
   

فتحي با�صاغا  يدع� ملكافحة الف�صاد خالل م�ؤمتر �صحفي )رويرتز(

رغم تغيري م�قفه، مل يدن ترامب �صديقه ب�تني

العامل يتنف�س ال�صعداء بعد اإخماد نريان احلريق النووي 

بوتني يطمئن جريانه والناتو يتحدث عن جتنب ات�ساع احلرب

�صراع حكومتني بليبيا

با�ساغا يطالب بوقف التعامل مع الدبيبة
•• طرابل�س - وكاالت:

����ص���رارة نريان  يف خ��ط���ة لإ���ص��ع��ال 
اأزمة مت�قعة، دعا رئي�س احلك�مة 
با�صاغا،  فتحي  الربملان  من  املكلف 
اجلهات  وك��اف��ة  ال��دول��ة  م�ؤ�ص�صات 
الرقابية والأمنية اإىل وقف التعامل 
التي  ال�طنية  ال�حدة  حك�مة  مع 
انتهت وليتها، وعدم العتداد باأي 

قرارات �صادرة عنها.
جاء ذلك يف خطاب وجهه با�صاغا، 
اأم�س اجلمعة، اإىل حمافظ م�صرف 
العام،  وال���ن���ائ���ب  امل����رك����زي،  ل��ي��ب��ي��ا 
وروؤ����ص���اء دي�����ان امل��ح��ا���ص��ب��ة، وهيئة 
مكافحة  وهيئة  الإداري����ة،  الرقابة 
امل��خ��اب��رات العامة  ال��ف�����ص��اد وج��ه��از 

وم�صلحة الطريان املدين.
وقال با�صاغا، اإن حك�مته التي نالت 
ال�صرعي  املمثل  ه��ي  ال��ربمل��ان،  ثقة 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  لل�صلطة  وال���ح��ي��د 
الأمنية  اجلهات  من  وطلب  ليبيا، 
وحماية  ب��ت��اأم��ني  ال��ق��ي��ام  ����ص���رورة 
واملن�صاآت  وامل��راف��ق  ال�����زارات  م��ق��ار 
احلي�ية للدولة ورفع حالة التاأهب 
اأمنية  اأي خروقات  وال�صتعداد ملنع 

مت�س العا�صمة واملدنيني.
احلك�مة  اأدت  اأن  ب��ع��د  ذل����ك،  اأت����ى 
اجل��دي��دة ال��ي��م��ني ال��ق��ان���ن��ي��ة اأمام 

غالبية  الأوىل..  ل��ل��م��رة 
ال�سويديني مع الن�سمام للناتو

•• �ستوكهومل-اأ ف ب:

من  غالبية  اأب����دت  الأوىل،  ل��ل��م��رة 
ال�ص�يديني تاأييدها لالن�صمام اىل 
حلف �صمال الأطل�صي مع حت�ل يف 
رو�صيا  ناجم عن غزو  العام  ال��راأي 
ا�صتطالع  اأظ���ه���ر  ك��م��ا  لأوك���ران���ي���ا 

للراأي ن�صر اجلمعة.
خ���الل ���ص��ه��ر، ارت��ف��ع ع���دد م�ؤيدي 
اأعلى  ليبلغ  نقاط  بت�صع  الن�صمام 
م�����ص��ت���ى ل���ه ع��ل��ى الإط������الق وه� 
%51 فيما تراجع عدد معار�صيه 
اىل %27 بانخفا�س ع�صر نقاط، 
ب��ح�����ص��ب ه����ذا ال����ص���ت���ط���الع ال���ذي 

اأجراه معهد دمي��صك�ب.
اأظ����ه����ر ا����ص���ت���ط���الع ال��������راأي ال����ذي 
اأن  افت�نبالديت  �صحيفة  ن�صرته 
عدد الذين مل يح�صم قرارهم كان 
وكان   .22% ع��ن��د  م�صتقر  �صبه 
اأظهر  اجلمعة  ن�صر  اأول  ا�صتطالع 
الن�صمام  ملنا�صري  ق�يا  ارتفاعا 

لكن بدون ال��ص�ل اىل غالبية.
اىل  اأي�صا  اأوكرانيا  يف  احل��رب  اأدت 
تغري يف الراأي العام يف فنلندا حيث 
اأي�صا  الن�صمام  م���ؤي��دي  ع��دد  بلغ 

غالبية للمرة الأوىل.
فكرة  وال�����ص���ي��د  فنلندا  ا�صتبعدت 
احللف  اىل  ل��الن�����ص��م��ام  ال��رت���ص��ح 
النقا�س  لكن  القريب  امل�صتقبل  يف 
اأط��الق��ه مب��ا ي�صمل �صف�ف  اأع��ي��د 

احزاب معار�صة تاريخيا.

ال��ربمل��ان، يف جل�صة غ��اب عنها عدد 
م���ن ال��������زراء، وات���ه���م ف��ي��ه��ا رئي�س 
احلميد  ع���ب���د  احل������ايل  احل���ك����م���ة 
ال��دب��ي��ب��ة ب��ع��رق��ل��ة ال��ع��م��ل��ي��ة، بعد 
اإغالق املجال اجل�ّي واإيقاف حركة 
الدويل  معيتيقة  مبطار  ال��ط��ريان 
احتجاز  ب��ع��د  وك��ذل��ك  ب��ط��راب��ل�����س، 

وزيرين من قبل جماعة م�صلحة.
فيما مل يت�صح بعد م�قف اجلهات 

الر�صمية من اخلطاب الذي وجهه 
�صت�قف  ك���ان���ت  اإذا  وم����ا  ب��ا���ص��اغ��ا 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح��ك���م��ة ال��دب��ي��ب��ة اأو 
ت�����ص��ت��م��ر يف ت��ن��ف��ي��ذ ق���رارات���ه���ا، كما 
مب�صتقبل  التكهن  ال�صعب  من  اأن��ه 
وال�صلطة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأ�صبح  ال��ت��ي  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  التنفيذية 
يتنازعان  للحك�مة  رئي�صان  لديها 
على ال�صرعية وعلى دعم الأطراف 

ال�صيا�صية والع�صكرية املحلية وعلى 
ان��ت��زاع الع���رتاف ال���دويل، يف وقت 
ت�����ص��اع��دت ف��ي��ه ال���ت���ح���ذي���رات من 
اإمكانية ا�صتئناف الأعمال القتالية 
يف ال���ب���الد. وك�����ان ال��دب��ي��ب��ة، وّج���ه 
وداعميه،  ب��ا���ص��اغ��ا  اإىل  حت���ذي���رات 
ال���ق���ّ�ة يف حال  ب��ا���ص��ت��ع��م��ال  وه�����ّدد 
القرتاب من املقرات احلك�مية يف 

العا�صمة اأو التعر�س لها.

م��دي��ر ال��دول��ي��ة ال��ذري��ة 
ت�سرينوبيل  زي���ارة  يعر�ض 

•• فيينا-اأ ف ب:

اق���������رتح م�����دي�����ر ع�������ام ال�����ك����ال����ة 
رافاييل  الذّرية  للطاقة  الدولية 
غ��رو���ص��ي اجل��م��ع��ة اإج�����راء زي���ارة 
مع  للتفاو�س  ت�صرين�بيل  اإىل 
م�صاألة  ع��ل��ى  ورو���ص��ي��ا  اأوك���ران���ي���ا 
الن�وية  امل�����اق����ع  اأم������ن  ����ص���م���ان 

الأوكرانية.
�صاعات من  بعد  الق���رتاح  وج��اء 
على  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ق���ات  �صيطرة 
اأك��رب حمطة ن�وية يف اأوروب���ا يف 
زاب�ريجيا بعد معارك مع الق�ات 
الأوكرانية ت�صببت باندلع حريق 
واأثارت خماوف من احتمال وق�ع 

حادث ن�وي.
لل�صحافيني  غ���رو����ص���ي  وق�������ال 
جمه�رية   - اجل���ان���ب���ني  اأب���ل���غ���ت 
رو���ص��ي��ا الحت���ادي���ة واأوك���ران���ي���ا - 
اإىل  لل�صفر   )...( م�صتعد  باأنني 
ت�صرين�بيل يف اأقرب وقت ممكن. 
يدر�صان  اجل��ان��ب��ني  اأن  واأ����ص���اف 

هذه الإمكانية ذلك.
الزيارة  اأن  اإىل  غ��رو���ص��ي  واأ����ص���ار 
���ص��ت��ه��دف مل��ن��اق�����ص��ة اإط�������ار عمل 
م�����ع ال����ط����رف����ني حل���م���اي���ة اأم�����ن 
الن�وية  امل���اق��ع  يف  العمل  و�صري 

الأوكرانية.

ت معايريه يف ال�صنوات الأخرية: تغريرّ

الغزو الرو�سي لأوكرانيا ميّزق حزب دونالد ترامب

•• بي�ساور-اأ ف ب:

ارتفعت ح�صيلة القتلى جّراء هج�م انتحاري ا�صتهدف 
م�صجدا �صيعيا يف مدينة بي�صاور يف �صمال غرب باك�صتان 
يف  م�����ص���ؤول  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  �صخ�صا،   56 اإىل  اجلمعة 
با�صم م�صت�صفى ليدي  الناطق  م�صت�صفى حملي. وقال 
قتل  باملجم�ع،  خ��ان  عا�صم  حممد  بي�صاور  يف  ريدينغ 

بني  من  بجروح.  اآخرون   194 واأ�صيب  �صخ�صا   56
اجلرحى 50 حالتهم حرجة. وقع النفجار يف منطقة 
ك�ت�صا ري�صالدار يف بي�صاور، على بعد ح�اىل 190 كلم 
غرب العا�صمة اإ�صالم اأباد، قبل حلظات من بدء �صالة 
راأي��ت رجال  زاه��د خ��ان  اجلمعة، بح�صب �صه�د. وق��ال 
اإىل  يدخل  اأن  قبل  �صرطة  عن�صري  على  ال��ن��ار  يطلق 

امل�صجد. وبعد ث�اٍن، �صمعت انفجارا هائال.

دكار حتتج لدى كييف على 
جتنيد مقاتلني من ال�سنغال 

•• دكار-اأ.ف.ب:

اأوكرانيا  يف  القتال  اإىل  دع�تها  م��ن  ا�صتيائها  ع��ن  لكييف  دك��ار  ع��ربت 
من  انطالقا  التجنيد  عمليات  ووق��ف  ال��ن��داء  ه��ذا  �صحب  اإىل  ودعتها 
ا للم�صاعدة يف احلرب �صد  ال�صنغال بعد الإعالن عن جتنيد 36 �صخ�صً

الرو�س.
خارجية  وزارة  قالت  لأوك��ران��ي��ا،  الرو�صي  الغزو  ب��دء  من  اأ�صب�ع  وبعد 
يف  للم�صاعدة  امل�اطنني  اإىل  ن��داء  ن�صر  ت�صتغرب  اإنها  بيان  يف  ال�صنغال 
على  دك��ار  يف  الأوك��ران��ي��ة  ال�صفارة  �صفحة  على  مار�س  اآذار  من  الثالث 

في�صب�ك.
ال�صفري  ا�صتدعاء  مت  اأن���ه  اخلمي�س  م�صاء  ن�صر  ال���ذي  البيان  واأ���ص��اف 
الأوكراين يف ال�صنغال ي�ريل بيف�فاروف على الف�ر اإىل وزارة ال�ص�ؤون 

اخلارجية )يف دكار( للتحقق من املن�ص�ر وتاأكيد �صحته.
وت��اب��ع اأن ب��ي��ف���ف��اروف اأك����د وج�����د دع�����ة وجت��ن��ي��د 36 م��ت��ط���ع��ا من 

املر�صحني، ح�صب الن�س الذي ل يحدد ه�يات ه�ؤلء.
وقال البيان اإن دكار تدين ب�صدة هذا العمل الذي ي�صكل انتهاكا ل�اجب 

احرتام ق�انني واأنظمة الدولة امل�صيفة.
واأ�صار اإىل اأن جتنيد متط�عني ومرتزقة ومقاتلني اأجانب على الأرا�صي 
ال�صنغالية غري قان�ين، داعيا ال�صفارة الأوكرانية اإىل �صحب النداء ف�را 
ووقف اأي اإجراء دون تاأخري لتجنيد م�اطنني �صنغاليني اأو اأجانب من 

الأرا�صي ال�صنغالية.
العامة  اجلمعية  ق��رار  على  الت�ص�يت  عن  الأرب��ع��اء  ال�صنغال  وامتنعت 
لالأمم املتحدة الذي يطالب رو�صيا بالكف ف�راً عن ا�صتخدام الق�ة �صد 
�صحب  اإىل  م��صك�  القرار  ويدع�  كبرية.  بغالبية  تبنيه  ومت  اأوكرانيا 
جميع ق�اتها الع�صكرية ب�صكل ف�ري وكامل وغري م�صروط من اأوكرانيا 

و يدين قرار رو�صيا و�صع ق�اتها الن�وية يف حالة تاأهب.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

اأنف�صهم  اجل����م����ه�����ري�����ن  ي���ج���د 
النعزايل  اجلناح  بني  منق�صمني 
التدخل،  و�صق�ر  لرتامب  امل�ؤيد 

الفرع التاريخي للحزب.
يف الأ�صب�ع املا�صي، طرح الجتماع 
ال�صن�ي الكبري للحزب اجلمه�ري 
ال�صاخنة  امل��ص�عات  من  العديد 
على الطاولة، من القي�د ال�صحية 
اإىل الهجرة. ولكن يف خ�صم الغزو 
الرو�صي، جتنب معظم املتحدثني 
املحافظني بعناية معاجلة الأزمة 

الأوكرانية.
العقيدة  ك����ان����ت  ع�����ق������د،  ط���ي���ل���ة 
اجلمه�رية يف ال�صيا�صة اخلارجية 
ت��ق���م ع��ل��ى ج��ع��ل اأم��ري��ك��ا �صرطي 
ال�����ع�����امل. وك����ان����ت رو�����ص����ي����ا، مثل 
اأطلق  ال��ذي  ال�ص�فياتي،  الحت��اد 
اإمرباط�رية  ريغان  رونالد  عليه 

الربيطاين:  ال��دف��اع  وزي��ر 
ب����وت����ن ي���ل���ع���ب ب���ال���ن���ار

•• لندن-وكاالت:

الربيطاين  ال���دف���اع  وزي�����ر  ق����ال 
الرئي�س  اإن  وال���س، اجلمعة،  بن 
ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب���ت��ن يلعب 
للطاقة  حمطة  مبهاجمة  بالنار 
الن�وية يف جن�ب �صرق اأوكرانيا، 
وط��ال��ب��ه ب���ق��ف ا���ص��ت��ه��داف مثل 

هذه امل�اقع.
رو�صية  ق�ات  اإن  اأوكرانيا  وذكرت 
زاب�ريجيا  حمطة  على  �صيطرت 
اأوروبا،  يف  الأك��رب  وه��ي  الن�وية، 
بعد مهاجمتها يف ال�صاعات الأوىل 
اإىل  اأدى  من �صباح اجلمعة، مما 
ا�صتعال النريان يف من�صاأة تدريب 

جماورة مك�نة من 5 ط�ابق.
وق��ال وال����س يف م���ؤمت��ر �صحفي 
خالل زيارة لك�بنهاغن: نطالب 
الرئي�س الرو�صي باأق�ى العبارات 
املمكنة بالكف متاما عن مهاجمة 
م��ث��ل ت��ل��ك امل����اق���ع.. اإن���ه �صديدة 

اخلط�رة.

ال��ن��ريان ب�صكل  ال�����ص��ر، يف م��رم��ى 
خ��ا���س، ل��ك��ن احل����زب ت��غ��ري. واإذا 
الرو�صية  ال��دب��اب��ات  و���ص���ل  ك���ان 
العديد  دف����ع  ق���د  اأوك���ران���ي���ا  اإىل 
�صد  لالنحياز  اجلمه�ريني  م��ن 
ف���ق���د رف�س  ب�����ت����ني،  ف����الدمي����ري 

ال��ب��ع�����س اإدان���ت���ه، وي��رف�����ص���ن اأي 
تدخل اأمريكي.

ال�صي�عية والدفاع عن  ان معاداة 
احلريات هما ال�صا�س الذي يقف 

عليه احلزب اجلمه�ري.
)التفا�صيل �س11(
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اإماراتية ع�شوة باملجموعة ال�شت�شارية لإطار 
التاأهب ملواجهة الأنفلونزا يف منظمة ال�شحة 

اأخبار الإمارات

فاينن�شال تاميز: على الغرب األ 
يخاطر بالت�شعيد يف رده على بوتني

عربي ودويل

اأ�شحاب الهمم يخو�شون حتدي 
كاياك يف البحرية الكري�شتالية اليوم 

الفجر الريا�شي

رئي�ض جمل�ض نواب ال�سعب الأثيوبي 
ي�سيد بنه�سة الإمارات احل�سارية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد رئي�س جمل�س ن�اب ال�صعب -الغرفة ال�صفلى بالربملان الإثي�بي- تاجي�صي �صاف� 
ب��الده يف  اإىل رغبة  ال�صعد لفتا  الإم���ارات على كافة  دول��ة  التي ت�صهدها  بالنه�صة 
ال�صتفادة من جتربة الإمارات املزدهرة. واأكد رئي�س جمل�س ن�اب ال�صعب الأثي�بي 
يف ح�اره مع )وام( اأن جتربة الإمارات ملهمة حيث ي�ص�د الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي 

جمتمعها و يعي�س اأكرث من 200 جن�صية يف �صالم ووئام .
للم�صاركة يف  وزراء  اأربعة  ي�صم  وف��د  راأ���س  على  الإم���ارات  الأثي�بي  امل�ص�ؤول  وي��زور 

الحتفال بالي�م ال�طني الأثي�بي يف اإك�صب� 2020 دبي ي�م الأربعاء. 
من جهة اأخرى اأكد امل�ص�ؤول الأثي�بي اأن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ نح� 1 

مليار دولر امريكي �صن�ياً م�صرياً اإىل رغبة اأثي�بيا يف م�صاعفة هذه الأرقام.
واأو�صح �صاف� اأن نح� مئتي األف م�اطن اأثي�بي يعي�ص�ن يف الإمارات وهم يعمل�ن يف 
كافة القطاعات القت�صادية.ووجه امل�ص�ؤول الأثي�بي ر�صالة اإىل اجلالية الأثي�بية يف 

الدولة نا�صحا اإياهم باأن بيئة العمل يف الإمارات م�صجعة ومليئة بالفر�س.

