، وقد  Let’s Buy An Island وهو م�ضروع بداأ يف عام 
حملة  اإط��الق  خ��الل  وم��ن  الطموح.  م�ضروعهما  تنفيذ  يف  �ضرعا 
مت��وي��ل ج��م��اع��ي، مت��ك��ن ال�����ض��دي��ق��ان م��ن ج��م��ع 250 األ���ف جنيه 
اإ�ضرتليني )325 األف دولر( من خالل امل�ضتثمرين ل�ضراء جزيرة 
غري ماأهولة يف منطقة البحر الكاريبي، ووعدا بتطوير املنطقة 
لل�ضياحة، وم�ضاركة الأرباح وال�ضماح للجميع باأن يعي�ضوا وكاأنهم 

يف دولتهم اخلا�ضة.
التنفيذي  الرئي�س  جون�ضون  ق��ال  اإن  اإن  �ضي  ل�ضبكة  حديثه  ويف 
�ضيما يف عامل  "من مل يحلم ب�ضنع وطنه اخلا�س؟ ل  للم�ضروع 
ما بعد ترامب وما بعد بريك�ضت وكوفيد. اإذا كان باإمكان جمموعة 
اأن يكون  من الأ�ضخا�س العاديني اإجناح هذا الأمر، فرمبا ميكن 

ذلك قوة من اأجل اخلري".
وبحلول دي�ضمرب "كانون الأول" 2019، جمع ال�ضديقان ما يكفي 
من املال ل�ضراء كويف كايي، وهي جزيرة م�ضاحتها 1.2 فدان قبالة 

�ضواحل بليز - والتي اأعيد ت�ضورها على اأنها "اإمارة اأيالنديا".
وعلى الرغم من عدم العرتاف بالدولة اجلديدة ر�ضمًيا، اإل اأنها 
ت�ضتفيد من العديد من ميزات دولة تتمتع باحلكم الذاتي، بعلمها 
الوطني ون�ضيدها الوطني وحكومتها، وقال جون�ضون "نحن اأقرب 

ما ميكن من اأمة، دون اأن يكون لدينا جي�س اأو بحرية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�ضعر على الل�ضان.. حالة خميفة ت�ضيب رجال 
اأدت �ضكتة دماغية، لإ�ضابة رجل باأعرا�س "غريبة"، متثلت بظهور "�ضعر" على ل�ضانه، وحتول الل�ضان للون الأ�ضود 

ب�ضكل خميف.
الل�ضان  لكن  احلياة،  تغري  قد  التي  الأم��د  التاأثريات طويلة  ع��ددا من  الدماغية  ال�ضكتة  ت�ضبب  اأن  املعروف  ومن 

املغطى بال�ضعر "غريب" بع�س ال�ضيء.
ووفقا لتقرير يف دورية "جاما ديرماتولوجي"، اأ�ضيب رجل هندي، مل يذكر ا�ضمه، ب�ضلل يف اجلانب الأي�ضر من 

ج�ضمه بعد �ضكتة دماغية.
وو�ضعه الأطباء يف نظام غذائي خال من ال�ضوائل. وبعد عدة اأ�ضهر، غطى ال�ضعر ل�ضانه ب�ضكل غريب.

اأ�ضود م�ضعر"،  "ل�ضان  اأنها  على  ك��ريال، حالته  كو�ضني، مبدينة  ترا�ضت يف  م�ضت�ضفى ميديكال  فريق يف  و�ضخ�س 
وهي حالة حتدث عندما ت�ضبح النتوءات ال�ضغرية املوجودة على �ضطح الل�ضان، والتي ت�ضمى احلليمات، م�ضدودة 

بالبكترييا.
وعادة ما تت�ضاقط احلليمات، مثل اجللد، يف عملية ت�ضمى التق�ضر، وفقا لعيادة كليفالند.