اأكدت اأن حتقيق �صالم م�صتدام يتطلب احلوار والدبلوما�صية الفعالة
الإمارات ت�سوت ل�سالح قرار اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة ب�ساأن الو�سع يف اأوكرانيا
•• نيويورك -وام:

���ص���ت��ت الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل�����ص��ال��ح قرار 
اع��ت��م��دت��ه اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ب�صاأن 

ال��صع يف اأوكرانيا.
وزير  م�صاعدة  ن�صيبة  لن��ا  ال�صفرية  معايل  وق��ال��ت 
ال�صيا�صية  ل��ل�����ص���ؤون  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
املندوبة الدائمة للدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة 
ال��ط��ارئ��ة للجمعية  ، خ���الل اجل��ل�����ص��ة ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
هذا  ل�صالح  �ص�تنا  ل��ق��د  امل��ت��ح��دة:  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة 
القرار، ون�صارك الدول الأع�صاء يف املنا�صدة لتحقيق 
ال�����ص��الم ، ����ص���الم ع�����ادل ي�����دوم م���ن خ����الل الإق������رار 
ا  اأي�صً بال�ص�اغل امل�صروعة جلميع الأط��راف، ويلتزم 
احرتام  اإىل  الداعية  املتحدة  الأمم  ميثاق  مب��ب��ادئ 

ال�صتقالل وال�صيادة و�صالمة الأرا�صي.
واأ�صارت اإىل اأن حتقيق �صالم م�صتدام يتطلب احل�ار 
والدبل�ما�صية الفعالة.. وقالت يف هذا ال�صدد: تدرك 
اللحظة  اإىل م�اجهة ه��ذه  الإم����ارات احل��اج��ة  دول��ة 
عرب جتديد اجله�د الدبل�ما�صية والقيادة الدولية، 
بحيث يتم و�صع احتياجات النا�س الفعلية يف �صميم 
جه�دنا. ويجب اأن تبقى �صبل احل�ار مفت�حة ب�صكل 
ال�صعي معاً  اأي وقت م�صى، وعلينا  اأك��رث من  عاجل 

لتحقيق ذلك.
)التفا�صيل �س2(

اأتى مع و�ص�ل الت�تر يف  اأم�س  اأن اجتماع النات�  اإىل  ي�صار 
على  م�صب�ق،  غري  حد  اإىل  وال��غ��رب  رو�صيا  بني  العالقات 
اأطلقها  التي  الع�صكرية  والعملية  الأوك���راين،  امللف  خلفية 

الكرملني يف 24 فرباير املا�صي )2022(.
وكانت دول احللف اأعلنت خالل الأيام املا�صية عق�بات غري 
وامل�ؤ�ص�صات  امل�صارف  ع�صرات  طالت  الرو�س،  على  م�صب�قة 
التجارية، والأغنياء املقربني من الكرملني، ل بل الرئي�س 
الرو�صي فالدميري ب�تني نف�صه، ووزير خارجيته والعديد 

من امل�ص�ؤولني الرو�س.

ي��زال ملتزما  النات� ل  اأن  اإىل  ال�قت عينه  اأن��ه لفت يف  اإل 
ب�تني  مطالبا  متاحا،  الدبل�ما�صية  خ��ي��ار  على  ب��الإب��ق��اء 
بامل�صاركة يف اجله�د الدبل�ما�صية حلل الأزمة. واأ�صاف تقع 
على احللف م�ص�ؤولية �صمان عدم ت�صرب ال�صراع اإىل خارج 

الأرا�صي الأوكرانية.
اأم�����ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ر���س ح��ظ��ر ط�����ريان ف�����ق الأج�������اء 
على  متفقني  احللف  اأع�صاء  جميع  اأن  ف��اأك��د  الأوك��ران��ي��ة، 
رف�س هذا الطلب الذي تقدمت به كييف، لن من �صاأن تلك 

اخلط�ة اأن تف�صي اإىل ما ي�صبه احلرب ال�صاملة يف اأوروبا.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأخمدت،  الإط���ف���اء  ف���رق  اأّن  الأوك��ران��ي��ة  ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت 
�صباح اجلمعة، حريقاً يف مبنى مبحطة زاب�ريجيا الن�وية 
ال�اقعة يف و�صط البالد والأكرب يف اأوروبا اندلع لياًل نتيجة 

ق�صف رو�صي ا�صتهدفها.
وقال جهاز الط�ارئ التابع للحك�مة يف بيان على �صفحته 
يف م�قع في�صب�ك اإّنه يف ال�صاعة 06:20 )04:20 ت غ( 

مّت اإخماد النريان. لي�س هناك �صحايا.
ويف وقت �صابق، ذكرت هيئة الط�ارئ الأوكرانية اأن الق�ات 
مبنى  يف  اندلعت  ال��ن��ريان  واأن  املحطة  هاجمت  الرو�صية 

تدريب جماور لها م�ؤلف من 5 ط�ابق.
اإنه ل  الأمريكية جينيفر غرانه�مل  الطاقة  وقالت وزيرة 
الإ���ص��ع��اع يف حمطة  م�صت�يات  ارت��ف��اع  اإىل  ي�صري  م��ا  ي�جد 
اأكرث من خم�س الكهرباء امل�لدة يف  زاب�ريجيا، التي ت�فر 

اأوكرانيا.
روي��رتز ق�صفا  املحطة حتققت منه  واأظهر بث فيدي� من 

ودخانا مت�صاعدا بالقرب من مبنى يف جممع املحطة.
وب��ال��ت��زام��ن م���ع ال��ت�����ص��ع��ي��د ال��ع�����ص��ك��ري يف اأوك���ران���ي���ا، حث 
الرئي�س الرو�صي فالدميري ب�تني جريان بالده على عدم 
الر�صمي  التلفزي�ن  الت�تر، وقال يف ت�صريحات نقلها  رفع 
اأي�صا  واأن�صحهم  جلرياننا.  �صيئة  ن�ايا  ن�صمر  ل  اجلمعة 
اأ�صاف ل  اأي قي�د. كما  امل�قف وع��دم فر�س  بعدم ت�صعيد 
نرى اأي �صرورة هنا لت�تر عالقاتنا اأو تده�رها، قائال اإن 
الأعمال  ردا على بع�س  اأتت فقط  الرو�صية  الأفعال  جميع 

غري ال�دية والت�صرفات املعادية لبالدنا.
وظ��ه��ر ب���ت��ني ع��ل��ى ���ص��ا���ص��ة ال��ت��ل��ف��زي���ن وه���� ي�����ص��ارك عرب 

الإنرتنت من مقر اإقامته خارج م��صك� يف حفل لرفع العلم 
م��صك�  اأن  على  م�صددا  ال��ب��الد،  �صمال  يف  عبارة  منت  على 
�صتفي بجميع التزاماتها القت�صادية جتاه الدول ال�صريكة 

الأجنبية.
اأما عن خروج عدد من ال�صركات الأجنبية من رو�صيا، فاأكد 
ي�صبب  امل�صرتكة  للم�صاريع  الأج��ان��ب  ال�صركاء  رف�����س  اأن 

بع�س ال�صرر، لكن ميكن تخطيها.
املن�ص�ية �صمن  الدول  وزارء خارجية  اجتماع  انتهاء  وبعد 
النات�  ع��ام  اأم��ني  �صدد  بروك�صل،  يف  الأطل�صي  �صمال  حلف 
ين�س �صت�لتنربغ، على �صرورة ان�صحاب الق�ات الرو�صية من 
الأرا�صي الأوكرانية، حمذرا من تبعات الهجمات الرو�صية 

على اأمن املنطقة.
احللف  اأن  الج��ت��م��اع  م���ؤمت��ر �صحفي عقب  ين�س يف  واأك���د 
الأع�صاء،  ال��دول  اأرا���ص��ي  �صرب من  اأي  للدفاع عن  م�صتعد 
اأو  اأن��ه مل ولن يدخل يف �صراع  اإىل  م�صددا يف ال�قت عينه 

حرب مع رو�صيا.
لكنه حذر من اأن القتال قد ي�ؤدي حلرب وا�صعة النطاق يف 
اأوروبا ويفاقم املعاناة، ل�صيما اإذ عمد الأطل�صي اإىل فر�س 

حظر طريان يف الأج�اء الأوكرانية.
كما دعا الرئي�س الرو�صي فالدميري ب�تني اإىل وقف احلرب 
ف���را ب��دون �صروط، حم��ذرا من اأن الأي��ام املقبلة قد تك�ن 
ثمنا  �صتدفع  رو�صيا  اإن  قلنا  وق��ال:  اأوك��ران��ي��ا.  الأ���ص���اأ على 

باهظا لهج�مها هذا.
اأن دول احل��ل��ف ���ص��ت���ا���ص��ل دع���م ك��ي��ي��ف، يف  اأك���د  اإىل ذل���ك، 
م�اجهة الهجمات الرو�صية. وقال دربنا ع�صرات اللف من 
اجلن�د الوكرانيني منذ 2014، م�ؤكدا اأن ب�تن ا�صتخف 

بق�ة �صم�د اجلي�س الأوكراين.

م�صعف�ن ينقل�ن جريًحا على نقالة، بعد انفجار قنبلة يف م�صجد يف بي�صاور، باك�صتان  )رويرتز(

تفجري دموي يح�سد الع�سرات غربي باك�ستان

ح�سي�ض  طن  من  اأكرث  اإتلف 
حوثيني مهربني  بحوزة  �سبط 

•• اليمن-وكاالت:

اليمني،  اجل��ي�����س  ق������ات  اأع��ل��ن��ت 
اإت�����الف اأك����رث م���ن األ����ف ط���ن من 
و7700  املخدر،  احل�صي�س  م��ادة 
لدى  �صبطها  مت  خم���در،  ق��ر���س 
مبيلي�صيا  م��رت��ب��ط��ني  م��ه��رب��ني 

احل�ثي.
للمنطقة  الإع��الم��ي  املركز  وق��ال 
اإن  بيان  يف  اخلام�صة،  الع�صكرية 
 1158 اأت���ل���ف���ت  ق������ات اجل��ي�����س 
احل�صي�س  م���ادة  م��ن  ك��ي��ل���غ��رام��ا 
املخدرة و7700 قر�س خمدر مت 
�صبطها، لدى مهربني مرتبطني 

بع�صابات احل�ثي.
واأ�صار اإىل تعمد ع�صابات مرتبطة 
مبيلي�صيا احل�ثي جتارة املمن�عات 
كم�صدر مت�يل حلربها الإرهابية 
يقظة  اإىل  لف��ت��ا  اليمنيني،  على 
ق�ات املنطقة الع�صكرية اخلام�صة 
ملالحقة و�صبط مهربي احل�صي�س 

واملخدرات يف املحافظة.

وزراء خارجية حلف �صمال الأطل�صي خالل اجتماعهم يف بروك�صل   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 370,472 فح�سا ك�سفت عن 447 اإ�سابة 

جديدة بفريو�ض كورونا و1,436 حالة �سفاء
••    اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لت��صيع وزيادة نطاق 
الفح��صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س ك�رونا امل�صتجد "ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 370،472 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات 
اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�صية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وت��صيع نطاق 
اإ�صابة  447 حالة  الفح��صات على م�صت�ى الدولة يف الك�صف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  ك�رونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت 

جمم�ع احلالت امل�صجلة 881،919 حالة.
كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
خالل الأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف 

الدولة 2،301 حالة.
1،436 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  �صفاء  ال���زارة عن  واأعلنت 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "ك�فيد -  ك�رونا امل�صتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخ�لها امل�صت�صفى، وبذلك 

يك�ن جمم�ع حالت ال�صفاء 840،083 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 13,334 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي - وام:

من  جرعة   13،334 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمم�ع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "ك�فيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،218،796 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

ت�زيع اللقاح 244.87 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة ال���زارة لت�فري لقاح " ك�فيد - 19 " و�صعياً 
اإىل ال��ص�ل اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س " ك�فيد - 19".

�سرطة الفجرية تنظم حما�سرة �سحية ملنت�سبيها
•• الفجرية -الفجر:

نظمت القيادة العامة ل�صرطة الفجرية حما�صره �صحية بعن�ان )�صرطان 
وحتدث  ال�صرق،  م�صت�صفى  مع  بالتعاون  والعالج(  الت�صخي�س  الربو�صتاتا 
ح�ل  الب�لية  امل�صالك  اأخ�صائي  بكر  اأب���  ف���اروق  تامر  الدكت�ر  املحا�صر 
اأعرا�س التهاب الربو�صتاتا والأعرا�س  التي  قد ت�اجه املري�س، و�صملت 
الدكت�ر فاروق  واأو�صح  املر�س  انت�صار  ال�قاية واحلد من  املحا�صرة طرق 
اأعرا�س املر�س وجتنب الإ�صابة وتط�ر احلالة ملرحلة متقدمة، كما تطرق 
بلغ�ا  الأ�صخا�س ممن  على  والرتكيز  منه  واحلد  العالج  املحا�صر لطرق 
اأعمار متقدمة ومت��صطة. ويف ختام املحا�صرة مت فتح املجال للم�صاركني 
من  وا�صتفاد  ومناق�صتها،  وت�صاوؤلتهم  ا�صتف�صاراتهم  لطرح  واحل�����ص���ر 

املحا�صرة عدد من ال�صباط و�صف ال�صباط والأفراد.

اأكدت اأن حتقيق �صالم م�صتدام يتطلب احلوار والدبلوما�صية الفعالة

الإمارات ت�سوت ل�سالح قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ساأن الو�سع يف اأوكرانيا
•• نيويورك -وام:

العامة  اجلمعية  اعتمدته  ق��رار  ل�صالح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  �ص�تت 
لالأمم املتحدة ب�صاأن ال��صع يف اأوكرانيا.

وقالت معايل ال�صفرية لنا ن�صيبة م�صاعدة وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
 ، املتحدة  الإم��ارات لدى الأمم  الدائمة للدولة  املندوبة  ال�صيا�صية  لل�ص�ؤون 
خالل اجلل�صة ال�صتثنائية الطارئة للجمعية العامة لالأمم املتحدة، : "لقد 
لتحقيق  املنا�صدة  يف  الأع�صاء  ال��دول  ون�صارك  القرار،  هذا  ل�صالح  �ص�تنا 
ي��دوم من خالل الإق��رار بال�ص�اغل امل�صروعة جلميع  ، �صالم ع��ادل  ال�صالم 
احرتام  اإىل  الداعية  املتحدة  الأمم  ميثاق  مببادئ  ا  اأي�صً ويلتزم  الأط��راف، 

ال�صتقالل وال�صيادة و�صالمة الأرا�صي".
والدبل�ما�صية  احل�����ار  يتطلب  م�����ص��ت��دام  ���ص��الم  حتقيق  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
الفعالة.. وقالت يف هذا ال�صدد: "تدرك دولة الإمارات احلاجة اإىل م�اجهة 
بحيث  الدولية،  والقيادة  الدبل�ما�صية  اجله�د  جتديد  عرب  اللحظة  هذه 
يتم و�صع احتياجات النا�س الفعلية يف �صميم جه�دنا. ويجب اأن تبقى �صبل 
ال�صعي معاً  اأي وقت م�صى، وعلينا  اأكرث من  احل���ار مفت�حة ب�صكل عاجل 

لتحقيق ذلك".
الآن  ال�قت  ح��ان  فقد  العميقة،  النق�صامات  من  الرغم  "على   : واأ�صافت 
لتحديد كافة ال��صائل الدبل�ما�صية املت�فرة، والنخراط ب�صكل بّناء لإنهاء 
هذا النزاع، وكذلك ل بد من تغليب احلكمة والعتماد على اخلربة للم�صي 

قدماً".
العامل،  ل���دول  متثيلها  على  تعتمد  امل��ت��ح��دة  الأمم  م�صداقية  اأن  وذك���رت 
اإىل  داع��ي��ة   .. ال���دويل  املجتمع  ي���ؤي��ده��ا  التي  امل��ب��ادئ  تطبيق  يف  وفعاليتها 

تطبيق هذه املبادئ على قدم امل�صاواة.
اإزاء التط�رات الإن�صانية  وعربت معاليها عن القلق البالغ لدولة الإمارات 
يف اأوكرانيا، وقالت: "يجب اأن ترتكز امل�ص�ؤولية اجلماعية للمجتمع الدويل 
يف ا�صتنفاد كافة اجله�د، وا�صتخدام جميع القن�ات الدبل�ما�صية، ملنع املزيد 

من التده�ر يف ال��صع الإن�صاين".
اأعلنت دول��ة الإم���ارات يف الأول من مار�س اجل��اري، عن  ويف ال�صياقة ذات��ه، 
تقدميها م�صاعدات اإغاثية جلميع املدنيني املت�صررين يف اأوكرانيا بقيمة 5 

ماليني دولر اأمريكي، وذلك ا�صتجابة لنداء الأمم املتحدة العاجل، وخطة 
ال�صتجابة الإقليمية لالجئني يف اأوكرانيا، مبا يعك�س التزام الدولة العميق 
واإتاحة فر�صة دخ�ل  املدنيني  الت�صامن الإن�صاين، و�صمان حماية  مببادئ 
ال�كالت الإن�صانية وممثليها دون ع�ائق، واإن�صاء ممرات اآمنة، وال�صماح لأي 

�صخ�س يرغب باملغادرة اأن يفعل ذلك دون متييز اأو ع�ائق.
ون�هت معاليها اإىل �صرورة ح�صد جه�د الأمم املتحدة لتعزيز احل�ار واإنهاء 
الأعمال العدائية، ومعاجلة ال��صع الإن�صاين، مبد يد الع�ن ملن هم يف اأم�س 

احلاجة للم�صاعدة.
وكانت دولة الإمارات واحدة من 141 دولة ع�ص�اً، قد �ص�تت ل�صالح قرار 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

التغري املناخي والبيئة تطلق القائمة احلمراء الوطنية للأنواع املهدد بالنقرا�ض يف الدولة
•• دبي -وام: 

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
والبيئة القائمة احلمراء ال�طنية 
ل����الأن�����اع امل����ه����ددة ب���الن���ق���را����س ، 
حلالة  �صامال  تقييما  ت�صم  والتي 
الأن�اع يف البيئة املحلية للدولة يف 
اإطار ا�صرتاتيجيتها للحفاظ على 
التن�ع البي�ل�جي املحلي وحماية 
الأن�اع املهددة بالنقرا�س. يهدف 
م�صروع القائمة احلمراء ال�طنية 
امل�����ؤ�����ص����رات  حت���ق���ي���ق  ت���ع���زي���ز  اإىل 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ال���دول���ي���ة وت���ع���زي���زاً 
للتزامات الدولة نح� التفاقيات 
والإقليمية،  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات 
وت����ن����ف����ي����ذا ل���ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
واخل��ط��ط ال���ط��ن��ي��ة م��ث��ل اخلطة 
 2017 املناخي  للتغري  ال�طنية 
ال�طني  وال���ربن���ام���ج   2050  -
وال�صرتاتيجية  املناخي  للتكيف 
التي  البي�ل�جي  للتن�ع  ال�طنية 

مت اإ�صدارها عام 2014.
حالة  تقييم  القائمة  وا�صتهدفت 
الأن�اع الربية امل�ج�دة يف الدولة 
ال�صيا�صات املطبقة  وقيا�س فاعلية 
والحتياجات  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ح��ف��اظ 
للحفاظ  ال����الزم����ة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
حتقيق  يف  وامل�������ص���اه���م���ة  ع���ل���ي���ه���ا، 
اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 
رقم 14، و15 ب�صاأن احلفاظ على 

الأن�اع الربية.
و���ص��م��ل امل�����ص��روع حت��دي��د الأن������اع 
خطر  وتقييم  بالنقرا�س  املهددة 
ان���ق���را����س الأن���������اع ال���ربي���ة على 
تقييم  ، حيث مت  ال��دول��ة  م�صت�ى 
1167 ن���ع��اً م��ن الأن�����اع  ح��ال��ة 
احل��ي��ة يف ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة، حيث 
حمليا  ن�عاً   58 الدولة  حتت�صن 
منها  ن���ع��اً  ال��ث��دي��ي��ات، و39  م��ن 

منها  ن����ع���اً  و19  ب��ري��ة  ث��دي��ي��ات 
اأن�اع  ت�جد  كما  بحرية،  ثدييات 
اأخرى من الثدييات يف الدولة اإل 
اأنها دخيلة، وت�جد كذلك زواحف 
وبرمائيات بعدد اإجمايل 72 ن�عاً 
و13  ب���ري���ة،  زواح������ف   57 م��ن��ه��ا 
برمائيات،  و2  ب��ح��ري��ة،  زواح�����ف 
املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

وعددها 598.
ع��ل��ى تقييم  امل�������ص���روع  ك��م��ا ع��م��ل 
ح��ال��ة اأن�����اع خم��ت��ارة م��ن الأن�����اع 
من   126 وم����ن����ه����ا  ال����ب����ح����ري����ة 
الأ�صماك العظمية و80 ن�عاً من 
ن�عاً  و66  الغ�صروفية  الأ�صماك 
اإىل  اإ�صافة  املرجانية  ال�صعاب  من 
167 ن�عاً من الطي�ر املحلية يف 

الدولة.
وق��ال��ت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
�صعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
املناخي والبيئة: "اإن احلفاظ على 
التن�ع البي�ل�جي املحلي و�صمان 
الأول�يات  اأح���د  ميثل  ا�صتدامته 
لدولة  ال�صرتاتيجية  والأه����داف 
اإيجاد  الإم��ارات، لذا حر�صت على 
���ص��ام��ل��ة ت��دع��م حتقيق  م��ن��ظ���م��ة 
بنية  اع��ت��م��اد  ت�صمل  ال��ه��دف  ه���ذا 
ق�انني  ت�صمل  متكاملة،  ت�صريعية 
ال��ربي��ة وطبيعة  حل��م��اي��ة الأن������اع 
التفاقات  وت�اكب  معها،  التعامل 
اتفاقية  مثل  الدولية  واملعاهدات 
ومعاهدة  ال���ب���ي����ل����ج���ي  ال���ت���ن����ع 
املحافظة على الأن�اع املهاجرة من 

احلي�انات الفطرية".
بذلتها  التي  اجله�د   " واأ�صافت: 
روؤى  ب���ف�������ص���ل  الإم�������������ارات  دول�������ة 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  وت����ج���ي���ه���ات 
تاأهيل  واإع��ادة  ا�صتعادة  �صاهمت يف 
واإعادة ت�طني العديد من الأن�اع 
امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س ع��رب اإطالق 

احلي�انات  ت�����ص��ك��ل  ح���ي���ث  ف���ي���ه���ا، 
 28.2% ن�����ص��ب��ة  ال���ل���ح����م  اآك���ل���ة 
بينما   ،20.5% وال����ق�����ار�����س 
من   30.7% اخلفافي�س  ت�صكل 
ت�اجدها،  امل���ؤك��د  املحلية  الأن�����اع 
وي��ع��د ال��ط��ه��ر ال��ع��رب��ي ه���� الن�ع 
املنطقة  يف  امل����ت�����ط����ن  ال�����ح����ي����د 
م��ن ال��ث��دي��ي��ات، بينما ي��ت���اج��د يف 
الدولة خم�صة اأن�اع من الثدييات 
املت�طنة يف �صبه اجلزيرة العربية 
العربي  العربي والغزال  املها  وهي 
والغزال الرملي واجلرب�ع واجلرذ 

العربي.
ثالثة  انقرا�س  النتائج  واأظ��ه��رت 
ال��ربي��ة وهي  الثدييات  م��ن  اأن����اع 
العربي  وال��ن��م��ر  ال��ع��رب��ي  ال���ذئ���ب 
اأظهرت  ك��م��ا  امل��خ��ط��ط،  وال�����ص��ب��ع 
الثدييات  اأن���اع  ن�صبة  مت��صط  اأن 
املهددة بالنقرا�س يف الدولة يبلغ 

.46.7%

- الثدييات البحرية .
وبح�صب القائمة تعد بحار الدولة 
م����ط���ًن���ا مل��ج��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 
ال��ث��دي��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي متثل 
ج��زءاً هاماً من ال��رثوات البحرية 
لي�س على امل�صت�ى املحلي فح�صب 
مياه  ويف  اأي�������ص���ا،  ال�����دويل  واإمن�����ا 
ن�عاً   18 ت�����ص��ج��ي��ل  مت  ال����دول����ة 
م��ن احل���ت��ي��ات ون���ع��اً واح����داً من 
اخليالنيات /اأبقار البحر/، وي�صم 
الأحمر  وال��ب��ح��ر  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
ث���اين اأك����رب جت��م��ع لأب���ق���ار البحر 
اإ�صافة  اأ���ص��رتال��ي��ا.  بعد  ال��ع��امل  يف 
اأن�اع  اإىل جمم�عات هامة لأربعة 
من الثدييات البحرية على الأقل 
ومنها الدولفني الأحدب /وت�صري 
ال��درا���ص��ات ب��اأن��ه اأك���رب جتمع لهذا 

الن�ع يف العامل/.

منتظم  ب�صكل  امل��ت���اج��دة  الطي�ر 
واأو�صحت  امل�صت�طنة،  وال��ط��ي���ر 
نتائج التقييم اأن %53 من اأن�اع 
ال��دول��ة هي  امل��ت���اج��دة يف  الطي�ر 
 14% بينما  بالنقرا�س  مهددة 
بالنقرا�س  التهديد  حت��ت  منها 

و%33 اأقل تهديداً.

- النباتات.
يقارب  م���ا  ب���ال���دول���ة  ت�����ص��ج��ي��ل  مت 
ومت  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن  ن����ع���اً   945
ن����ع���اً   598 وت���ق���ي���ي���م  حت����دي����د 
م��ن ال��ن��ب��ات��ات امل��ح��ل��ي��ة، %8 من 
مهددة  ال��دول��ة  يف  النباتات  اأن����اع 
تهديداً  اأق���ل  و3%  ب��الن��ق��را���س، 
وبينما %62 منها حتت التهديد 

بالنقرا�س اأهمية القائمة .
جدير بالذكر اأن القائمة احلمراء 
اإعدادها  م��ن  ال����زارة  انتهت  التي 
املحلية  ال�����ص��ل��ط��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
كافة،  الدولة  اإم���ارات  يف  املخت�صة 
وخ��رباء من اجلامعات احلك�مية 
اخلا�س  القطاع  وم��ن  واخل��ا���ص��ة، 
النفع  ج��م��ع��ي��ات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ال���ع���ام، ت�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر يف 
احلثيثة  اجل����ه�����د  ق��ي��م��ة  اإب���������راز 
املحافظة  يف  ال��دول��ة  تبذلها  التي 
واملبادرات  الفطرية،  احل��ي��اة  على 
وال���ربام���ج ال��ت��ي ي��ت��م اإط��الق��ه��ا يف 
الإكثار  برامج  واأهمها  املجال  هذا 
ال���ط��ن��ي��ة ل���ص��ت��ع��ادة الأن������اع التي 

انقر�صت من الربية.
عمليات  ت��ع��زي��ز  يف  �صت�صاهم  ك��م��ا 
و��������ص�������ع اخل�������ط�������ط وال��������ربام��������ج 
امل�صتقبلية  وال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
الأن�اع  على  للمحافظة  املنا�صبة 
الأك��������رث ت����ه����دي����داً ب���الن���ق���را����س، 
علمية  قيمة  ذات  م���ادة  و���ص��ت���ف��ر 

مهمة للباحثني والأكادمييني .

اإك��ث��ار وطنية ل��ه��ا، وزي���ادة  ب��رام��ج 
الربية  امل��ح��م��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اأع������داد 
اأن  اإىل  واأ������ص�����ارت  والبحرية." 
لالأن�اع  احلمراء  القائمة  م�صروع 
م�اكبة  ياأتي  بالنقرا�س  امل��ه��ددة 
وت�جيهات  ال����دول����ة  ل���ت����ج���ه���ات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة، ومي��ث��ل قاعدة 
رئ���ي�������ص���ة مي���ك���ن ع����رب م����ا ي����ف���ره 
ودرا�صة  واح�������ص���اءات  ب��ي��ان��ات  م��ن 
الربية  الأن����������اع  ح���ال���ة  وت��ق��ي��ي��م 
وبرامج  خطط  واعتماد  وتط�ير 
تعزيز  دوره��������ا  م����ن  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
املحلي  البي�ل�جي  التن�ع  حماية 
و�صمان ا�صتدامته، واحلفاظ على 
العديد من الأن�اع الربية املهددة 
تاأهيليها  اإع���ادة  ع��رب  ب��الن��ق��را���س 
واإعادة ت�طينها." وا�صتند م�صروع 
جه�د  تعزيز  على  القائمة  اإع���داد 
ب�صكل  ال��ف��ط��ري��ة  ح��م��اي��ة احل���ي���اة 

احلمراء  القائمة  م�صروع  و�صمن 
مت ت��ط���ي��ر خ���رائ���ط ث�����راء اأن������اع 
ال����ث����دي����ي����ات ال����ب����ح����ري����ة امل����ه����ددة 
بالنقرا�س يف الدولة ، ما ي�صاعد 
يف ر�صم خطط وبرامج للمحافظة 
م�ائلها  وع��ل��ى  الأن�����اع  ه��ذه  على 

الطبيعية.

- الزواحف والربمائيات .
ت�صم  القائمة  م�صروع  على  وبناء 
ال��دول��ة م��ا ي��ق��ارب 60 ن���ع��اً من 
الزواحف الربية حيث بلغت ن�صبة 
الدولة  يف  امل�����ج�����دة  ال����زواح����ف 
منها   ،19% بالنقرا�س  املهددة 
ن���ع واح��د مت�طن وه��� ال����زغ ذو 
الأ����ص���اب���ع ال����رق���ي���ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ن�عني من الربمائيات ، كما ت�صم 
ثمانية اأن�اع من الثعابني البحرية 
ال�صالحف  م���ن  اأن��������اع  وخ��م�����ص��ة 

عام اإىل نهج احلفاظ على مك�نات 
الذي  الطبيعية  وم���ارده��ا  البيئة 
ال��دول��ة ال�الد  اأر���ص��ى دع��ائ��م��ه يف 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  امل�ؤ�ص�س 
"طيب اهلل ثراه"، حيث  نهيان  اآل 
والكائنات  الطبيعة  حفظ  يرتبط 
ال�����ربي�����ة امل������ه������ددة ب����الن����ق����را�����س 

باحلفاظ على رفاهية الإن�صان .

- الثدييات .
التي  التقييم  ع��م��ل��ي��ات  وخ��ل�����ص��ت 
و�ص�ل  اإىل  ال���ق���ائ���م���ة  ���ص��م��ل��ت��ه��ا 
املهددة  ال���ث���دي���ي���ات  اأن��������اع  ن�����ص��ب��ة 
املحلية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  ب���الن���ق���را����س 
عمليات  %46.7،واأظهرت  اإىل 
�صملها  ال��ت��ي  وال���ر����ص���د  ال��ت��ق��ي��ي��م 
تن�عا  احل��م��راء  القائمة  م�����ص��روع 
الدولة  الربية يف  للثدييات  كبريا 
ب���اخ���ت���الف ال���ب���ي���ئ���ات امل���ت����اج���دة 

البحرية.
حالة  ت��ق��ي��ي��م  ن���ت���ائ���ج  واأظ�����ه�����رت 
الدولة  يف  والربمائيات  الزواحف 
اأن ن�صبة %19 من اأن�اع الزواحف 
ال��دول��ة ه��ي مهددة  امل��ت���اج��دة يف 
منها   69% بينما  ب��الن��ق��را���س 

تعترب اأقل تهديداً بالنقرا�س.
القائمة  امل�������ص���روع  ���ص��م��ن  وم�����ن 
ت���ط����ي���ر خ���رائ���ط  احل�����م�����راء مت 
للم�صاهمة يف  الأن����اع  ه��ذه  ت�زيع 
تط�ير خطط وبرامج للمحافظة 
م�ائلها  وع��ل��ى  الأن�����اع  ه��ذه  على 

الطبيعية.

- الطيور.
للدولة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت�����ص��م 
459 ن�عاً من الطي�ر ومت تقييم 
الطي�ر  تت�زع  حيث  ن�عاً   167
هما  جمم�عتني  ع��ل��ى  ال��دول��ة  يف 

هيئة البيئة تعر�ض فيلمها الوثائقي »احلياة الفطرية 
يف اأبوظبي« يف اإك�سبو دبي

يف جل�صة نقا�صية ا�صت�صافها اإك�صبو دبي

م�سوؤول اأممي ي�سدد على �سرورة حماية البيئة من اأجل الب�سرية
•• اأبوظبي - وام:

اأب�ظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ر���ص��ت 
اأفالمها  اأه����م  اأح����د  الأول  اأم�������س 
يف  ال��ف��ط��ري��ة  "احلياة  ال���ث��ائ��ق��ي��ة 
يف  الظفرة"  ���ص��الح��ف  اأب����ظ���ب���ي: 
دب����ي يف   2020 اإك�����ص��ب���  م��ع��ر���س 
بح�ص�ر  "ترّيا"  ال�صتدامة  جناح 
العديد من اجلهات املعنية و�صركاء 
احلك�مية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  م��ن  الهيئة 
ال�ص�ء  ي�صلط  وال����ذي  واخل��ا���ص��ة 
على اجله�د الرائدة لفريق الهيئة 
املتخ�ص�س يف درا�صة ال�صالحف يف 

اخلليج العربي.
ال���ث��ائ��ق��ي الذي  ال��ف��ي��ل��م  وي��ت��اب��ع 
ا���ص��ت��غ��رق ت�����ص���ي��ره ع��ام��ني رحلة 
العاملني  الباحثني  من  جمم�عة 
يف الهيئة خالل قيامهم مبهمتهم 
البحرية  ال�������ص���الح���ف  مل����راق����ب����ة 
ال��ت��ي ت��اأوي��ه��ا الإم�����ارة مب��ا يف ذلك 
�صالحف منقار ال�صقر وال�صالحف 
الفيلم  ي��ت��ت��ب��ع  ك��م��ا   ، اخل�������ص���راء 
تنقلهم  اأث���ن���اء  ال��ف��ري��ق  ال���ث��ائ��ق��ي 
لري�صد  ال���ظ���ف���رة  ����ص����اط���ئ  ع����رب 
العلمية  البح�ث  ب��اإج��راء  قيامهم 
ح�ل ن�عي ال�صالحف امل�ج�دة يف 

•• دبي -وام: 

اأكد خرباء - خالل جل�صة نقا�صّية 
وك�كب  احل��ي��اة  "حماية  ب��ع��ن���ان 
الول،  اأم�������س  ُع���ق���دت  الأر�س"، 
�صمن  دب�����ي،   2020 اإك�����ص��ب���  يف 
العاملي  بالي�م  الحتفال  فعاليات 
لالأحياء الربية - �صرورة احلفاظ 
واحلياة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأن���ظ���م���ة  ع��ل��ى 
الربية، وو�صع مبادرات م�صتدامة 
ك�نها  امل��ح��ل��ي��ة،  املجتمعات  داخ���ل 
قدما  للم�صي  ال�حيدة  الطريقة 
يف �صبيل م�صتقبل اأف�صل لك�كبنا.

لل�صندوق  تقرير  يف  ورد  ملا  ووفقا 
ال����ع����امل����ي ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ال�������ص���ن���دوق 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��ي��اة ال���ربي���ة ���ص��اب��ق��ا ، 
الثدّيات  اأع�������داد  ت��ن��اق�����ص��ت  ف��ق��د 
والزواحف  والأ���ص��م��اك  وال��ط��ي���ر 
املائة  يف   60 بن�صبة  والربمائيات 
ع��ل��ى م����دى ال�������ص���ن����ات الأرب���ع���ني 
حيث  امل��ن��اخ،  تغرّي  ب�صبب  املا�صية 
اأدى ال�صيد اجلائر والتجارة غري 
اإىل  املفرط  امل�صروعة وال�صتغالل 

تفاقم ق�صايا النقرا�س.
العام  �س  املف�َّ نا�صر،  ماهر  وق��ال 
لالأمم املتحدة اإىل اإك�صب� 2020 

على امل�صت�ى الإقليمي يف م�اجهة 
املختلفة.  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
اجلمه�ر  ل��ت��ع��ري��ف  م��ت��ح��م�����ص���ن 
ب��اجل��ه���د ال��ت��ي ن��ق���م ب��ه��ا حلماية 
ال�����ص��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة م���ن خالل 
عر�س فيلمنا ال�ثائقي الهام الذي 
ي��ع��ر���س ب��ط��ري��ق��ة م�����ص���ق��ة بع�س 
التي  الرئي�صية  ال��ت��ه��دي��دات  اأب���رز 
وكيف  البحرية  �صالحفنا  ت���اج��ه 
ميكننا اتباع نهج ا�صتباقي وت�حيد 
جه�دنا لإحداث تغيري اإيجابي من 

اأجل م�صتقبل م�صتدام".
واأ�صاف الها�صمي : " لقد �صمح لنا 
فيلم "احلياة الفطرية يف اأب�ظبي: 
�صالحف الظفرة " بت�ثيق درا�صاتنا 
بطريقة  وم�����ص��ارك��ت��ه��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
يت�صنى  ح��ت��ى  وترفيهية  تعليمية 
وال�صتمتاع  م�صاهدتها  للجميع 
ع���ل���ى جه�د  ����ص���ه���ادة  اإن����ه����ا  ب����ه����ا. 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����ص��الح��ف التي 
بدراية  يق�م  الذي  فريقنا  يبذلها 
البحرية  ال�������ص���الح���ف  وم���راق���ب���ة 
ل��ق��د �صاعدت  ���ص��ن���ات.  م��ن��ذ ع���دة 
ال��ت��ي مت جمعها خالل  امل��ع��ل���م��ات 
عامني من اإعداد الفيلم ال�ثائقي 
يف اإر�����ص����اء الأ����ص���ا����س ل��ن��ا لإع�����داد 

م���ن خ��الل��ه ل��ع��الق��ة ج���دي���دة مع 
الطبيعة على اأ�صا�س احرتام حدود 

بع�صنا البع�س".
املبادرات  اأي�صا  اجلل�صة  وناق�صت 
التم�يل  ح�������ص���د  اإىل  ال����رام����ي����ة 
مل�����ص��روع��ات ���ص���ن احل��ي��اة الربية 
ع��ل��ى ال��ن��ط��اق ال��ع��امل��ي. وم���ن بني 
م�صروع  ال�����ص��ل��ة  ذات  امل��خ��ط��ط��ات 
املتحدة حتت م�صمى  الأمم  تنّفذه 
ت�صجيع  بغر�س  الأ�صد"  "ن�صيب 
ع��ل��ى تخ�صي�س  الإع����الن  وك����الت 
اإن���ف���اق���ه���ا  امل�����ئ�����ة م������ن  واح���������د يف 
احلي�انات،  على  ُت��رّك��ز  لإع��الن��ات 
حيث من املت�قع اأن ي�صل اإجمايل 
ما يجمعه هذا امل�صروع اإىل 100 

ملي�ن دولر �صن�يا.
وم��ن خ��الل ط��رح م��ب��ادرات تنادي 
بالت�صّدي لل�صيد اجلائر لالأفيال 
وحت�صني ج�دة احلياة يف املجتمعات 
الزامبية وت�ظيف العل�م للحفاظ 
ال��ك��ب��رية يف جميع  ال��ق��ط��ط  ع��ل��ى 
اأنحاء العامل، اأجمع اخلرباء اأثناء 
اجلل�صة على اأن رفاهية املجتمعات 
وازدهارها ت�ؤثر تاأثريا حم�ريا يف 
اجل��ه���د امل���ّج��ه��ة نح� ���ص��ْ�ن هذه 
الأن�����اع. وق���ال ف��ري��دري��ك ل�ناي، 

ر�صم خرائط  ذلك  اأب�ظبي مبا يف 
لأول  اخل�صراء  ال�صالحف  حلركة 

مرة يف املنطقة.
ا�صتجابة  كيفية  الفيلم  وي������ص��ح 
التي  الرئي�صية  للمخاطر  الهيئة 
ت��ه��دد ال�����ص��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة مثل 
التغري املناخي وامل�اد البال�صتيكية 
وم�������ع�������دات ال���������ص����ي����د امل����ه����ج�����رة 
يف  للم�صاهمة  الالزمة  واخلط�ات 
ي��صح  كما  املنا�صبة  اإيجاد احلل�ل 
كيف ميكن للجمه�ر اأن يك�ن جزًءا 
امل�صاهمة  ميكنه  وك��ي��ف  احل��ل  م��ن 