ولكن اإذا مل يكن هناك تاآكل يف الل�ضان - من الطعام اأو تنظيف الل�ضان بفر�ضاة اأ�ضنان - ميكن اأن ت�ضتمر احلليمات 
ال�ضغرية يف النمو وت�ضبح طويلة ب�ضكل غري عادي. ثم تنمو البكترييا واخلمائر ب�ضكل مفرط وتت�ضبب يف تغري 

اللون، مما يوؤدي اإىل ظهور تراكيب ت�ضبه ال�ضعر.
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عائلة تزور 102 بلد بال�ضيارة
وجمنونة  ن���ادرة  �ضفر  رح��ل��ة  اآي��ر���س  بوين�س  يف  اأرجنتينية  عائلة  تختتم 
بال�ضيارة كان يفرت�س اأن تدوم 6 اأ�ضهر لكنها ا�ضتمرت 22 عاماً. و�ضملت 
الرحلة 102 بلداً، رزق خاللها الزوجان ب�4 اأولد، وخل�ضا يف نهايتها اإىل 

اأن "الب�ضرية رائعة".
اآير�س والتي متّثل اإحدى  ويف جواليغوايت�ضو الواقعة �ضمال غرب بوين�س 
املراحل الأخرية للرحلة اإذ تبعد ب�ضع �ضاعات و230 كيلومرتاً عن املحطة 
النهائية، يحار هريمان زاب بني القول "انتهى حلمي" اأو "حققت حلمي". 
وي�ضيف: "كل �ضيء كان اأجمل مما تخّيلنا"، وهذا هو الأهم بالن�ضبة اإليه. 
وكانا  ع��ام��اً،  و29   31 يبلغان  كانا  رحلتهما،  يف  ال��زوج��ان  انطلق  وعندما 
يف  ويرغبان  اآي��ر���س،  بوين�س  �ضواحي  يف  منزًل  وميلكان  م��ادي��اً،  مرتاَحني 
املتمثل يف  اأرادا قبل ذلك حتقيق حلمهما القدمي  اإجن��اب الأطفال. لكنما 
القيام برحلة برية بال�ضيارة ل�ضتة اأ�ضهر، من الأرجنتني اإىل األ�ضكا، وهكذا 
بداأت املغامرة، وكان بحوزتهما يف بدايتها مبلغ قدره 4 اآلف دولر. وعر�س 
عليهما اأحد الأ�ضخا�س �ضيارة قدمية للبيع من طراز "جراهام-بيج" من 
ال�ضري، ول  ق��ادرة على  اإط��ارات مغّلفة باخل�ضب وبالكاد  1928 ذات  ط��راز 
ت�ضلح لرحلة كهذه، اإّل اأّنها اأعجبت الزوجني، فقررا ا�ضتخدام هذه املركبة 

رحلتهما. "الأثرية" يف 

يخت اأبراموفيت�س يف مرمى العقوبات 
ر�ضا يخت فاخر ميلكه �ضاحب نادي ت�ضيل�ضي لكرة القدم امللياردير الرو�ضي 
الغزو  ب�ضبب  عقوبات  بريطانيا  عليه  فر�ضت  ال��ذي  ابراموفيت�س  روم��ان 
اأفاد مرا�ضل  ال�ضبت، وفق ما  الرو�ضي لأوكرانيا قبالة �ضواحل مونتينغرو 
مرتا   140 طوله  يبلغ  "�ضولري�س" ال��ذي  اليخت  واأب��ح��ر  بر�س.  فران�س 
للدولة  الأدرياتيكي  البحر  �ضاحل  على  مونتينيغرو  بورتو  ميناء  باجتاه 
التي تقع يف البلقان. وذكرت و�ضائل اإعالم حملية كانت تقوم مبراقبة �ضري 
اليخت على مواقع التتبع خالل الأيام الأخرية اأن "�ضولري�س" غادر ميناء 
اأبراموفيت�س واحدا من �ضبعة  اآذار-مار�س. وكان   8 بر�ضلونة الإ�ضباين يف 
رجال اأعمال رو�س فر�ضت عليهم احلكومة الربيطانية عقوبات على خلفية 

غزو بالدهم لأوكرانيا ولقربهم من الرئي�س فالدميري بوتني.
اأبراموفيت�س  اأن  اأعلنت  التايل حيث  اليوم  يف  بريطانيا  كندا حذو  وحذت 
و�ضيتم جتميد  كندا  التعامل مع  "�ضيمنعون من  اآخرين  اأ�ضخا�س  واأربعة 
اأ�ضولهم". وي�ضاع اأن امللياردير الرو�ضي البالغ 55 عاما ميلك �ضتة يخوت، 

واعتاد ان يبحر قبالة مونتينيغرو وجارتها كرواتيا.
وا�ضتهدفت عقوبات بريطانيا اأي�ضا رجل الأعمال الرو�ضي اأوليغ ديريبا�ضكا. 
"�ضبوتنيك" ال��ذي ميلكه  ف��اإن يخت  اإع��الم يف مونتينيغرو  و�ضائل  ووف��ق 
ديريبا�ضكا �ضوهد وهو يغادر ميناء بورتو مونتينيغرو اجلمعة. وغالبا ما 

يرافق "�ضبوتنيك" يخت ديريبا�ضكا الآخر "كليو".