بحماية ال�صالحف البحرية.
املدير  ال���ه���ا����ص���م���ي  اأح����م����د  وق������ال 
التنفيذي لقطاع التن�ع البي�ل�جي 
ال�������ربي وال����ب����ح����ري ب���ال���ه���ي���ئ���ة: " 
ال�ص�ء على  دائًما ت�صليط  ي�صعدنا 
اجله�د التي تق�م بها هيئة البيئة 
والتن�ع  البيئة  حلماية  اأب�ظبي   -
الهامة  الفعاليات  يف  البي�ل�جي 
 2020 دب��ي  اإك�صب�  معر�س  مثل 
فمن خالل هذه الفعاليات ميكننا 
البيئي  ال���ع��ي  زي���ادة  يف  امل�صاهمة 
البيئية  الق�صايا  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
حيث  العاملي  ال�صعيد  على  الهامة 
اجله�د  ت�حيد  يتم  اأن  امل��ه��م  م��ن 

دبي ومدير �صعبة الت�عّية يف اإدارة 
العاملي  ل��ل��ت���ا���ص��ل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
: " م����ا ن��ف��ع��ل��ه ال����ي�����م ك��ب�����ص��ر ل 
ننظر يف  الآن  نحن  ميكن حتمله، 
احتمالية انقرا�س ملي�ن ن�ع من 
القرن،  الكائنات احلّية قبل نهاية 
 11 اإىل  ال�صكانية  الكثافة  وتزايد 
 .2100 عام  بحل�ل  ن�صمة  مليار 
امل�����اد  امل���زي���د م���ن  و���ص��ن��ح��ت��اج اإىل 
هذا  و�صيك�ن  والأرا�صي،  الغذائية 

بالطبع على ح�صاب البيئة".
ومع احتفال برنامج الأمم املتحدة 
اخلم�صني  الذكرى  بحل�ل  للبيئة 
اأن  اأكد نا�صر  لتاأ�صي�صه هذا العام، 
تناغم  يف  والعي�س  البيئة  اح��رتام 
بالغة  اأهمية  ي�صّكل  الطبيعة،  مع 
يف حتقيق الأهداف العاملية واإيجاد 
اأك��رث نظافة واأم��ان��ا و�صحة  ع��امل 

للجميع.
وت�����اب�����ع امل�����������ص������ؤول الأمم���������ي : " 
اأهداف  م��ن  ثالثة  تركيز  ين�صّب 
التنمية امل�صتدامة على تغرّي املناخ 
واحلاجة اإىل العمل من اأجل املناخ 
بغية اإيقاف ما نق�م به يف اأن�صطتنا 
ما�ّصة  حاجة  يف  اإننا  القت�صادية، 
ن�ؤ�ّص�س  م�صتدام  م�صار  اإىل  للع�دة 

اإنقاذ  تت�صمن  م�صتقبلية  م�صاريع 
بالنقرا�س  امل���ه���ددة  ال�����ص��الح��ف 
ف����خ�����رون  ون����ح����ن  اأب������ظ�����ب�����ي  يف 

مب�صاركتها مع اجلمه�ر ".
اأب���ظ��ب��ي م���ط��ن��اً لن�عني  وت��ع��ت��رب 
ال�صالحف  م���ن  اأن������اع  ���ص��ب��ع��ة  م���ن 
امل�����ج�����دة ع��ل��ى ك����ك���ب الأر�������س- 
وكالهما مهدد بالنقرا�س - وهما 
�صالحف منقار ال�صقر وال�صالحف 

اخل�صراء.
الهيئة جه�د  وي�ا�صل فريق عمل 
ح��م��اي��ة ال�����ص��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة منذ 
اإطار  يف  ع��ام��اً   26 ق��ب��ل  تاأ�صي�صه 
جه�د الهيئة للحفاظ على التن�ع 
ال���ب���ي����ل����ج���ي والأن������������اع امل���ه���ددة 

بالنقرا�س يف اإمارة اأب�ظبي.
البحرية  اأب�ظبي  مياه  وحتت�صن 
�صلحفاة   5500 بنح�  ي��ق��در  م��ا 
 1500 ذل�������ك  يف  مب�����ا  ب����ح����ري����ة 
والتي  ال�����ص��ق��ر  م��ن��ق��ار  ���ص��ل��ح��ف��اة 
تع�ص�س يف اجلزر البحرية ال�اقعة 
و3500  الظفرة  منطقة  مياه  يف 
���ص��ل��ح��ف��اة خ�������ص���راء ت���ت���غ���ذى على 
الأع�صاب البحرية يف مياه اأب�ظبي 
مروح  حممية  يف  اأ�صا�صي  وب�صكل 

للمحيط احلي�ي.

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ان��ث��ريا – 
وهي منظمة معنية ب�ص�ن القطط 
للنا�س  ت��ت���ف��ر  "عندما  ال��ك��ب��رية: 
يحتاج�ن  ل  فاإنهم  كافية،  م���ارد 
احلي�انات  ق��ت��ل  اإىل  ب��ال�����ص��رورة 
برناجما  بانثريا  وتديُر  الربية". 
اأفريقيا  ج��ن���ب  جمتمعات  داخ���ل 
ب����ه����دف وق������ف ع��������ادة ا����ص���ت���خ���دام 
ال����ن����م�����ر يف الح����ت����ف����الت  ج����ل�����د 
بفراء  عنها  وال�صتعا�صة  الدينية، 
ا���ص��ط��ن��اع��ي ع���ايل اجل�����دة، وذلك 
ع����ن ط����ري����ق ا����ص���ت���ح���داث من�����ذج 
قائم  والإ���ص��الح  للت�صنيع  اأع��م��ال 

على الكتفاء الذاتي.
دبي   2020 اإك�������ص���ب����  واح���ت���ف���ل 
ل��الأح��ي��اء الربية  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي���م 
كبار  �صمت  خا�صة  فعاليات  ع��رب 
البيئة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م��ن��ا���ص��ري 
جميع  م��ن  والنا�صطني  والعلماء 
بغر�س  وذل������ك  ال�����ع�����امل،  اأن�����ح�����اء 
اجله�د  ع���ل���ى  ال�������ص����ء  ت�����ص��ل��ي��ط 
ودوليا  واإقليميا  حمليا  امل��ب��ذول��ة 
بالنقرا�س  املهددة  الأن�اع  ل�صْ�ن 
والت�صجيع  واإن��ق��اذه��ا،  وحمايتها 
على  مماثلة  اإج���راءات  اتخاذ  على 

ال�صعيد العاملي.
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اأخبـار الإمـارات
مقرتح برملاين اإماراتي باإن�ساء جلنة للمراأة وال�سباب يف رابطة جمال�ض ال�سيوخ وال�سورى يف اإفريقيا والعامل العربي

•• الرباط-وام: 

دائمة  جلنة  ب��اإن�����ص��اء  مقرتحا  الإم��ارات��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صعبة  ق��دم��ت 
تعنى مب��ص�عات املراأة وال�صباب يف رابطة جمال�س ال�صي�خ وال�ص�رى 
واملجال�س املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي واأن يك�ن لها نظام عمل 

واجتماعات دورية تعقد على مدار العام.
قدمت القرتاح �صعادة �صابرين ح�صن اليماحي ع�ص� املجل�س ال�طني 
الحتادي خالل م�صاركتها يف مناق�صات م��ص�ع "ال�صباب واملراأة يف �صلب 
امل�ؤمتر  اأعمال  �صمن  امل�صتدامة"  وال�صتثمارات  التنم�ية  ال�صيا�صات 
احلادي ع�صر لرابطة جمال�س ال�صي�خ وال�ص�رى واملجال�س املماثلة يف 

اإفريقيا والعامل العربي، الذي ي�صت�صيفه جمل�س امل�صت�صارين يف اململكة 
الربملانات  دور  اأهمية  على  اليماحي  واأك��دت  الرباط.  مبدينة  املغربية 
يف حتقيق امل�صاواة والق�صاء على التمييز �صد املراأة وال�صباب، حيث اإن 
�صياغة  على  القادرة  الت�صريعية  بال�صلطة  د�صت�ريا  مناطة  الربملانات 
التنمية  يف  وتط�راتها  املجتمعات،  حلركة  احلاكمة  الق�انني  و�صناعة 
وقالت  امل�����ص��ت��دام��ة.  بالتنمية  يتعلق  وم��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
لدى  التنمية  عجلة  لدفع  اإيجابية  ق�ة  وال�صباب  امل��راأة  درو  "ي�صكل 
اأن يكت�صب�ا  اإليها، ويجب  التي يحتاج�ن  باملعرفة والفر�س  تزويدهم 
اإىل  م�صرية  منتج؛  اقت�صاد  يف  للم�صاهمة  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  التعليم 
اأنهم بحاجة اإىل ال��ص�ل اإىل �ص�ق العمل". وا�صتعر�صت النهج الذي 

وريادتها عامليا،  وال�صباب  امل��راأة  الإم���ارات يف دعم ومتكني  دول��ة  تتبناه 
اأن دولة الإم��ارات يف طليعة دول العامل وفق تقارير التناف�صية  مبينة 
العاملية يف م�ؤ�صرات حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني، واأ�صبحت من دول 
اإىل  ال��ربمل��ان  امل����راأة يف  ن�صبة متثيل  فيها  ت�صل  ال��ت��ي  الأوائ����ل  ال��ع��امل 
%50، وذلك يف اإطار برنامج التمكني ال�صيا�صي الذي اأطلقه �صاحب 
ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"عام 
2005م، والدعم الالحمدود الذي تقدمه �صم� ال�صيخة فاطمة بنت 
الأعلى لالأم�مة  املجل�س  العام رئي�صة  الن�صائي  مبارك رئي�صة الحتاد 
الإمارات"،  "اأم  الأ�صرية  التنمية  مل�ؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطف�لة 

التي تعد رمزا حقيقيا للعطاء ال�طني.

واأ�صافت اأن دولة الإمارات حر�صت على ال�صتفادة من طاقات ال�صباب 
اأول  اأطلقت  فلذلك  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  دوره���م  وتعزيز  الكامنة 
قطاعات  يف  العربي  ال�صباب  لتمكني  العربي،  ال�صباب  لتاأهيل  برنامج 
واإتاحة  الرقمي،  والقت�صاد  املعريف  والتح�صيل  والبتكار  التكن�ل�جيا 
الفر�صة لهم للم�صاهمة يف قيادة خطط التنمية فيها، م�ؤكدة اأن دولة 
الإمارات �صتظل ملتزمة بتنفيذ خطة التنمية امل�صتدامة لعام 2030، 
والتي يتمثل منظ�رها الأ�صا�صي يف الرتكيز على امل�صاواة بني اجلن�صني 
ال�صريع لهذه الأهداف ُيعترب  والنه��س باملراأة وال�صباب، واأن الإجناز 
ف��رتة ع�ص�يتها يف جمل�س  الإم�����ارات، وخا�صة خ��الل  ل��دول��ة  اأول���ي��ة 

الأمن للفرتة 2023-2022.

علي النعيمي يلتقي رئي�ض جمموعة ال�سداقة الربملانية بني فرن�سا ودول اخلليج العربي 

�سفري الحتاد الأوروبي ل�»وام«: نرتبط ب�سراكة قوية مع الإمارات

•• دبي -وام: 

را�صد  علي  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  التقى 
النعيمي رئي�س جلنة �ص�ؤون الدفاع 
املجل�س  يف  واخل��ارج��ي��ة  والداخلية 
اأوليفيه  ال�صيد  الحت��ادي،  ال�طني 
ال�صداقة  جمم�عة  رئي�س  ك��ادي��ك 
الربملانية بني فرن�صا ودول اخلليج 
العربي يف جمل�س ال�صي�خ الفرن�صي 
وال����ف���د امل���راف���ق ل��ه اأم�����س يف مقر 
ال�طني  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
اللقاء  ح�����ص��ر  دب����ي.  يف  الحت������ادي 
ال�صداقة  جلنة  جمم�عة  اأع�����ص��اء 

الإن�صانية".
من جانبه عرب ا اأوليفيه كاديك عن 
ت��ق��دي��ره مل��ا حققته دول���ة الإم����ارات 
وجناح  ت��ق��دم  م��ن  املتحدة  العربية 
وخا�صة  امل������ج������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
الف�صاء،  ا����ص���ت���ك�������ص���اف  جم�����ال  يف 
اخلربات  تبادل  اأهمية  على  م�ؤكداً 
الق�صايا  يف  والتن�صيق  ال��ربمل��ان��ي��ة 
للبلدين،  امل�����ص��رتك  اله��ت��م��ام  ذات 
و�����ص����رورة ا���ص��ت��م��رار ال���ت���ع���اون بني 
لتحقيق  الربملانية  ال�صداقة  جلان 
وتط�ير  التعاون  م�صت�يات  اأف�صل 

اجله�د امل�صرتكة.

الهتمام امل�صرتك.
النعيمي  الدكت�ر علي  واأكد معايل 
الإماراتية  ال���ع���الق���ات  ع��م��ق  ع��ل��ى 
عق�د  اإىل  مت��ت��د  ال��ت��ي  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
حافلة من العمل امل�صرتك والتعاون 
الفاعل يف جميع القطاعات احلي�ية، 
التبادل  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  ون�����ه 
التجاري وت�صجيع ال�صتثمار، ودعم 
بني  امل�صرتكة  القت�صادية  اللجنة 
البلدين ال�صديقني. واأ�صار معاليه 
اإىل اأن دول��ة الإم��ارات تعد من�ذجا 
والت�صامح  التعاي�س  قيم  تطبيق  يف 
حيث  ال��ع��امل،  �صع�ب  بني  وال�صالم 

م��ع ب��رمل��ان��ات ال����دول الأوروب����ي����ة يف 
�صعادة  الحت���ادي  ال�طني  املجل�س 
كل من: �صارة حممد فلكناز رئي�صة 
املهريي،  عبيد  وم��روان  املجم�عة، 
اأع�صاء  ال�����ص���ي��دي  �صلطان  وم���رية 

املجل�س.
وبحث اللقاء �صبل تط�ير العالقات 
الربملانية بني املجل�صني ال�صديقني، 
جتاه  امل���اق��ف  لت�حيد  والتن�صيق 
املحافل  يف  ال���ق�������ص���اي���ا  خم���ت���ل���ف 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة، ودع���م العمل 
تبادل  ع���رب  ال����ربمل����اين  امل���ؤ���ص�����ص��ي 
ذات  املجالت  والتعاون يف  اخلربات 

جن�صية   200 م��ن  اأك���رث  حتت�صن 
وتق�م  مت��ي��ي��ز،  دون  اأر����ص���ه���ا  ع��ل��ى 
الت�صريعات  خ��الل  من  فاعل  ب��دور 
م�اجهة  يف  املتخ�ص�صة  وامل�ؤ�ص�صات 
والعن�صرية  ال���ت���م���ي���ي���ز  م���ظ���اه���ر 
ومكافحة خطاب التطرف، وتعترب 
هذه القيم منهجا ثابتا يف �صيا�صتها 
عام  ويف  واخل����ارج����ي����ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
وزير  من�صب  ا�صتحدثت   2016
ب��اإن�����ص��اء املراكز  ال��ت�����ص��ام��ح، وق��ام��ت 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت���دع���م ج��ه���ده��ا يف 
هذا املجال، ومت الت�قيع على اأر�س 
الأخ������ة  "وثيقة  الإم���������ارات  دول�����ة 

•• اأبوظبي-وام:

ف�نتانا  ماتي�  اأن��دري��ا  �صعادة  اأك��د 
���ص��ف��ري الحت������اد الأوروب���������ي لدى 
ال��دول��ة وامل��ف������س ال��ع��ام لالحتاد 
دبي   2020 اإك�صب�  يف  الأوروب����ي 
والحت������اد  الإم����������ارات  دول������ة  اأن   ،
ب�صراكة ق�ية..  الأوروبي يتمتعان 
تعزيز  ل��زي��ادة  تطلعه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ب����ني اجل���ان���ب���ني خالل  ال����ت����ع����اون 

ال�صن�ات والعق�د القادمة.
���ص��ع��ادت��ه - يف ح����ار ل�كالة  وق���ال 
اأنباء الإم��ارات "وام" - : " نت�جه 
على  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  بالتهنئة 
 2020 لإك�صب�  املتميز  التنظيم 
م���ا يقارب  ع��ل��ى  ون�����ص��ك��ره��ا  دب����ي 
182 ي�ما رائعا ومبدعا وحمفزا 
لت�صجيع احل�ار البناء بني الدول 
البارز، كما  العاملي  يف هذا احلدث 
امل�صاركني  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  ن��ت���ج��ه 
وامل���ت���ح���دث���ني وو����ص���ائ���ل الإع������الم 
جميعا  �صاهم�ا  الذين  واجلمه�ر، 
يف جعل اإك�صب� 2020 دبي حدثا 

ل ين�صى، ومتاحا لكل العامل".
الأوروبي  الحت��اد  م�صاركة  وح���ل 
بي�م   2020 اإك�����ص��ب���  اح��ت��ف��اء  يف 
امل����راأة ال��ع��امل��ي ، ال���ذي ي��ق��ام ي���م 8 

ال�طنية للتغلب على نق�س متثيل 
املراأة يف احلياة ال�صيا�صية وم�صاركة 
املمار�صات من دول الحتاد  اأف�صل 

الأوروبي واملنطقة.
�صتتناول اجلل�صة احلاجة  واأ�صاف 
وج����دي����دة  ج����ذري����ة  م���ن���اه���ج  اإىل 
مل�صاركة املراأة يف جمال تكن�ل�جيا 
والت�������ص���الت وجمال  امل��ع��ل���م��ات 
والهند�صة  والتكن�ل�جيا  العل�م 

.STEM والريا�صيات امل�صمى
بني  امل�صاواة  ع��دم  ق�صية  اأن  وب��ني 
اجل��ن�����ص��ني ه���� حت���د ع���امل���ي، واأن����ا 
اأ�صعر بالفخر باأن كال من الحتاد 
الأوروب����ي وال���دول الأع�����ص��اء فيه، 
بني  ال��ف��ج���ة  تقلي�س  ج��ع��ل���ا  ق��د 

اجلن�صني اأول�ية ق�ص�ى.
تعقد  ال����ت����ي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وح���������ل 
الإيطايل  اجل��ن��اح  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
قال   ، دب�����ي   2020 اإك�������ص���ب����  يف 
حتت  �صتعقد  اجلل�صة  اإن  �صعادته 
امل�ؤ�ص�صات  يف  امل��راأة  "مكانة  عن�ان 
م��ص�عني  وت�����ص��م  والثقافات"، 
امل��������ص����ع  ���ص��ي��ب��ح��ث   ، رئ���ي�������ص���ني 
للن�ع  امل���ؤ���ص�����ص��ي  ال��ب��ع��د  يف  الأول 
م�صاركة  خ���الل  م���ن  الج��ت��م��اع��ي 
اأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات م���ن الحت����اد 
التعاون  جمل�س  ودول  الأوروب�����ي 

وال����ت����ك����ن�����ل�����ج����ي����ا وال���ه���ن���د����ص���ة 
ويف   ،  "STEM والريا�صيات" 
الثامن من مار�س اأي�صا وبالتعاون 
نت�صارك  الإي����ط����ايل،  اجل���ن���اح  م���ع 
ثانية  جم���م����ع���ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  يف 
امل�صت�ى  رف��ي��ع��ة  امل��ن��اق�����ص��ات  م���ن 
امل�ؤ�ص�صات  يف  امل�����راأة  م��ك��ان��ة  ح����ل 