الأمرية �ضارلني 
تعود اإىل موناكو 

الأم��ريي يف موناكو  الق�ضر  اأعلن 
ال��ت��ي تغيبت  ���ض��ارل��ني  اأن الأم����رية 
ب�ضبب  الإم���ارة  ع��ن  طويلة  لفرتة 
اإىل  لتوها  "عادت  م�ضاكل �ضحية، 

موناكو".
واأو�������ض������ح ال���ق�������ض���ر يف ب����ي����ان اأن����ه 
"بالتفاق مع اأطبائها وفيما ي�ضري 
ال�ضحيح،  امل�����ض��ار  ع��ل��ى  ���ض��ف��اوؤه��ا 
على  امللكي  ال�ضمو  اأ�ضحاب  توافق 
قادرة  ب��ات��ت  ���ض��ارل��ني  الأم����رية  اأن 
ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة ف���رتة ال��ن��ق��اه��ة يف 

الإمارة مع زوجها وطفليها".
"الأمرية  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ������ض�����اف 
�ضارلني عادت لتوها اإىل موناكو"، 
القليلة  "الأ�ضابيع  اأن  اإىل  م�ضريا 
بالتعايف  ل���ه���ا  ���ض��ت�����ض��م��ح  امل��ق��ب��ل��ة 
ا�ضتئناف  م��ن  تتمكن  حتى  متاما 
اأن�ضطتها الر�ضمية تدريجاً". ومن 
الكامل"، ل  �ضفائها  "ت�ضهيل  اأجل 
تزال الأمرية بحاجة اإىل "الهدوء 

وال�ضكينة"، وفق بيان الق�ضر.
وك���ان م�����ض��در م��ق��رب م��ن الق�ضر 
ق��ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف 23 
الفائت  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�ضرين 
ال�ضابقة  الأومل���ب���ي���ة  ال�����ض��ّب��اح��ة  اإن 
بعد  متخ�ض�ضة  "موؤ�ض�ضة  اأُدخلت 
ب�ضعفها".  مرتبط  �ضديد  اإره���اق 
اأن  متطابقة  م�����ض��ادر  واأو���ض��ح��ت 

هذه املوؤ�ض�ضة تقع يف �ضوي�ضرا.
وب��ع��د ���ض��ه��ر، اأو����ض���ح ق�����ض��ر اإم����ارة 
الأم���������رية  �����ض����ف����اء  اأن  م�����ون�����اك�����و 
اأ����ض���ه���ر  ب�������ض���ع���ة  "�ضي�ضتغرق 

اإ�ضافية".

تهمة حترج الأمري هاري
بال�ضتهانة  ه����اري  الأم�����ري  اُت���ه���م 
اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة كونه  ب��امل��ل��ك��ة 
ب�ضاأن  دينية  مرا�ضم  عن  �ضيتغّيب 
زوج����ه����ا وج������ده ال����راح����ل الأم�����ري 

فيليب.
واأعلن ناطق با�ضم هاري اأّن الأمري 
التي  اجل���ن���ازة  ���ض��الة  يح�ضر  ل��ن 
اجلاري  اآذار  م��ار���س-   29 يف  تقام 
اأف���ادت  فيما  و�ضتمن�ضرت،  دي���ر  يف 
ت���ق���اري���ر ب����اأّن����ه ���ض��ي��ح�����ض��ر األ���ع���اب 
الريا�ضية  جاميز"  "اإنفيكت�س 
التي تنطلق يف هولندا بعد مرا�ضم 

اجلنازة باأ�ضبوعني.
وب��ع��دم��ا ت�����ض��در م��و���ض��وع احلرب 
�ضن"  "ذي  �ضحيفة  اأوك��ران��ي��ا  يف 
ال�ضحيفة  ع��ن��ون��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
"هاري  الأوىل  ���ض��ف��ح��ت��ه��ا  ع���ل���ى 

ي�ضتهني بفيليب".
ويف مقال "ذي �ضن"، اتهمت كاتبة 
ال�ضرية امللكية اأجنيال ليفني هاري 
ب�"البتزاز"  كاليفورنيا  يف  املقيم 
الأمري  ج��ّده  مبرا�ضم  يتعلق  فيما 
قررت  ب��ع��دم��ا  ال��ت��ذك��اري��ة،  فيليب 
حكومة اململكة املتحدة وقف توفري 