والثقافات".
تنظيم  اإىل  :" ب��الإ���ص��اف��ة  وت��اب��ع 
الأع�����ص��اء يف  دول��ن��ا  م��ع  الفعاليات 
�صاهمنا  ف��ق��د  الأوروب������ي،  الحت����اد 
واأن�صطة  برامج  يف  بفاعلية  اأي�صا 
 2020 اإك�����ص��ب���  امل�������راأة يف  ج���ن���اح 
"ك�صر  لتعهد  دعمنا  ع��ن  واأع��رب��ن��ا 
العاملي  ال���ي����م  ���ص��ع��ار   ، التحيز" 
ل��ل��م��راأة ، ح��ي��ث ���ص��اه��م ث��الث��ة من 
ن�اب رئي�س املف��صية الأوروبية يف 
اإىل جيل امل�صتقبل  "ر�صالة  مبادرة 
 Letter to the Future
و�صن�صارك   ،  "Generation
اأي�صا يف قمة الأمم املتحدة للمراأة 
والتي  امل�صتدامة  التنمية  لأه��داف 

�صتنعقد 9 مار�س اجلاري.
واأو���ص��ح : " اأن ع��دم امل�����ص��اواة بني 
اجل��ن�����ص��ني ل��ي�����ص��ت ق�����ص��ي��ة ميكن 
فاإذا   ، نف�صها  تلقاء  من  معاجلتها 
اأردنا حتقيق تقدم هادف لتقلي�س 

م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ، ب��ني اأن اأحد 
يركز  ال��ت��ي  اخلم�صة  امل������ص���ع��ات 
عليها الحت��اد الأوروب���ي يف جميع 
وامل�صاواة  الت�صمني  اإك�صب�  اأن�صطة 
م��ع اإي���الء اه��ت��م��ام خ��ا���س بتمكني 
التزامنا  على  تاأكيدا  وذل��ك  امل���راأة 

ببناء وحدة من امل�صاواة.
العاملي للمراأة،  الي�م  " يف   : وق��ال 
ن��ع��ي��د ت���اأك���ي���د ه����ذا الل����ت����زام من 
حلقات  م��ن  �صل�صلة  تبنينا  خ��الل 
يتم  التي  امل�صت�ى  رفيعة  النقا�س 
الدول  م��ع  ب��ال���ص��رتاك  تنظيمها 
الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي، كما 
اأي�صا يف الأن�صطة  ن�صاهم بفاعلية 
ال���ت���ي ي��خ��ط��ط ل���ه���ا ج���ن���اح امل������راأة 
و   ، الآخ���رون  الدولي�ن  وال�صركاء 
اأن�صطة  يتم التن�صيق مل�صاركاتنا يف 
وثيق  ب�����ص��ك��ل   2020 اإك�������ص���ب���� 
م���ع ال�����دول الأع�������ص���اء يف الحت���اد 
الأوروب�����ي واأج��ن��ح��ت��ه��م، ب��ات��ب��اع ما 

ن�صميه نهج فريق اأوروبا".
" يف 7 م��ار���س اجلاري  واأ���ص��اف : 
تنظيم  يف  ف��رن�����ص��ا  م���ع  ن��ت�����ص��ارك 
ح��ل��ق��ت��ي ن��ق��ا���س ت��ت��م��ح���ران ح�ل 
الهيكلية  التغيريات  على  الرتكيز 
ال�صيا�صية  امل���������ص����ارك����ة  ل�����زي�����ادة 
العل�م  م��ه��ن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ل��ل��م��راأة 

الفج�ة بني اجلن�صني، فيجب علينا 
يف  الجتماعي  الن�ع  منظ�ر  دم��ج 
ومراقبة  وتنفيذ  وت�صميم  اإع���داد 
والتدابري  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  وت��ق��ي��ي��م 
التنظيمية وبرامج الإنفاق لتعزيز 
القائم  التمييز  ومعاجلة  امل�صاواة 
الج��ت��م��اع��ي يف جميع  ال��ن���ع  على 

جمالت احلياة".
الحتاد  عمل  خطة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الأوروبي الثالثة للن�ع الجتماعي 
ت�صكل  ال��ت��ي   2025  -  2021
امل�صاواة  لتعزيز  طم�ح  عمل  اإط��ار 
امل����راأة من  ب��ني اجلن�صني ومت��ك��ني 
خالل جميع الإجراءات اخلارجية 
ل��الحت��اد الأوروب����ي .. م���ؤك��دا اأننا 
�صركائنا  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  م��ل��ت��زم���ن 
ويف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف 
لتعزيز  امل��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 

متكني املراأة يف جميع القطاعات.
امل�صت�ى  رف��ي��ع��ة  امل��ن��اق�����ص��ة  وح�����ل 
الفرن�صي  اجل��ن��اح  يف  ت��ع��ق��د  ال��ت��ي 
مار�س   7 ي�����م   2020 ب��اإك�����ص��ب��� 
اأن ه��ذه اجلل�صة  اأو���ص��ح   ، اجل���اري 
تعزيز  اإىل  ���ص��ت�����ص��ع��ى  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
امل�����ص��ارك��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل���ل���م���راأة يف 
تغيري  ع��رب  وال��ربمل��ان��ات  احلك�مة 
ال�صيا�صات  وق��ي��ا���س  الت�صريعيات 

اجلن�صني  ب��ني  امل�����ص��اواة  متكني  يف 
للن�ع  املراعية  ال�صيا�صات  وتاأييد 
بني  امل�صاواة  عدم  ف��اإن  الجتماعي 
اقت�صادية  ت��ك��ل��ف��ة  ل���ه  اجل��ن�����ص��ني 
واج��ت��م��اع��ي��ة ك���ب���رية، ل��ي�����س فقط 
بالن�صبة  ول��ك��ن  ل��ل��م��راأة،  بالن�صبة 
يجب  ال�صبب  لهذا  ككل  للمجتمع 
والفتيات  وال��ن�����ص��اء،  ال��رج��ال  على 
يف  جميعا  ي��ت��ح��دوا  اأن  وال��ف��ت��ي��ان، 
امل�صاواة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واح������دة  روؤي������ة 

للجميع".
دبي   2020 اإك�����ص��ب���  دور  وح�����ل 
ال��ع��الق��ات ب��ني الحتاد  ت��ع��زي��ز  يف 
العربية  والإم�����������ارات  الأوروب����������ي 
 2020 اإك�����ص��ب���  اإن  ق���ال  امل��ت��ح��دة، 
بهذا  ع���امل���ي  جت��م��ع  اأول  ه����  دب����ي 
بعد جائحة  ما  احلجم يف مرحلة 
ك�رونا، وقد قام بجمع العامل معا 
ك��ان��ت الأ�صهر  ف��ل��ق��د  اأخ����رى  م���رة 
املا�صية مفيدة يف م�ا�صلة احل�ار 
ال��ق�����ص��اي��ا احلرجة  ال��ع��امل��ي ح����ل 
املناخي  التغيري  من   - ع�صرنا  يف 
املرونة  وم��ن  العامة،  ال�صحة  اإىل 
ال�صطرابات  اإىل  الق��ت�����ص��ادي��ة 
عامل  ت�صكل  ال��ت��ي  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 

الي�م وامل�صتقبل.
واأ�����ص����اف ق����ام ال���ع���دي���د م���ن كبار 

لدول اخلليج العربية ، كما يبحث 
امل��ص�ع الثاين يف م�صاركة املراأة يف 

القطاعات الثقافية والإبداعية.
واأكد اأن اإك�صب� 2020 دبي يقدم 
ال�ص�ء  ل��ت�����ص��ل��ي��ط  رائ���ع���ة  ف��ر���ص��ة 
واإ�صهاماتها  امل����راأة  اإم��ك��ان��ات  على 
التي كانت يف  املجالت  يف خمتلف 
معظم  يف  للرجال  متاحة  املا�صي 
الأحيان ، م�صريا اإىل اأهمية وج�د 
لإجن������ازات  خم�����ص�����س  ج���ن���اح  اأول 
املراأة وجناحاتها يف املعر�س العاملي 
الأوىل يف  ال��ذي يقام للمرة  الأول 
منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

ف�نتانا  ماتي�  اأندريا  �صعادة  وقال 
ي�فر  ع��امل��ي��ا،  جت��م��ع��ا  ب�صفته   "  :
اإك�صب� 2020 دبي من�صة ملهمة 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وع����ام���ل جناح 
ودرو�س م�صتفادة من جميع اأنحاء 
الع�����رتاف باحلاجة  م��ع  ال���ع���امل، 
امللحة ملعاجلة التمييز القائم على 
احل�اجز  وك�صر  الجتماعي  الن�ع 
، ويعد  يف ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي احل��ي��اة 
ب�صكل  الأهمية  بالغ  اأم��را يف  ذل��ك 
خا�س يف �صياق ما بعد اجلائحة".

بالي�م  نحتفل  " بينما   : واأ���ص��اف 
نن�صى  ل  اأن  يجب  للمراأة،  العاملي 
الدور الأ�صا�صي الذي يلعبه الرجال 

ق�����ادة الحت�����اد الأوروب���������ي، مب���ا يف 
ف�نتيلي�س،  ب���ري��ل  ج���زي��ب  ذل��ك 
الأوروبي  لالحتاد  ال�صامي  املمثل 
وال�صيا�صة  اخل���ارج���ي���ة  ل��ل�����ص���ؤون 
الدبل�ما�صيني  ك��ب��ري   - الأم��ن��ي��ة 
يف الحت��اد الأوروب���ي والعديد من 
روؤ����ص���اء ال����دول م��ن ج��م��ي��ع اأنحاء 
امل��ع��ر���س وعقدوا  ب���زي���ارة  اأوروب������ا 
امل�ص�ؤولني  م��ع  ثنائية  اجتماعات 

الإماراتيني.
وذك�������ر :" اأن�������ه م����ن خ������الل ه���ذه 
احل��������ارات، ح���ددن���ا امل���ج���الت ذات 
التي  واملجالت  امل�صرتك  الهتمام 
ميكن لنا اإ�صافة قيمة لها ونتطلع 
وكان  اأك��رب  ب�صكل  ا�صتك�صافها  اإىل 
من�صة  اأي�صا  دب��ي   2020 اإك�صب� 
والتفكري  ال�صراكات  وعقد  للتعلم 
البتكاري كما اأنه مكن من ت�ثيق 

العالقات بني النا�س".

مرمي املهريي: احلفاظ على التنوع البيولوجي و�سمان ا�ستدامته اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية للدولة

ن�عاً   1167 ان��ق��را���س  خم��اط��ر 
م�����ن احل�����ي������ان�����ات وال����ن����ب����ات����ات يف 
ال���دول���ة، وحت��دي��د الأن������اع املهددة 
بالنقرا�س وو�صع خرائط لأماكن 
جانبها،  من  وت�زيعها".  ت�اجدها 
�صامل  �صيخة  الدكت�رة  ا�صتعر�صت 

اإقرار  عن  التدابري  ه��ذه  واأ�صفرت 
املهمة"،  الت���ف���اق���ي���ات  م���ن  ح���زم���ة 
التام  الإم��ارات  التزام دول��ة  م�ؤكدة 
وتفعيل  الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  بتنفيذ 
اأن هناك تعاونا  واأو�صحت  بن�دها. 
كبريا بني دولة الإم��ارات والحتاد 

لهيئة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���ظ���اه���ري، 
البيئة يف اأب�ظبي، جه�د املغف�ر له 
نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
البيئة  حماية  يف  ث���راه،  اهلل  طيب 
واملحافظة على التن�ع البي�ل�جي، 
عقدين  م������دار  ع���ل���ى   "  : وق����ال����ت 

الطبيعة،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����دويل 
" اأطلقنا م�صروعا وطنيا   : وقالت 
ال�صلطات  مع  والتن�صيق  بالتعاون 
واجلامعات  وامل��ح��ل��ي��ة  احل��ك���م��ي��ة 
جميع  يف  ال�صلة  ذات  وامل���ؤ���ص�����ص��ات 
تقييم  ب����ه����دف  ال������دول������ة،  اأن�����ح�����اء 

•• دبي -وام:

اأ����ص���ادت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
����ص���ع���ي���د ح��������ارب امل�����ه�����ريي وزي�������رة 
، بالهتمام  التغري املناخي والبيئة 
ال��ذي ت�ليه دول��ة الإمارات  الكبري 
للمحافظة على التن�ع البي�ل�جي 
ال��ربي��ة و���ص���ن مقّدراتها  واحل��ي��اة 
وامل�صتقبلية،  احل��ال��ي��ة  ل��الأج��ي��ال 
يف  ُي�صهم  مبا  الت�صحر،  ومكافحة 

حتقيق الت�ازن البيئي.
خ����الل جل�صة   - م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
 2020 اإك�����ص��ب���  ن��ق��ا���ص��ي��ة ن��ظ��م��ه��ا 
دب��ي يف م��دّرج ت��رّيا مبنا�صبة الي�م 
و�صاركت  ال���ربي���ة،  ل��ل��ح��ي��اة  ال��ع��امل��ي 
" احل��ف��اظ على   : فيها ع��ن بعد - 
و�صمان  املحلي  البي�ل�جي  التن�ع 
الأول�يات  اأح���د  مي��ث��ل  ا���ص��ت��دام��ت��ه 
لدولة  ال�صرتاتيجية  والأه�����داف 
دولتنا  ح��ر���ص��ت  ل�����ذا،  الإم���������ارات؛ 
تدعم  �صاملة  منظ�مة  اإيجاد  على 
حت��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف م����ن خالل 
متكاملة  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ب��ن��ي��ة  اع��ت��م��اد 

كاملني، متت زراع��ة اأك��رث من 12 
م��ل��ي���ن ���ص��ج��رة م��ن اأ���ص��ج��ار القرم 
والقطاع  احل��ك���م��ي��ة،  اجل���ه���ات  يف 
اخلا�س يف اإمارة اأب�ظبي، ون�ا�صل 
الأ�صجار  م��ن  الن�عية  ه��ذه  زراع���ة 

لأهميتها البيئية".
واأ�صادت بنجاح جه�د دولة الإمارات 
اختفائه  بعد  العربي  املها  اإع��ادة  يف 
اأك��رث م��ن 40 عاما واق��رتاب��ه من 
املها  اأن  اإىل  م�����ص��رية  الن���ق���را����س، 
العربي عاد للتكاثر بف�صل م�صروع 
اإك���ث���ار امل��ه��ا ال��ع��رب��ي، ال����ذي تبنته 
الدولة منذ عهد املغف�ر له ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان. واأكدت اأن 
هذا امل�صروع يعترب من اأهم الربامج 
التي جرى تنفيذها عامليا يف جمال 
املها  للحفاظ  والإك���ث���ار،  احل��م��اي��ة 
وتطرقت  الن��ق��را���س،  م��ن  العربي 
م�صرية  الأ�صماك،  اأن���اع  اإىل  اأي�صا 
الأ�صماك  ���ص��ي��د  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل 
ن�صبته  م��ا  �صكلت  م�����ص��ت��دام  ب�صكل 
قفزت  و   ،2018 ع����ام  يف   6%

خالل 2020 اإىل 57%.

ت�صم ق�انني حلماية الأن�اع احلية 
وت�اكب  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  وطبيعة 

التفاقات واملعاهدات الدولية".
تكاتف  ������ص�����رورة  ع���ل���ى  و������ص�����ددت 
التحديات  مل�اجهة  البلدان  جميع 
ت�اجه  ال��ت��ي  احلقيقية  وامل��خ��اط��ر 
التن�ع البي�ل�جي يف عاملنا. ح�صر 
اجلل�صة نخبة من العلماء واخلرباء 

يف جمال احلياة الربية.
الإح�صائيات،  لآخر  "وفقا  وقالت: 
ف����اإن ال��ت��ن��ّ�ع ال��ب��ي���ل���ج��ي اآخ����ذ يف 
اأن���ح���اء العامل  ال��ت��ده���ر يف ج��م��ي��ع 
العاملية لأكرث  الأن�����اع  ف��ق��دان  م��ع 
50 عاما ، وه�  %68 خالل  من 
انخفا�س كارثي مل ي�صبق له مثيل 
م��ن ق��ب��ل، الأم���ر ال���ذي ي��ه��دد كافة 
اأ�صكال احلياة على الأر���س، مبا يف 

ذلك حياة الإن�صان".
"دولة الإمارات ك�صريك  واأ�صافت: 
ال�����دويل، تبنت  امل��ج��ت��م��ع  ف��اع��ل يف 
الدولية  واملنّظمات  احلك�مات  مع 
العاجلة  ال����ت����داب����ري  م����ن  ح����زم����ة 
حل��م��اي��ة ال��ن��ب��ات��ات واحل���ي����ان���ات؛ 

ال�صحي،  ه��ب��ة  حت���دث���ت  ب����دوره����ا، 
يف  البي�ل�جي  التن�ع  اإدارة  مدير 
عن  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة 
التن�ع  ال�����ص��راك��ة يف ح��ف��ظ  اأه��م��ي��ة 
اأح���د  "ل  ال���ب���ي����ل����ج���ي؛ وق����ال����ت: 
وعلينا  يعمل مبفرده،  اأن  ي�صتطيع 
العامل  اأن نحمي  اأردن��ا  اإذا  التكاتف 
النباتات  خا�صة  احلية،  والكائنات 

واحلي�انات من �صبح النقرا�س".
ماغ�رزاتا  ���ص��ع��ادة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
ورئي�س  ال���زي��ر  ن��ائ��ب  ج�ليا�صكا، 
ب�لندا،  يف  البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
امل��ح��اف��ظ��ة على  ب��ل��ده��ا يف  ج���ه����د 
كان  اأن��ه  ل�صيما  ال�صاهني،  �صق�ر 
على و�صك النقرا�س عام 1980، 
وغريه من الكائنات احلية. وقالت 
: " ي�جد لدينا 23 متنزها وطنيا 
 1500 على  يزيد  وم��ا  ب�لندا،  يف 
م�صاحة  ع���ل���ى  ط��ب��ي��ع��ي��ة  حم��م��ي��ة 
الإجمالية  امل�����ص��اح��ة  م��ن   20%
ل���ل���دول���ة، ب���ه���دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
وحفظه  ال����ب����ي�����ل�����ج����ي  ال����ت����ن�����ع 

لالأجيال القادمة ".
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اأخبـار الإمـارات
انطلق املوؤمتر الدويل التا�سع جلراحة املفا�سل يف ال�سرق الأو�سط بدبي 

•• دبي-وام: 

فعاليات  بدبي  الإمارات"  "اأبراج  فندق  يف  اأم�س  انطلقت 
امل��ف��ا���ص��ل يف ال�صرق  ال��ت��ا���ص��ع جل���راح���ة  ال�����دويل  امل����ؤمت���ر 
1200 طبيب وج��راح متخ�ص�س من  الأو�صط مب�صاركة 

خمتلف دول العامل .
افتتاح  الطرابي�صي يف كلمته خالل  الدكت�ر �صميح  وقال  
التا�صع  ال��دويل  امل�ؤمتر  اأ�صباب جناح  اأه��م  اأح��د  اإن  امل�ؤمتر 
دبي  يف  انعقاده  ه�  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  املفا�صل  جلراحة 
حيث اأ�صبحت مركزاً للتعليم الطبي وال�صياحة العالجية 

. واأ�صاف : عقدنا 8 م�ؤمترات ناجحة للغاية يف دبي ح�ل 
جراحة العظام ح�صرها م�صارك�ن من جميع اأنحاء العامل 
واأوروبا  الأمريكية  املتحدة  ال�صني وال�ليات  مبا يف ذلك 
الكبري  والإق��ب��ال  التفاعل  اإىل  لفتا  واأ�صرتاليا  واأفريقيا 
على ه��ذا امل���ؤمت��ر ال��ع��امل��ي .. م���ؤك��دا اأن ه��ذا احل���دث عاد 
ب�صغف وت�صميم وجناح بعد ظروف وباء " ك�رونا" العاملي 

خالل العامني املا�صيني .
اجلديدة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ال��ط��راب��ي�����ص��ي  ال���دك���ت����ر  ون�����ه 
امل�صاحبة للم�ؤمتر ومنها عقد دورة ت�صريحية تركز على 
التكن�ل�جيا يف  تعزيز تطبيق  اأجل  والتقنية من  الإبتكار 

ج��راح��ة العظام وع��دد م��ن ب���راءات الإخ���رتاع فيما يتعلق 
التح�صينات  اإىل  لف��ت��ا  ال��ع��ظ��ام  وزراع����ة  ج��راح��ة  ب�����اأدوات 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ي��ح��اول ج��راح��� ال��ع��ظ��ام يف الإم������ارات من 
غر�صة  لإنتاج  التطلع  اإىل  م�صريا  العظام  تق�مي  خاللها 
اأف�صل للمر�صى من  الركبة يف دبي بهدف تقدمي خدمة 

ال�صرق الأو�صط واآ�صيا .
امل�صاحب  امل��ع��ر���س  الطرابي�صي  �صميج  ال��دك��ت���ر  واف��ت��ت��ح 
وعاملية  حملية  �صركة   22 فيه  ت�����ص��ارك  ال���ذي  للم�ؤمتر 
اأح�����دث م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ات تبديل  وت��ع��ر���س خ��الل��ه 

املفا�صل والعظام ب�صكل عام .