احلماية الأمنية امللكية له.
وق����ال����ت ل��ي��ف��ني ل���و����ض���ائ���ل اإع�����الم 
بريطانية، اإّن البن الثاين لوريث 
ي�ضتهن  م  ت�ضارلز  الأم��ري  العر�س 
لكّنه  )ف���ي���ل���ي���ب(  اإدن���������ربه  ب������دوق 

ا�ضتهان يف الواقع بامللكة.
ا�ضتمر  الذي  الأمري فيليب  وتويف 
زواج������ه م���ن امل��ل��ك��ة 73 ع����ام����اً، يف 
اأبريل- ني�ضان املا�ضي قبل اأ�ضابيع 

قليلة على بلوغه املئة عام.

حتذير عاجل.. نوروفريو�س يتف�ضى يف بريطانيا
ذكرت �ضحيفة ال�ضن الربيطانية اأم�س الأحد اأن عدوى 
يف  املتحدة،  اململكة  داخ��ل  التف�ضي  يف  ب��داأت  نوروفريو�س 
وقت حذر م�ضوؤولو ال�ضحة الربيطانيني من اأي اأعرا�س 
البيئات  يف  نوروفريو�س  عدوى  وحتدث  يواجهونها.  قد 
املغلقة واملزدحمة، مثل امل�ضت�ضفيات واملدار�س، وميكن اأن 
تت�ضبب يف ظهور مفاجئ لأعرا�س منها القيء والإ�ضهال 
هذا  ف���اإن  كلينك"،  "مايو  م��وق��ع  وبح�ضب  ال�����ض��دي��دي��ن. 
الفريو�س معد بدرجة كبرية، وعادة ما ينت�ضر عن طريق 
عن  ينت�ضر  اأو  التح�ضري  خ��الل  امل��ل��وَّث  امل���اء  اأو  ال��ط��ع��ام 
ثة، وميكن اأي�ضا اأن ي�ضاب ال�ضخ�س  طريق الأ�ضطح امللوَّ
الأ�ضخا�س  باأحد  املبا�ضر  الحتكاك  طريق  عن  بالعدوى 
امل�ضابني. وت�ضتمر اأعرا�س نوروفريو�س ملدة ترتاوح بني 
يوم اإىل ثالثة اأيام يف الغالب، ويتعافى معظم الأ�ضخا�س 
متاما دون احلاجة اإىل عالج، لكن البع�س يحتاجون اإىل 
عالج مطول مثل الأطفال وامل�ضنني. وقد ت�ضبب العدوى 
ال�ضديد،  ب��اجل��ف��اف  احل�����الت  ب��ع�����س  يف  ن���وروف���ريو����س 
"ال�ضن" اأن القيء  اأحيانا. وذكرت  و�ضوء التغذية واملوت 
لكن  لنوروفريو�س  الوا�ضحة  الأع��را���س  من  والإ���ض��ه��ال 
البع�س ل يعلم اأن اآلم البطن والأطراف وارتفاع احلرارة 
هي اأي�ضا عالمة على الإ�ضابة بح�ضرة "ال�ضتاء ال�ضيئة".

اأغلبها لأطفال.. 5 جثث داخل �ضقة
اأربعة  جثث  على  ال��ع��ث��ور  الفرن�ضية،  ال�ضلطات  اأع��ل��ن��ت 
اأط��ف��ال ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 3 و 12 عاما وام���راأة قد 
بو�ضط  غرونوبل  مدينة  يف  �ضقة  داخ��ل  والدتهم،  تكون 

�ضرقي البالد، م�ضاء يوم اجلمعة.
الإنقاذ  اإن فرق  دوف��و،  بوري�س  العام،  املدعي  نائب  وق��ال 
اأ�ضخا�س ل  تلقيها بالغات عن  بعد  ال�ضقة  اإىل  توجهت 
يردون على النداءات. واأ�ضاف امل�ضدر اأن عنا�ضر النقاذ 
ما لبثوا اأن عروا على "خم�س جثث متحللة يف �ضقة ل 
تتوافر فيها ال�ضروط ال�ضحية". واأو�ضح بوري�س دوفو اأن 
اجلثث تعود اإىل اأربعة اأطفال تبلغ اأعمارهم ثالث �ضنوات 
وثماين وع�ضراً واثنتي ع�ضرة �ضنة، واإىل امراأة يف التا�ضعة 
"فران�س  ال�ضرطة لوكالة  واأو�ضح م�ضدر يف  والثالثني. 
ال�ضقة  يف  عليها  ال��ع��ث��ور  ج��رى  ال��ت��ي  اجل��ث��ث  بر�س" اأن 
التحقيقات  اأن  امل�ضدر  واأك��د  واأطفالها".  "لأم  تكون  قد 
الأولية "حتمل على العتقاد اأن الأطفال تعر�ضوا للقتل 
واأن الأم انتحرت بتناول عقاقري خطرة" ، لكنه اأ�ضار اإىل 