قائد القوات الربية يلتقي يف م�سقط عددا من القيادات الع�سكرية العمانية
•• م�سقط-وام:

حده  على  كال  م�صقط  العمانية  العا�صمة  يف  الربية  الق�ات  قائد  ال�صحي  علي  را�صد  �صعيد  الركن  الل�اء  التقى 
بن  عبداهلل  بحري  الركن  الفريق  و  الُعماين  ال�صلطاين  اجلي�س  قائد  البل��صي  �صامل  بن  مطر  الركن  الل�اء   ..
خمي�س الرئي�صي رئي�س اأركان ق�ات ال�صلطان امل�صلحة و الل�اء الركن بحري �صيف بن نا�صر الرحبي قائد البحرية 

ال�صلطانية الُعمانية وذلك خالل زيارته اإىل �صلطنة عمان على راأ�س وفد ع�صكري .
  جرى خالل اللقاءات تبادل وجهات النظر ب�صاأن عدد من امل��ص�عات الع�صكرية ذات الهتمام امل�صرتك مبا يخدم 
يحقق  مبا  تعزيزها  و�صبل  الدولة  يف  الربية  الق�ات  و  العماين  ال�صلطاين  اجلي�س  بني  القائم  التعاون  جم��الت 
اللقاءات - بعمق  ال�صحي - خالل  الركن �صعيد را�صد علي  الل�اء  اأ�صاد  و  ال�صقيقني.    امل�صرتكة للبلدين  امل�صلحة 
الدفاعي  ال�صقيقة يف املجال  املتحدة و�صلطنة عمان  العربية  الإم��ارات  التي جتمع دولة  املتينة  العالقات الأخ�ية 
خا�صة ويف املجالت الأخرى ب�جه عام.. وعرب عن �صكره حلفاوة ال�صتقبال وح�صن ال�صيافة.   على �صعيد مت�صل 
قام الل�اء الركن �صعيد را�صد علي ال�صحي وال�فد املرافق له بزيارة ملركز الأمن البحري و متحف ق�ات ال�صلطان 

امل�صلحة ب�صلطنة عمان ال�صقيقة وتعرف على معرو�صاته وحمت�ياته.

على هام�س موؤمتر جمال�س ال�صيوخ واملجال�س املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي يف الرباط 

�سقر غبا�ض يبحث تعزيز العلقات الثنائية مع رئي�ض جمل�ض امل�ست�سارين املغربي

احتفاء باليوم العاملي لالإنرتنت الآمن

�سلمة الطفل جتمع �سفراء الأمن الإلكرتوين يف مناظرة حول ال�ستخدام الآمن للإنرتنت

عن  غبا�س  �صقر  معايل  اأع���رب  و 
املجل�س  ب��دع���ت��ه ووف����د  اع���ت���زازه 
ال�طني الحتادي  حل�ص�ر م�ؤمتر 
رابطة جمال�س ال�صي�خ وال�ص�رى 
ال��ربمل��ان��ات يف  اأهمية دور  ،م���ؤك��دا 
التعاون  رواب�����ط  وت��ع��زي��ز  ت��ق���ي��ة 
بني الدول العربية والأفريقية يف 
جميع املجالت مبا يكفل التن�صيق 
الدفاع  يكفل  ما  كل  يف  والت�صاور 
امل�صرتكة  امل�صالح والتطلعات  عن 

م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س ع��ل��ى عمق 
الأخ�ية  ال��ع��الق��ات  وخ�ص��صية 
التي  وال�صرتاتيجية  والتاريخية 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ت��رب��ط 
ال�صقيقة   املغربية  اململكة  املتحدة 
دعائمها  اأر�صى  والتي  و�صعبيهما، 
ال���ال��د امل���ؤ���ص�����س امل��غ��ف���ر ل��ه باإذن 
اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
وتزداد  ث��راه،  اهلل  نهيان طيب  اآل 
القيادة  ظ���ل  يف  و���ص��الب��ة  م��ت��ان��ة 

النعم  م���ن ج��ه��ت��ه رح����ب م���ع���ايل 
امل�صت�صارين  جمل�س  رئي�س  ميارة 
احل�������ادي ع�صر  امل�����ؤمت����ر  رئ���ي�������س 
ل�����راب�����ط�����ة جم����ال���������س ال�������ص���ي����خ 
يف  املماثلة  وامل��ج��ال�����س  وال�����ص���رى 
،مبعايل  العربي  والعامل  اأفريقيا 
املجل�س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س،  ���ص��ق��ر 
ال�طني الحتادي وال�فد املرافق 
للم�صاركة  دع���ت��ة  ق��ب���ل  ،مثمنا 
امل���ؤمت��ر احل��ادي ع�صر لرابطة  يف 

ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ���ص��ع��ادة ك���ل م���ن : 
واأحمد   ، ال�صام�صي  ع��ل��ي  حميد 
، وع�����ذراء ح�صن  ب������ص��ه��اب  ح��م��د 
بخيت  وع������ف������راء  رك������ا�������س،  ب�����ن 
ال�طني  املجل�س  اأع�صاء  العليلي  
عمر  الدكت�ر  و�صعادة  الحت���ادي، 
الأمني  النعيمي  ال��رح��م��ن   ع��ب��د 
عفراء  و���ص��ع��ادة  للمجل�س،  ال��ع��ام 
امل�صاعد  ال��ع��ام  الأم����ني  الب�صطي 
.   واأك�����د  ال����ربمل����اين  ل���الت�������ص���ال 

للدول العربية و الأفريقية ولعب 
دور ج�صر للت�ا�صل بني املنطقتني، 
وتق�ية عالقات التعاون وال�صراكة 

يف خمتلف املجالت .
دع�ة  غبا�س  �صقر  معايل  ق��دم  و 
رئي�س جمل�س  اإىل معايل  ر�صمية 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل�صت�صارين 
ل����زي����ارة دول�����ة الم��������ارات وزي�����ارة 
  2020 دب�����ي  اك�������ص���ب����ا  م���ع���ر����س 

وخا�صة اجلناح املغربي .

ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب  الر�صيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
را�صد  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صم� 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي، 
و�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للق�ات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�صلحة .

مب�صاركة �صالمة الطنيجي، وناعمة 
عبيد، وعبدالعزيز العامري، ورا�صد 
وتبارك  الكتبي،  ورا���ص��د  الطنيجي، 
عبداهلل  املهند�س  ب����اإدارة  ر���ص��ا،  اهلل 
الزرع�ين، حملل اأول اأمن املعل�مات 
واحلك�مة  الت�������ص���الت  ه��ي��ئ��ة  م���ن 

الرقمية.

من اأجل اإنرتنت اآمن لالأطفال
اأربعة  املناظرة  يف  الفريقان  وناق�س 
"مرونة  ب���ع���ن����ان  الأول  حم�������اور، 

فريق �صارة ورا�صد
�صارك  ال��ت��ي  امل��ن��اظ��رة  وا�صتعر�صت 
الأم�����ن  ����ص���ف���راء  ج���ان���ب  اإىل  ف��ي��ه��ا 
منت�صبي  م����ن  ع�����دد  الإل������ك������رتوين 
فتيات  و���ص��ج��اي��ا  ال�����ص��ارق��ة  ن��ا���ص��ئ��ة 
التي  الأ�صا�صية  ال��ق���اع��د  ال�صارقة، 
الأطفال  قبل  م��ن  اتباعها  يت�جب 
الت�صفح  واليافعني لتجنب خماطر 
ل��الإن��رتن��ت، وتعريفهم  الآم���ن  غ��ري 
ب��خ��ط���ات ح��م��اي��ة ح�����ص��اب��ات��ه��م على 
م�����اق����ع ال���ت����ا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي، 

�ص�ابط  و����ص���ع  يف  الأ������ص�����رة  ودور 
الإنرتنت،  ا�صتخدام  �صاعات  لتقنني 
واأهمية اإحداث ت�ازن لدى الأطفال 
واحلياة  الف���رتا����ص���ي  ال���ع���امل  ب���ني 
ال�����اق����ع����ّي����ة، وت�������ص���ج���ي���ع الأط����ف����ال 
العلمي  وال��ت��ح�����ص��ي��ل  ال���ق���راءة  ع��ل��ى 
وال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال���ق��ت ب��ع��ي��داً عن 

الإنرتنت. 

جتنب اإدمان الت�صفح
الثالث  املح�ر  يف  امل�صارك�ن  وناق�س 

�صفراء  ُيظهر  اأن  "نت�قع  واأ�صافت: 
الأم������ن الإل����ك����رتوين امل�����ص��ارك��ني يف 
امل���ن���اظ���رة م��ه��ارات��ه��م ب��ا���ص��ت��م��رار يف 
املختلفة  والأ���ص��ب��اب  ال��ع���ام��ل  ���ص��رد 
ال���ت���ي جت���ع���ل م����ن ال�����ع����ي ب���الأم���ن 
ليرت�صخ  مهمة،  ق�صية  الإل��ك��رتوين 
الآمن  الإن��رتن��ت  باأ�صا�صيات  ال���ع��ي 
لدى اأقرانهم، وخا�صة يف ظل تزايد 
الإلكرتونية  الأجهزة  على  العتماد 
املرتبطة ب�صبكة الإنرتنت يف التعليم 

والرتفيه".

وتطبيقات  ب�����رام�����ج  ا�����ص����ت����خ����دام 
خالله  م��ن  وت��ط��رق���ا  الإنرتنت"، 
الأم������ر يف  اأول���ي���اء  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
لربامج  اأطفالهم  ا�صتخدام  ت��اأم��ني 
ومميزات  الإن����رتن����ت،  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
تفعيل خ�صائ�س التحكم الأب���ي يف 
ا�صتعرا�س  اإىل  بالإ�صافة  املحت�ى، 
بع�س امل�ؤ�صرات والأرقام ح�ل مرونة 

ا�صتخدام تطبيقات الإنرتنت.
وتناول املح�ر الثاين "تقليل �صاعات 
الإلكرتونية"،  الأج��ه��زة  ا���ص��ت��خ��دام 

بعدم  ال�صائعة  العتقادات  وت�صحيح 
وج�د خماطر اإلكرتونية.  وانطلقت 
امل��ن��اظ��رة الإل���ك���رتون���ي���ة ب���ني فريق 
امل�ؤيدين  ال��ذي مثل ط��رف  )���ص��ارة( 
التميمي،  بت�ل  وتك�ن من كل من: 
اإ�صماعيل، و�صيف  املر، ونعمة  ومايد 
الزعابي،  واجل�����ازي�����ة  ال�������ص����ي���دي، 
�صعادة  ب��������اإدارة  امل�����زروع�����ي،  وم�������زة 
اإدارة �صالمة  اليافعي، مدير  هنادي 
فريق  الآخ��ر  اجلانب  وعلى  الطفل، 
)را�صد( الذي مثل جانب املعار�صني 

•• الرباط-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل  التقى 
املجل�س ال�طني الحتادي معايل 
جمل�س  رئ���ي�������س  م�����ي�����ارة  ال���ن���ع���م 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل�صت�صارين 
هام�س  ع���ل���ي  وذل������ك  ال�����ص��ق��ي��ق��ة 
وفد  راأ����س  علي  معاليه  م�صاركة 
امل�������ؤمت������ر احل�������ادي  امل���ج���ل�������س يف 
ال�صي�خ  جم��ال�����س  ل��راب��ط��ة  ع�صر 
يف  املماثلة  وامل��ج��ال�����س  وال�����ص���رى 
العربي،املنعقد  وال��ع��امل  اأفريقيا 
املغربية  ال���ع���ا����ص���م���ة  يف  ح���ال���ي���ا 

الرباط.
تعزيز  �صبل  بحث  اللقاء  وت��ن��اول 
تعزيز  واأه��م��ي��ة  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
الت�ا�صل والتن�صيق حيال خمتلف 
امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�صايا 
واأهمية تبادل الزيارات واخلربات 
وت���ع���زي���ز ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت�������ص���اور 
الربملانية،  امل�صاركات  الربملاين يف 
عالقات  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
البلدين يف خمتلف املجالت وفق 
روؤية ت�صت�صرف اآفاق امل�صتقبل مبا 
يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني .

جم���ال�������س ال�������ص���ي����خ وال���������ص�����رى 
اأفريقيا  يف  امل��م��اث��ل��ة  وامل��ج��ال�����س 
والعامل العربي وامل�صاهة يف جناح 

امل�ؤمتر.
واك����د م��ع��ايل ال��ن��ع��م م���ي���ارة على 
التاريخية  الأخ����ة  ع��الق��ات  عمق 
جتمع  التي  والرا�صخة  امل��ت��ج��ذرة 
ب����ني امل���م���ل���ك���ة امل���غ���رب���ي���ة و دول����ة 
يف  وتعاونهما  ال�صقيقة  الم���ارات 
العديد من املجالت. م�ؤكدا علي 
المارات  لدولة  امل�صرفة  امل�اقف 
اململلكة  م���اق��ف  م��ع  وت�صامنها 
يف خمتلف الق�صايا ذات الهتمام 

امل�صرتك.
كما اأكد رئي�س جمل�س امل�صت�صارين  
ت�صامن  ع��ن  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  يف 
امل��م��ل��ك��ة م��ع دول����ة الم������ارات �صد 
ا�����ص����ت����ه����داف ج����م����اع����ة احل�����ث����ي 
دولة  يف  مدنية  ملن�صاأت  الرهابية 
اململكة  ،م���ؤك��دا علي ان  الم���ارات 
الم���ارات يف  دول��ة  تدعم  املغربية 

جميع م�اقفها .
رئي�س  ميارة  النعم  ورحب معايل 
اململكة  يف  امل�����ص��ت�����ص��اري��ن  جم��ل�����س 
الدع�ة  بقب�ل  ال�صقيقة  املغربية 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ل���زي���ارة 

املتحدة.

•• ال�سارقة-الفجر:

لالإنرتنت  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي���م  اح��ت��ف��اًء 
�صالمة  اإدارة  ن���ظ���م���ت  الآم������������ن، 
الأعلى  للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ل، 
م�ؤخراً  بال�صارقة،  الأ���ص��رة  ل�����ص���ؤون 
يف اجل�����ادة، م��ن��اظ��رة ت���ع���ّي��ة ح�ل 
خاللها  ناق�س  الإل���ك���رتوين،  الأم���ن 
جم���م����ع���ت���ني م����ن ����ص���ف���راء الأم������ن 
الإل������ك������رتوين ال����ص���ت���خ���دام الآم�����ن 
الأم�������ر  اأول�����ي�����اء  ودور  ل���الإن���رتن���ت 
اإر����ص���اد وت���ج��ي��ه اأط��ف��ال��ه��م نح�  يف 
جت��ن��ب خم���اط���ر ال��ت��ن��ّم��ر والب���ت���زاز 

الإلكرتوين.
اإدارة  مدير  اليافعي،  هنادي  واأك��دت 
�صالمة الطفل يف كلمتها الفتتاحية 
للمناظرة التي اأدارها الإعالمي نبيل 
لالإنرتنت  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م  اأن  اأي�����ب، 
اجله�د  ل��ت��ك��ث��ي��ف  م��ن��ا���ص��ب��ة  الآم������ن 
باأ�صاليب مبتكرة لت��صيح  الت�ع�ية 
الإلكرتوين،  الأم��ن  اإه��م��ال  خماطر 
واأن اأ�صل�ب املناظرة يتيح للم�صاركني 
اأهمّية  ملناق�صة  ذهني  بع�صف  القيام 
واليافعني  الأط���ف���ال  ع��ل��ى  الإب���ق���اء 
ا�صتخدامهم  عند  الأم����ان  دائ���رة  يف 

لالإنرتنت".

"الآثار الإيجابية وال�صلبية ل��صائل 
يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  اجلديدة"،  الت�����ص��ال 
ت�صهيل الت�ا�صل والتعلم )عن ُبعد(، 
يف مقابل �صلبياتها من حيث الإدمان 
ط�يلة،  ل�����ص��اع��ات  ت�����ص��ف��ح��ه��ا  ع��ل��ى 
الطفل  ان�صحاب  على  ذل��ك  وت��اأث��ري 

من حميطه الجتماعي ال�اقعي.
"و�صائل  ال����راب����ع  امل����ح�����ر  ون���اق�������س 
وعالقتها  اجل������دي������دة  الت���������ص����ال 
للفرد"، وكيفية  النف�صية  بال�صالمة 
الت�صال  و����ص���ائ���ل  اإدم���������ان  جت���ن���ب 
النف�صية  الآث����ار  اجل��دي��دة، وجت��ن��ب 
التي تنتج عن مقارنة بع�س الأطفال 
و�صائل  وجن���م  مب�صاهري  لأنف�صهم 
ال��ت���ا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، وم��ا ت�صببه 
املقارنة من حالت اكتئاب حتد من 
التي متيزه  مل�اهبه  الطفل  اكت�صاف 

عن غريه. 
واختتمت املناظرة بتكرمي ال�صركاء، 
وه������م ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م الت���������ص����الت 
فتيات  و�صجايا  الرقمّية  واحلك�مة 
ال�صارقة، ومدينة ال�صارقة للخدمات 
لل�صم،  الأم���ل  ومدر�صة  الإن�صانية، 
بال�صارقة  اجل�����ادة  م��ن��ط��ق��ة  واإدارة 
وم��ق��دم ال��ف��ع��ال��ي��ة الإع���الم���ي نبيل 

اأي�ب.