اأن هذه الفر�ضية غري موؤكدة بعد.

حمار يلتزم بقواعد ال�ضري 
ن�ضر موقع خربين الأردين مقطع فيديو وثق �ضابا اأردنيا 

ميتطي حمارا وملتزما بقواعد ال�ضري.
اإ�ضارات  اإح���دى  على  يقف  وه��و  ال�ضاب  الفيديو  واأظ��ه��ر 
املرور منتظرا الإ�ضارة اخل�ضراء باإحدى مناطق العا�ضمة 
ع��م��ان. وت��ف��اع��ل رواد م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي مع 
التزام  اإي��ج��اب��ي��ة مت��ج��د  تعليقات  ع��رب  امل���ت���داول  امل��ق��ط��ع 

املواطن بقواعد ال�ضري حتى على ظهر دابة.

حتمل كلبها 17 كم هربا من احلرب 
 17 اأوك��ران��ي��ة  ال��رح��ل��ة، قطعت  م��ن م�ضقة  ال��رغ��م  على 
امل�ضن  كلبها  حتمل  وه��ي  الأق���دام،  على  �ضريا  كيلومرتاً 

على كتفها هربا من احلرب يف بالدها.
وتركت  وال����دي،  فقدنا  الأ���ض��ي��اء،  م��ن  الكثري  "فقدنا 
زوجي ورائي على احلدود، فقلبي حمطم لأنني مل اأكن 
ب��دون��ه م��ن ق��ب��ل، اإن���ه ج��زء م��ن��ي، والآن لي�س م��ع��ي، ول 
يوجد معنا رجال"، هكذا تبداأ ق�ضة األي�ضا املوؤثرة، وهي 
اأجربوا  الذين  الأ�ضخا�س  الآلف من  مئات  واح��دة من 

على مغادرة اأوكرانيا هرباً من احلرب.
و�ضافرت األي�ضا البالغة من العمر 35 عاماً، 140 كيلومرتاً 
من العا�ضمة الأوكرانية كييف اإىل بولندا، وقطعت اآخر 
17 كيلومرتا منها �ضرياً على الأقدام وعلى كتفها كلبها 

بوليا، وفقاً ل�ضحيفة "ل �ضتامبا" الإيطالية.
األ��ي�����ض��ا امل���وؤث���رة ع��ل��ى و���ض��ائ��ل التوا�ضل  ان��ت�����ض��رت ق�����ض��ة 
الجتماعي بف�ضل �ضورة التقطت لها اأثناء رحلة هروبها 
وه��و من  على ظهرها،  بوليا  كلبها  وه��ي حاملة  ال�ضاقة 
من  ويبلغ  �ضيربد(  )ج��ريم��ني  الأمل���اين  ال��راع��ي  ف�ضيلة 
العمر 12 عاماً ون�ضف، ول ي�ضتطيع اأن يتحمل �ضري كل 

هذه امل�ضافة على قدميه.
 ول تقت�ضر معاناة األي�ضا على رحلتها ال�ضاقة فقط، ففي 
23 فرباير- �ضباط، فقدت والدها الذي تويف فجاأة عن 

عمر يناهز 59 عاماً، يف اليوم التايل لندلع احلرب.