مدير عام حماكم دبي يزور متحف امل�ستقبل ويطلع على اإجنازاته ال�ستثنائية يف النطلق نحو امل�ستقبل
•• دبي –الفجر:

املن�ص�ري  عيد  طار�س  �صعادة  زار 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب����ي، وال�فد 
املحاكم  روؤ�����ص����اء  م���ن  ل���ه  امل���راف���ق 
الدائرة  يف  التنفيذيني  وامل�����دراء 
مبنى  اأجمل  امل�صتقبل"  متحف   "
املعريف  ال�صرح  الأر����س  وج��ه  على 
الذي  دبي  يف  اجلديد  واحل�صاري 

للتحديات الراهنة وامل�صتقبلية.
حيث ق��ام م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي 
ب��ج���ل��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة، ���ص��م��ل��ت جميع 
وا�صتمع  ومن�صاته،  املتحف  اأق�صام 
التي  الإجن������������ازات  ح�������ل  ل�������ص���رح 
تعطي لزوار املتحف فر�صاً ن�عية 
نح�  لالنطالق  ا�صتثنائية  ورحلة 
على  �صعادته  اطلع  كما  امل�صتقبل، 
ابتكارات  م��ن  امل��ت��ح��ف  ي��ق��دم��ه  م��ا 

ال�صم�  ���ص��اح��ب  م����ؤخ���راً  اف��ت��ت��ح��ه 
اآل مكت�م  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
– رئي�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
جمل�س ال�زراء – حاكم دبي- رعاه 
علمية  من�صة  اأك���رب  ل��ي��ك���ن  اهلل- 
ل�صت�صراف  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وف���ك���ري���ة 
ر�صد  يف  وللم�صاهمة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
وت�صميم  امل�صتقبلية  الجت���اه���ات 
ب��������اأدوات جديدة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل����ل 

جت�صد ق�ل �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
 " اآل م���ك���ت����م  ب����ن را�����ص����د  حم���م���د 
م��ت��ح��ف امل�����ص��ت��ق��ب��ل ر���ص��ال��ة اأم����ل.. 
علمية  وم��ن�����ص��ة  ت���غ���ي���ري..  واأداة 
متكاملة  م�ؤ�ص�صية  واآلية  عاملية.. 
لنا  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  ل���ص��ت�����ص��راف 

جميعاً"".
املن�ص�ري  �صعادة طار�س  ثمن  كما 
اإجنازات  م��ن  حتقق  م��ا  ك��ل  معتزاً 

م�صتحيل  ال��اّل  دول��ة  ا�صتثنائية يف 
روؤى  الر�صيدة من  قيادتنا  يف ظل 
على  دب��ي  مكانة  ت��ع��زز  م�صتقبلية 
تتنظر  ال��ت��ي ل  ال���ع���امل،  خ���ارط���ة 
ت�صنعه  ال���ت���ي  ه���ي  ب���ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ع�صرات  خ���الل  م��ن  ي���م��ي  ب�صكل 
الزمن،  بها  ت�صابق  التي  امل�صاريع 
ومت���ث���ل ن����اف����ذة دب�����ي والإم���������ارات 

للعامل نح� امل�صتقبل .

اإماراتية ع�سوة باملجموعة ال�ست�سارية لإطار 
التاأهب ملواجهة الأنفلونزا يف منظمة ال�سحة 

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلن مركز اأب�ظبي لل�صحة العامة 
عن ان�صمام �صعادة الدكت�رة فريدة 
الأمرا�س  يف  اخل��ب��رية  احل��صني 
لقطاع  التنفيذي  وامل��دي��ر  املُعدية 
الأمرا�س املُعدية يف مركز اأب�ظبي 
لل�صحة العامة واملتحدث الر�صمي 
الدولة  يف  ال�صحي  القطاع  با�صم 
ال�صت�صارية  "املجم�عة  لع�ص�ية 
الأنفل�نزا  مل�اجهة  التاأهب  لإط��ار 
عن  العاملية"  ال�صحة  منظمة  يف 

الفرتة 2024-2022.
منظمة  ع���������ام  م������دي������ر  وي�������ق��������م 
اأع�صاء  بتعيني  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة 
للعمل  ال���ص��ت�����ص��اري��ة  امل��ج��م���ع��ة 
ملدة  كخرباء  ال�صخ�صية  ب�صفتهم 
الهدف  وي��ت��م��ث��ل  ����ص���ن����ات  ث����الث 
"اإطارالتاأهب  م����ن  ال���رئ���ي�������ص���ي 
حت�صني  يف  الأنفل�نزا"  مل���اج��ه��ة 

فريو�صات  ح���ل  املعل�مات  ت��ب��ادل 
الأن�����ف�����ل������ن�����زا وب����ح����ث اإم���ك���ان���ي���ة 
وزيادة  عاملية  جائحة  اإىل  حت�لها 
اللقاحات  ع��ل��ى  احل�����ص���ل  ف��ر���س 
يف  باجلائحة  املتعلقة  والإم���دادات 

البلدان النامية.
را�صد  �صعيد  م��ط��ر  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اد 
النعيمي مدير عام مركز اأب�ظبي 
التقدير  ب���ه���ذا  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����ص��ح��ة 
املجم�عة  ب���ه  حت��ظ��ى  مل���ا  امل��ت��م��ي��ز 
ال�صت�صارية لإطار التاأهب مل�اجهة 
الأن��ف��ل���ن��زا م��ن م��ك��ان��ة علمية يف 
م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وعلى 
الأع�����ص��اء يف  ال��ع��امل  دول  م�صت�ى 

املنظمة.
للدكت�رة  املهنية  ب��امل�����ص��رية  ون����ه 
ومب�صاركتها  احل������ص��ن��ي  ف���ري���دة 
ال�صحة  اأن�صطة منظمة  املميزة يف 
العاملية ..وقال وعلى مدار العامني 
يف  حي�ي  ب��دور  اأ�صهمت  املا�صيني 

ك�فيد  جلائحة  ال��دول��ة  ا�صتجابة 
الرائدات  اإح���دى  واأ�صبحت   19
على م�صت�ى الدولة وتكمل بذلك 
�صل�صلة التميز للكفاءات الإماراتية 

على امل�صت�ى العاملي.
ومن جانبها قالت �صعادة الدكت�رة 
"ت�صرفت  احل����������ص����ن����ي  ف�����ري�����دة 
املجم�عة  اإىل ع�ص�ية  بالن�صمام 
ال����ص���ت�������ص���اري���ة لإط���������ار ال���ت���اأه���ب 
منظمة  يف  الأن���ف���ل����ن���زا  مل���اج��ه��ة 
الفر�صة  واإت��اح��ة  العاملية  ال�صحة 
جمال  يف  خرباتي  مل�صاركة  اأمامي 
الأمرا�س املُعدية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة وامل�صاهمة بتط�ير 
مل�اجهة  اجل����اه����زي����ة  وحت�������ص���ني 
كما  ال��ع��امل  م�صت�ى  على  الأوب��ئ��ة 
عن  واأع��رب  اإماراتية  بك�ين  اأفخر 
ل��ل��دع��م الكبري  ال��ع��م��ي��ق  ام��ت��ن��اين 
قيادتنا  ت���ل��ي��ه  ال����ذي  واله���ت���م���ام 

الر�صيدة للمراأة .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

العامة،  ال�����ص��ارق��ة  م��ك��ت��ب��ات  ن��ظ��م��ت 
للكتاب جل�صة  ال�صارقة  التابعة لهيئة 
افرتا�صية، بالتعاون مع نادي الكتاب 
التابع للجامعة الأمريكية بال�صارقة، 
"املراأة  رواي���ة  على  ال�����ص���ء  لت�صليط 
ال�صغرية" للكاتبة ل�يزا ماي األك�ت، 
ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  يف  ن�صرت  التي 
مرور  بعد  الأدب����ي  واإرث��ه��ا  واأهميتها 

ن�صرها. على  عاماً   150
الأدب  كال�صيكيات  من  الرواية  وتعد 
الأم����ري����ك����ي ال������ذي ي��ح��ت��ف��ي ب����امل����راأة 
الق�ية، حيث مت  واإرادت��ه��ا  وطم�حها 
اإنتاج �صبعة اأفالم ونح� ع�صرة اأعمال 
الأعمال  م��ن  وجمم�عة  تلفزي�نية، 
امل��صيقية  وامل�����ص��رح��ي��ات  ال���درام���ي���ة 

مقتب�صة عن الرواية.
ال��ت��ي ح�صرها  اجل��ل�����ص��ة،  و����ص���ارك يف 
العمرية  الفئات  خمتلف  م��ن  ط��الب��اً 
واجل���ن�������ص���ي���ات، ب������ج�����اراج م���ان���ريي، 
رئي�صة نادي الكتاب، وج�زيف هرني، 
ديني�س،  وديني�صا  النادي  رئي�س  نائب 

امل�صاعدة التنفيذية يف النادي.
الجتماعي  ال�اقع  اجلل�صة  وتناولت 
ون��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م��راأة ودوره�����ا يف 
التا�صع  ال��ق��رن  ال��ث��اين م��ن  ال��ن�����ص��ف 
ع�صر عند ن�صر الكتاب يف عام 1868، 
حيث �صلطت ب�جاراج مانريي، رئي�صة 

الرواية  اأه��م��ي��ة  ال�����ص���ء على  ال��ن��ادي 
�صلة  ع��ل��ى  جعلتها  ال��ت��ي  والأ����ص���ب���اب 

وثيقة باحلا�صر.
ن���ائ���ب رئي�س  وك�����ان ج����زي���ف ه����رني 
النادي ا�صتهل اجلل�صة باختبار �صريع 
عرب من�صة " Kahoot" التعليمية 
اأ�صئلة  ت�صمن  وال����ذي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
متعددة اخليارات ح�ل تاريخ الرواية 
 "Greta Gerwig" وف���ي���ل���م 
الفائزون  ح�صل  حيث  عنها،  املقتب�س 
من�صة  م�����ن  ������ص�����راء  ق�������ص���ائ���م  ع���ل���ى 

اأمازون.

"اإن ال��رواي��ة ت�ص�ر   :" وق��ال ه��رني: 
واجهتها  ال���ت���ي  ال�������ص���ع����ب���ات  ب���دق���ة 
يف  وتتعمق  ع��اًم��ا،   150 قبل  الن�صاء 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي اع��رت���ص��ت حتقيق 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  و�صغفهن،  اأح��الم��ه��ن 

القي�د املجتمعية املفرو�صة عليهن".
اجلل�صة  خ�����الل  احل�������ص����ر  و�����ص����ارك 
العديد من  ح���ل  ال�صخ�صية  اآراءه���م 
الرواية  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل������ص���ع��ات 

وال�صخ�صيات الن�صائية الق�ية فيها.
ال���ط���ال���ب جهفد  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
القارئ،  ت�صد  ال��رواي��ة  :"اإن  مهند�س 

بني  والتفاعل  ال�����ص��داق��ات  خ�ص��صا 
الأخ������ات الأرب���ع���ة م��ن ع��ائ��ل��ة مار�س 
الرئي�صية  ال�صخ�صيات  الالتي ميثلن 
يزال�ن  ل  القراء  اأن  الكتاب، حتى  يف 
ي�����ص��ت��خ��دم���ن ن��ف�����س ال��ط��رائ��ف التي 
وردت يف الرواية وي�صارك�ن �صخ�صيات 

الق�صة بالأحالم ذاتها".
امل�صاعدة  ديني�س،  ديني�صا  واختتمت 
ال��ك��ت��اب، اجلل�صة  ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بلعبة تفاعلية عرب م�صاركة احل�ص�ر  
يف حت��دي��د ال�����ص��خ�����ص��ي��ات م���ن خالل 

ال�صتماع اإىل اقتبا�صات من الكتاب.

•• ال�سارقة-وام: 

الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صّم�  �صاحب  افتتح 
ع�ص�  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، �صباح 
اأم�������س ث���الث���ة م��ع��ار���س ف��ن��ي��ة �صمن 
تنظمه  ال���ذي   2022 رب��ي��ع  ب��رن��ام��ج 
يف  وذل���ك  للفن�ن،  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة 
املباين الفنية يف �صاحة املريجة وبيت 

ال�صركال.
افتتحها  ال��ت��ي  امل���ع���ار����س  وت�����ص��م��ن��ت 
�صم�ه: معر�س الفنان خليل رباح "ما 
ل�ران�س  الفنان  بني وبني"، ومعر�س 
اأب� حمدان "اأ�ص�ات مرئية"، ومعر�س 

كامب "الرفيق قبل الطريق".
ال�صارقة  ال�صم� حاكم  واطلع �صاحب 
خ���الل ج���ل��ت��ه ع��ل��ى اأب����رز م��ا حتت�يه 
املتن�عة،  ال��ث��الث��ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ع��ار���س 
الفنان�ن  عليها  عمل  التي  والتجارب 
زمنية  ف�������رتات  خ������الل  امل���������ص����ارك�����ن 
خم��ت��ل��ف��ة، وت����ع����رف ����ص���م����ه ع���ل���ى ما 
ت�صمه من اأعمال بارزة ما بني الر�صم 
وامل�صم�ع،  امل��رئ��ي  وال��ف��ن  والت�صكيل 
امل�صاركني  ح��ك��اي��ات  ج�صدتها  وال��ت��ي 
الفنية،  وم�����ص��اري��ع��ه��م  واأف����ك����اره����م، 
وعك�صت جانباً مهما من م�صريتهم يف 

عامل الفن�ن.
وجت�ل �صاحب ال�صم� حاكم ال�صارقة 
يف م��ع��ر���س ال��ف��ن��ان خ��ل��ي��ل رب����اح، من 
�صلطان  ب��ن��ت  ال�����ص��ي��خ��ة ح�����ر  ت��ق��ي��ي��م 
ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي، 
للفن�ن، حيث ا�صتمع �صم�ه اإىل �صرح 

ي�صمها  ال��ت��ي  الأع��م��ال  ح���ل  مف�صل 
الفنان  جتربة  تعك�س  والتي  املعر�س 
خالل م�صريته املمتدة من ت�صعينيات 
القرن املا�صي وحتى ال�قت احلا�صر.

م�صروع  اأف���ك���ار  اإىل  ���ص��م���ه  وا���ص��ت��م��ع 
الفنان خليل رباح الفني، والذي يعكف 
منهجية  وي�صتك�صف من خالله  عليه 
واملمار�صة  الثقافية،  امل�ؤ�ص�صات  عمل 
املتحفية،  واخل���ط���اب���ات  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة، 
النزوح  ظ���ل  يف  ال��ن��ق��دي��ة،  وامل���ع���رف���ة 
لفرتات  املفرو�صة  ال��ط���ارئ  وح��الت 

زمنية ط�يلة.
وت��ت��خ��ذ اأع���م���ال ال��ف��ن��ان خ��ل��ي��ل رب���اح 
العمارة  بفن�ن  العميقة  معرفته  من 
روؤى  ل���ط���رح  ُم��ن��ط��ل��ق��اً  وخ���ف���اي���اه���ا، 
العامة،  ال��ت�����ص���رات  ت��ت��ح��دى  ب��دي��ل��ة 
وُم���ع���ت���م���داً م��ن��ه��ج��ي��ات م����ت����ع����ّددة يف 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع م��������ص����ع���ات ال���ن���زوح 

العالقة  ومعاينة  واله�ية،  وال��ذاك��رة 
مع  بالت�ازي  وحميطهم،  الب�صر  بني 
به  ال��ذي مت��ّر  العاملي  الظرف  طبيعة 

الب�صرية.
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صم�  �صاحب  وزار 
للفنان  مرئية"  "اأ�ص�ات  م��ع��ر���س 
تقييم عمر  اأب��� حمدان، من  ل�ران�س 
يف  املقتنيات  ومدير  اأول  قّيم  خليف، 
يف  وذل���ك  للفن�ن،  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة 

�صاحة املريجة.
وا����ص���ت���م���ع ����ص���م����ه خ�����الل ج����ل���ت���ه يف 
املعر�س اإىل �صروحات ح�ل ما ي�صمه 
املعر�س من اأعمال فنية، متّثل جانباً 
اأب�  ل�ران�س  الفنان  م�صرية  يف  عميقاً 
امل�صروع  على  �صم�ه  مطلعاً  ح��م��دان، 
اإي�صاله  اإىل  ي�����ص��ع��ى  وم����ا  ل���ه  ال��ف��ن��ي 

للم�صاهدين ومتابعي اأعماله الفنية.
يت�صاءل  ال�����ف�����ردي،  م��ع��ر���ص��ه  وع�����رب 

الفنان ل�ران�س اأب� حمدان عن معنى 
الفنان  يقدم  ال�ص�ر"، حيث  "�ص�تنة 
يف  عملياً  تطبيقاً  املعر�س  خ��الل  من 
خالله  من  ير�صم  الب�صري،  التعبري 
اأطل�صاً جمالياً يعرّب عن كيفية روؤيتنا 
تف�صل  اجل�����ل����ة،  وخ�����الل  ل��ل�����ص���ت. 
بزيارة  ال�صارقة  ال�صم� حاكم  �صاحب 
من  الطريق"  قبل  "الرفيق  معر�س 
�صلطان  ب��ن��ت  ال�����ص��ي��خ��ة ح�����ر  ت��ق��ي��ي��م 
ال�صركال  ب��ي��ت  يف  وذل����ك  ال��ق��ا���ص��م��ي، 

ب�صاحة الفن�ن.
املعر�س الذي ي�صم  وجت�ل �صم�ه يف 
اأع��م��ال جمم�عة كامب  م��ن  ال��ع��دي��د 
كل   2007 عام  اأ�ص�صها  التي  الفنية، 
�ص�ك�ماران  واأ�ص�ك  اأناند  �صاينا  من 
يقدمان  واللذان  بالهند،  م�مباي  يف 
عرب املعر�س ت�ص�رات مكانية وثقافية 
م�صتقة من عملهما على التاريخ ودور 

جي��صيا�صي  ك������ص��ي��ط  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
متاأ�صل.