م�ضنع اأ�ضمدة يف قاع البحر  �ضاعد على بث احلياة يف الأر�س!
ال��ع��ل��م��اء ع��ن ج���زء ج��دي��د م��ن و�ضفة  ك�ضف 
بداية  يت�ضمن  الكواكب،  املعقدة على  احلياة 
امل��ي��ك��روب��ي��ة يف قاع  ل��الأ���ض��م��دة  اإن�����ض��اء م�ضنع 

البحر منذ ما يقارب 2.6 مليار �ضنة. 
م�ضتويات  يف  ك���ب���ري  ارت����ف����اع  اأول  وح������دث 
 2.4 يقارب  ما  منذ  الأر���س  على  الأك�ضجني 
املبكرة  املرحلة  خ��الل  �ضنة،  مليار   2.2 اإىل 
اأو   ،)GOE( العظيم  الأك�ضجني  ح��دث  من 
الأك�ضجة العظيمة، وهي الفرتة الزمنية التي 
�ضهد فيها الغالف اجلوي لالأر�س، واملحيط 
ال�ضحل، ارتفاعا يف الأك�ضجني للمرة الأوىل 

خالل حقبة الطالئع الأوىل.
�ضبب  م��ن  متاأكدين  غ��ري  العلماء  ي��زال  وم��ا 
العظيم.  الأك�����ض��ج��ني  وق����وع ح���دث  وك��ي��ف��ي��ة 
ارتفاع  ب�����ض��ب��ب  ب�����داأ  اأن�����ه  ال��ب��ع�����س  وي��ع��ت��ق��د 
م�����ض��ت��وي��ات ال��ف��و���ض��ف��ور يف امل��ح��ي��ط، م��ا اأدى 
اإنتاج  وزي����ادة  ال�ضوئي  التمثيل  عملية  اإىل 
الأك�ضجني، بينما يعتقد اآخرون اأنه قد يكون 
مرتبطا بانخفا�س اإطالق الغازات التفاعلية 

اأقل من  من الرباكني، والتي ت�ضتهلك كمية 
الأك�ضجني الذي يتم اإنتاجه.

والآن، ا�ضتخدم فريق من العلماء الدوليني، 
لقيا�س  ج��دي��دة  تقنية  ل��ي��دز،  جامعة  بقيادة 
البحر  وق���اع  املحيط  ب��ني  الفو�ضفور  دوران 
2.6 مليار عام من جنوب  يف �ضخور عمرها 
الأك�ضجني  ح����دث  اإىل  اأدى  م���ا  اإف���ري���ق���ي���ا، 

العظيم.
وت���ظ���ه���ر ال���ق���ي���ا����ض���ات امل���خ���ت���ربي���ة م����ن هذه 
الفو�ضفور  تدوير  اإع��ادة  عملية  اأن  ال�ضخور 
م���رة اأخ����رى يف م��ي��اه ال��ب��ح��ر ت��غ��ذي بكترييا 
التمثيل ال�ضوئي، ما اأدى اإىل زيادة م�ضتويات 

الأك�ضجني.
وخ��ل�����ض��ت درا���ض��ت��ه��م، ال��ت��ي ُن�����ض��رت يف جملة 
اإن�ضاء  اأن  اإىل   ،Nature Geoscience
�ضرطا  البحر" كان  قاع  الأ�ضمدة يف  "م�ضنع 
على  الأك�����ض��ج��ني  م�ضتويات  لرت��ف��اع  م�ضبقا 
الأر�س، وميكن اأن يكون عامال مهما يف قدرة 

الكواكب الأخرى على دعم احلياة املعقدة.

كاري اأندروود ، احلائزة على جائزة اأغنية العام، خالل احلفل ال�سنوي ال�سابع واخلم�سني لأكادميية مو�سيقى الريف يف ل�س فيغا�س. رويرتز

هايلي بيرب اأدخلت اإىل 
امل�ضت�ضفى بحالة طارئة 

اأدخلت عار�ضة الأزي��اء العاملية  هايلي بيرب  زوجة النجم الكندي  جا�ضنت بيرب  
يوم اخلمي�س املا�ضي بحالة طارئة اإىل امل�ضت�ضفى، اإثر �ضعورها بعوار�س جلطة 
ال�ضتوري  ن�ضرت هايلي على خا�ضية  الفطور مع زوجها.  تناولها  اأثناء  دموية 
حالتها  على  لطماأنتهم  متابعيها،  اإىل  ر�ضالة  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  يف 
قالت فيها اإن الأطباء اكت�ضفوا اأنها عانت من جلطة دموية �ضغرية يف دماغها، 
مما ت�ضبب بنق�س يف الأوك�ضيجن لديها، لكن ج�ضدها ا�ضتطاع اأن يتخطى هذه 

املرحلة وهي اليوم بخري.
توجهت كذلك هايلي بال�ضكر اإىل كل الأطباء واملمر�ضات الذين اهتموا 

املنزل واإىل كل الذين اطماأنوا عنها �ضاكرة  اإىل  بحالها بعد عودتها 
اإياهم على اهتمامهم وحبهم.