واطلع �صم�ه خالل ج�لته يف املعر�س 
األهمت  ال��ت��ي  املختلفة  الأف���ك���ار  ع��ل��ى 
اأعمالهم  لإن��ت��اج  امل�صاركني  الفنانني 
�صم�ه  تابع  حيث  واملتن�عة،  املتميزة 
جزءاً مما يت�صمنه املعر�س من اأعمال 
فنية، متثل جتربة خا�صة عمل عليها 
عرب  وتنفيذها  ت�ثيقها  مت  الفنان�ن 

عدة دول يف قارة اآ�صيا.
م�صروع  من  عن�انه  املعر�س  وي�صتمد 
الرفيق قبل الطريق /2020/، وه� 
جتربة  ي�ص�ر  م��رئ��ي  ت�صجيلي  عمل 
حديثة  اأو  ج��دي��دة  ط��رق  على  ال�صفر 
و�صريالنكا  باك�صتان  اأنحاء  جميع  يف 
دقيقة  اآراًء  ويقدم  والهند،  واملالديف 
اأنظمة الطرق وامتدادها  ح�ل خبايا 
اجلغرايف الذي يعرب عن الفخر واملال 

جهة،  من  املناخي  واخلطر  والطاقة 
والنف�صال  العمل  اأج��ل  من  وال�صفر 
وال�����ص��ي��ا���ص��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة م���ن جهة 

ثانية.
حاكم  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  وا����ص���ت���م���ع 
اإىل  ك��ام��ب،  معر�س  �صمن  ال�صارقة، 
خليج  "من  الفني  العمل  ح���ل  �صرح 
-2009/ خ��ل��ي��ج  اإىل  خ��ل��ي��ج  اإىل 
�صينمائي  م�����ص��روع  وه����   ،"/2013
مت اإجنازه بتكليف من برنامج الإنتاج 
ل�صالح  للفن�ن  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  يف 

بينايل ال�صارقة 11.
امل�صروع  تفا�صيل  على  �صم�ه  واط��ل��ع 
ي�����دور ح�����ل الرتحال  ال�����ذي  ال��ف��ن��ي 
ب��ني ث��الث��ة خ��ل��ج��ان، وال����ذي ن��ب��ع من 
اهتمام جمم�عة كامب بحياة البحار 
ال�����ص��ارق��ة، وير�صد  ب���اإم���ارة  امل��رت��ب��ط��ة 
عدد  ات��ب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الفعلية  امل�����ص��ارات 

ك��ب��ري م��ن ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ���ص��اف��روا يف 
التي  احلميمة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  ع���امل 

ي�صعب ربطها باحلنني اأو ال�طنية.
وت�����ص��ت��م��ر امل��ع��ار���س ال���ف���ردي���ة، �صمن 
ملجم�عة   ،2022 رب���ي���ع  ب���رن���ام���ج 
الفنانني امل�ؤثرين من منطقة ال�صرق 
اآ�صيا،  وج���ن����ب  واإف��ري��ق��ي��ا  الأو�����ص����ط 
ي�لي�  و4  م��ار���س   4 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 
الربيع  برنامج  ويت�صمن   .2022
و�صناعة  "الث�رة  م��ع��ر���س  اأي�������ص���اً 
ال�صتعمار  ب��ع��د  م��ا  غ��ان��ا  ال�����ص���رة يف 
/1979-1985/" للم�ص�ر الغاين 
جريالد عنان ف�ر�ص�ن، والذي تنظمه 
اإفريقيا  معهد  مع  بالتعاون  امل�ؤ�ص�صة 
ي�لي�  و7  م��ار���س   7 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 
للث�رات  ���ص���راً  ويت�صمن   ،2022
الجتماعية  وال��ت��ح���لت  ال�صيا�صية 
التي �صهدتها غانا يف العق�د الأخرية 

من القرن الع�صرين.
الن�صخة  ال��رب��ي��ع  م��ع��ار���س  وتت�صمن 
مار�س  ل���ق���اء  م����ن  ع�������ص���رة  ال����راب����ع����ة 
ما  "متح�رات  ���ص��ع��ار  حت��ت  امل��ن��ع��ق��دة 
 5 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  ال�صتعمار"،  ب��ع��د 
و7 مار�س 2022، وتتخذ ثيمة لقاء 
م��ار���س 2022 م��ن درا���ص��ات م��ا بعد 
ملعاينة  للم�صاركني  معرباً  ال�صتعمار 
كبرياً  ع��دداً  ت�صمل  وحت��دي��ات  ق�صايا 
م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ال�����ص��ائ��ك��ة ال��ت��ي ت�صمل 
ال�صتيطاين  وال�صتعمار  العن�صرية 
ال�صع�ب  وحق�ق  العن�صري،  والف�صل 
و�صيادتها،  ه�يتها  تقرير  يف  الأ�صلية 
ال�صمال،  نح�  اجلماعية  وال��ه��ج��رات 
واحلروب، وع�دة العنف ال�صتعماري، 
املناخية،  وال����ت����غ����ريات  والإ�������ص������الح، 
املنه�بة  الأث���ري���ة  ال��ق��ط��ع  وا����ص���رتداد 

واإعادتها اإىل اأوطانها الأ�صلية.
ح�ر  ال�صيخة  املعار�س،  افتتاح  ح�صر 
بنت �صلطان القا�صمي رئي�صة م�ؤ�ص�صة 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ف��ن���ن، وال�����ص��ي��خ��ة ن����ار 
م�ؤ�ص�صة  مديرة  القا�صمي  اأحمد  بنت 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ف��ن���ن، وع���ب���داهلل حممد 
الثقافة، وخالد  دائرة  الع�ي�س رئي�س 
ج��ا���ص��م امل���دف���ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الإمن����اء 
ال��ت��ج��اري وال�����ص��ي��اح��ي، وال��ل���اء �صيف 
�صرطة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�صام�صي  ال����زري 
املدفع  والدكت�ر خالد عمر  ال�صارقة، 
رئ��ي�����س م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة ل���الإع���الم، 
دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  وحممد 
ال��ت�����ص��ري��ف��ات وال�����ص��ي��اف��ة، وع����دد من 

الفنانني الت�صكيليني واملهتمني.

�سلطان القا�سمي يفتتح معار�ض ربيع موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون 2022

•• عجمان -الفجر:

�صاركت هيئة النقل – عجمان يف الي�م ال�طني الريا�صي حتت �صعار " المارات 
جتمعنا " خللق جمتمع واع ملفاهيم واأ�صاليب احلياة ال�صحية والريا�صية وذلك 
ال�عي  ن�صر  اإىل  الهيئة  وتهدف  الهيئة،  مقر  يف  مل�ظفيها  متعددة  بن�صاطات 
مما  للحياة  اأ�صل�ًبا  الريا�صة  وجعل  ال�صحية  احلياة  منط  وتعزيز  الريا�صي 

يبني تفاعل اإيجابي بني امل�ظفني باملناف�صة  والعمل بروح الفريق ال�احد.
واأكدت ال�صيدة ر�صا خلف ال�صام�صي املدير العام بالندب اأهمية اإقامة فعالية يف 
الي�م ال�طني الريا�صي لتحقيق الهداف التي وجد من اجلها هذا الي�م وتعد 
هذه الفعالية و�صيلة لبث الطاقة الإيجابية وامل�صاهمة يف تعزيز ثقافة ممار�صة 
والن�صجام  الل��ف��ة  وب��ن��اء  امل���ظ��ف��ني   ب��ني  التالحم  وح��ده  وجت�صيد  الريا�صة 

ملجتمع اكرث �صحة وحي�ية.

هيئة النقل – عجمان ت�سارك يف فعاليات اليوم الوطني الريا�سي

يف جل�صة افرتا�صية نظمتها بالتعاون مع نادي الكتاب التابع للجامعة الأمريكية بال�صارقة

مكتبات ال�سارقة تناق�ض الإرث الأدبي 
لرواية املراأة ال�سغرية مع القراء ال�سباب
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اأخبـار الإمـارات
مركز جمعة املاجد ينظم ندوة حول املخطوطات العربية وامل�ست�سرقني

•• دبي-الفجر:

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، بالتعاون مع مبادرة 
"قنا�صلة،  بعن�ان  افرتا�صية  ن��دوة  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  خمط�طات 
يف  العربية  واملخط�طات  فت�ص�صتاين  ُك��ُت��ب:  وجت��ار  م�صت�صرق�ن، 
دم�صق". �صارك يف الندوة كل من اأحمد و�صام �صاكر، باحث وم�صرف 
على مبادرة خمط�طات القراآن، والدكت�ر فرا�س كرمي�صتي، اأمني 
راوخ،  وكري�صت�ف  ل��الأب��ح��اث،  ج�ته  مبكتبة  ال�صرقيَّة  املجم�عة 
مدير ق�صم املخط�طات ال�صرقيَّة مبكتبة برلني احلك�مية، وفريد 
الغ�ابي، باحث دكت�راه بجامعة برلني احلرة، واإياد خالد الطباع، 
باحث يف الرتاث العربي املخط�ط ، واأدارتها �صيخة املطريي، رئي�صة 
ق�صم الثقافة ال�طنية والعالقات العامة والإعالم يف املركز. هدفت 

الغربيني  والرحالة  امل�صت�صرقني  على  ال�ص�ء  ت�صليط  اإىل  الندوة 
الغربية. بداأت  املكتبات  اإىل  ال�صرقية  ودورهم يف نقل املخط�طات 
اأح��م��د �صاكر ال���ذي حت��دث ع��ن املخط�طات  ال��ن��دوة م��ع الأ���ص��ت��اذ 
القراآنيَّة يف جمم�عة امل�صت�صرق الأملاين ي�هان فت�ص�صتاين، وقال: 
الأوىل  املجم�عة  مكتبتني:  بني  م�زعة  القراآنية  جمم�عته  "اإن 
وهي يف مكتبة الدولة يف برلني، وت�صتمل على 46 قطعة قراآنية، 
اختبار  اأظهر  وقد  ت�بنجني،  مكتبة جامعة  الثانية يف  واملجم�عة 
الكرب�ن امل�صع اأن اأقدم خمط�ط قراآين يف هذه املجم�عة يع�د اإىل 
القرن الأول الهجري".   ثم حتدث الدكت�ر فرا�س عن امل�صت�صرق 
اأولريخ يا�صرب زيت�صن ودوره يف ن�صاأة املجم�عة ال�صرقيَّة يف مكتبة 
م�صر  اإىل  �صافر  اأمل���اين  ورح��ال��ة  م�صت�صرق  وه���  البحثيَّة  ج���ت��ه 
والتحف  املخط�طات  جامعي  اأه��م  من  ويعترب  واليمن،  واحلجاز 

امليالدي.  وكانت مداخلة   التا�صع ع�صر  القرن  باأملانيا يف  ال�صرقية 
فريد الغ�ابي عن الأر�صيف اخلا�س بفت�ص�صتاين وعالقته مع جتار 
املخط�طات يف تلك احلقبة، ومن بينهم جمال امل�صري.  ثم عر�س 
املخط�طات  جمع  يف  فت�ص�صتاين  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  ل��ل��دور  كري�صت�ف 
القراآنية الدم�صقية عندما كان يعمل قن�صاًل لبالده يف دم�صق يف 
ن�صاط  من  له  ك��ان  عما  وك�صف  )1848-1868م(،  من  الفرتة 
جت��اري يف جمال جمع وجت��ارة املخط�طات .  وُخِتمت الندوة مع 
بني  الدم�صقية  املخط�طات  عن  حت��دث  ال��ذي  الطباع  خالد  اإي��اد 
وماآلها  الدم�صقية  املكتبات  واأ���ص��ه��ر  اأه��م  فذكر  والإرث،  الهجرة 
ال�صيخ  ومكتبة  الهجري،  ال�صاد�س  القرن  يف  العمرية  املكتبة  مثل 
حمم�د احلمزاوي، ومكتبة ال�صيخ جمال الدين القا�صمي، ومكتبة 

اآل ال�صطي.

خرباء: منتدى دبي ال�صحي يربز جهود القطاع الطبي اخلا�س يف مواجهة )كوفيد- 19( 

خليفه بن دراي: القطاع ال�سحي اخلا�ض �سريك ا�سرتاتيجي يف توفري الرعاية املتميزة للمر�سى 

قمة كيو اأ�س للتعليم العايل لل�صرق الأو�صط واإفريقيا تختتم اأعمالها

خرباء: توافق الروؤى بني موؤ�س�سات التعليم العايل وبناء �سراكات ا�سرتاتيجية لتطوير منظومة التعليم و�سد الفجوة بني التعليم وال�سناعة

•• دبي-الفجر:

اأك�����د م�����ص��ارك���ن يف م��ن��ت��دى دبي 
�صكل  املنتدى  اأن  ال��راب��ع  ال�صحي 
من�صة رائدة لت�صليط ال�ص�ء على 
اخلا�س  الطبي  القطاع  م�صاهمة 
مل�اجهة  ال���دول���ة  ج���ه����د  دع����م  يف 
جائحة )ك�فيد19-(، وال�صيطرة 
املزمنة  خ�ص��صا  الأم��را���س  على 

منها.
وقال املدير التنفيذي مل�ؤ�ص�صة دبي 
الداري  خليفة  الإ�صعاف  خلدمات 
اخلا�س  ال�������ص���ح���ي  ال���ق���ط���اع  اإن 
يف دب����ي ���ص��ري��ك ا���ص��رتات��ي��ج��ي يف 
املتميزة  ال�صحية  الرعاية  ت�فري 

للمر�صى.
واأ�������ص������اف خ������الل م�������ص���ارك���ت���ه يف 

البكتريويا  حت��ال��ي��ل  ال��ف��رو���ص��ي��ة، 
وامل����زارع. واأك��م��ل ال��دك��ت���ر حممد 
جميعا  نطمح  ب��ال��ق���ل:  النحا�س 
يف ت��ب��ادل اخل����ربات مب��اي�����ص��ه��م يف 
رفع م�صت�يات اخلدمات ال�صحية، 
رع����اي����ة طبية  اأف�������ص���ل  وت����ق����دمي 
ووقاية  �صحة  وت��ع��زي��ز  للمر�صى 

املجتمع.
واقيم املنتدى بح�ص�ر مكثف من 
امل�ؤ�ص�صات  م�����ص���ؤويل  وك��ب��ار  ق���ادة 
وخارجها،  الدولة  داخل  ال�صحية 
ك��ب��ري م���ن ���ص��ن��اع القرار  وح�����ص��د 
واملخططني  والأط���ب���اء  وال��ع��ل��م��اء 
الذي ميثل�ن خمتلف بالد العامل، 
جمم�عة  م�������ص���ارك���ة  ج���ان���ب  اإىل 
رائ����������دة م�����ن ك�������ربى ال�������ص���رك���ات 
املنتجة للتقنيات واحلل�ل الذكية 

جه�د  ل����دع����م  "مينالبز"،  يف 
بدولة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ت��ع��زي��ز 
الإم���ارات، من خالل رفع الطاقة 
لجراء  باملختربات  ال�صتيعابية 

فح��س الك�صف عن الأمرا�س.
وتابع: رفعنا اعداد الفنني املدربني 
واملخت�صني  اجلينيني  والأط���ب���اء 
اجلزيئية  البي�ل�جيا  بفح��صات 
والعاملني مبن�صاآت  اآر(  �صي  و)بي 
مينالبز كما رفعنا طاقتنا لجراء 
اكرث من 100 الف فح�س ي�ميا 
والطبي  ال�طني  ب�اجبنا  للقيام 
والزائرين  واملقيمني  للم�اطنني 

لدولة المارات.
نتائج و  واأكمل: تع�د دقة وج���دة 
اأول  اننا  اآر(، اىل  �صي  تقارير )بي 
ب���ال���دول���ة ميتلك  خم��ت��رب خ���ا����س 

ال�صحي  القطاع  ادخ���ل   املنتدى: 
التقنيات  اأح���دث  دب��ي  اخل��ا���س يف 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة ل�����ت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات 
الرعاية  وخ����دم����ات  ال�����ط������ارىء 
الفح��س  واإج�����������راء  ال�������ص���ح���ي���ة 
ال��دق��ي��ق��ة، مب��ا ي�صهم يف  ال��ط��ب��ي��ة 
ان��ق��اذ امل��ر���ص��ى وامل�����ص��اب��ني ويعزز 

م�صت�ى ال�صياحة العالجية.
النحا�س،  حم��م��د  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
لبز"  "مينا  ملختربات  التنفيذي 
اتاحة  امل��ن��ت��دى يف  ي�����ص��ه��م  ب���دب���ي، 
الفر�صة لقيادات القطاع ال�صحي 
بالدولة  والأط������ب������اء  واخل���������رباء 
كفاء  لتعزيز  الت�صارك  واملنطقة 
اخلدمات ال�صحية حمليا وعامليا.

واأ�صاف يف كلمته باملنتدى: نهدف 

خم���ت���رب ج���ي���ن���ي م���ن���ذ اك������رث من 
خ��م�����ص��ة ���ص��ن���ات ول���ذل���ك ك��ن��ا من 
�صاهمت  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ربات  اأوائ�����ل 
نطاق  على  الفح��صات  اإج���راء  يف 
وا������ص�����ع ك����ن���ن���ا من���ت���ل���ك اخل�����ربة 

والأطباء اجلينيني.
"مينا ليز" اكرث  وت��اب��ع: جت��ري 
الفح��س  م��ن   ن���ع   3500 م��ن 
الفح��صات  م���ن���ه���ا  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
ال������ف������ريو�������ص������ي������ة وال�����ت�����ح�����ال�����ي�����ل 
يتم  و  واجل��ي��ن��ي��ة،  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
2000  فح�س  اإج���راء اك��رث من 
الفح��صات  ان������اع  خم��ت��ل��ف  م���ن 
املخربية واجلينية منها فح��صات 
وظائف  ال��دم،  �ص�ر  مثل  روتينية 
الكلى، وظائف الكبد، الهرم�نات، 
التحاليل  الكيميائية،  التحاليل 

•• العني-الفجر: 

اخ��ت��ت��م��ت اأع���م���ال " ق��م��ة ك��ي��� اأ�س 
الأو�صط  لل�صرق  ال��ع��ايل  للتعليم 
واإفريقيا التي ا�صت�صافتها جامعة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
م���دى الأي�����ام ال��ث��الث��ة امل��ا���ص��ي��ة "  
التمكينية  "البيئات  ���ص��ع��ار  حت��ت 
امل�ؤمتر ح�ص�راً  لالبتكار". و�صهد 
200 م�ص�ؤول  م��ن  لأك���رث  مم��ي��ًزا 
وخبري من املنطقة والعامل لر�صم 
للم�ؤ�ص�صات  م�صتقبلية  خ���ارط���ة 

التعليمية يف املنطقة.
واكد اخلرباء امل�صاركني يف امل�ؤمتر 
ع��ل��ى  اأه��م��ي��ة  ت���اف��ق ال����روؤى بني 
وبناء  ال��ع��ايل  التعليم  م���ؤ���ص�����ص��ات 
لتط�ير  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��راك��ات 
منظ�مة التعليم و�صد الفج�ة بني 

التعليم وال�صناعة .
ابتكار  امل�صارك�ن ب�صرورة  واأو�صى 

على  الأول����ي���ات  وت��داخ��ل  املنطقة 
الأو�صط  وال�صرق  العامل  م�صت�ى 
باأهمية  ن���ؤم��ن  ف��ن��ح��ن  واأف��ري��ق��ي��ا 
بيئة  وابتكار  امل���ؤمت��ر لإع���داد  ه��ذا 
اآمنة وحا�صنة لنجاح الأعمال عرب 
ال�����ص��راك��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وق�ة 
يف  ال�صتثمار  ي�صمن  مب��ا  املعرفة 
اإيجابي  ب�صكل  الب�صري  امل��ال  را���س 
امل�صتقبلية  ال���ف���ر����س  لك��ت�����ص��اف 
وخ��ا���ص��ة ب��ع��د ظ��ه���ر ال��ع��دي��د من 
ال���ت���ح���دي���ات ك����ان م���ن اأب����رزه����ا يف 

املنطقة جائحة ك�فيد ١٩
واأ�����ص����ار  ف��ي��ل��ي��ب ج��ي��م�����س برينيل 
جامعة  يف  ال���ت�������ص���ن���ي���ف  م�����دي�����ر 
اأبرز ت��صيات امل�ؤمتر   اأن  المارات 
تعزيز  ت��ل��خ�����ص��ت يف   ال���ع���ام  ل���ه���ذا 
القطاعات  كل  خالل  من  التعاون 
التعليم  �����ص����رك����اء  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
العايل يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا  وكذلك �صد الفج�ة بني 

واأدوات  الطم�ح،  "حافز  اأنها  على 
احل����ار احل�����ص��اري، وال��ق��درة على 
امل�صكالت،  وحل  ال�صلمي  التعاي�س 
لديهم  ل���ي���ك����ن  الأف����������راد  ودع�������م 
املخاطر،  وحتمل  للمعرفة،  �صغف 
وحت��ق��ي��ق الأه�������داف. والأه�����م من 
مينح  اجل��ام��ع��ي  التعليم  اأن  ذل���ك 
الكرامة  م��ن  م�صت�ى  خ��ري��ج  ك��ل 
ال�����ذات. ي�صبح  ب��ق��ي��م��ة  وال�����ص��ع���ر 
اخلريج�ن م�صدر فخر لأ�صرهم، 
يف  منتج  ب�صكل  العمل  وي�ا�صل�ن 

جمتمعاتهم."
اأن  اإىل  ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى  وخ��ل�����س 
ا�صتقرار  ق�����ة  ه���ي  "اجلامعات 
يف امل��ج��ت��م��ع، ت��ع��زز الأم����ن وحتقق 
الج��ت��م��اع��ي��ة. وهذه  ال���ص��ت��دام��ة 
لالبتكار  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ه��ي  الأه�����داف 
اإنها  ك��م��ا  دائ��م��ة.  قيمة  ذا  ل��ي��ك���ن 
اأ�صا�صي من البيئة التمكينية  جزء 

لالبتكار ".

فر�س جديدة لت�فري التعليم عرب 
الب��ت��ك��ار ومت��ك��ني الب�����داع ليك�ن 
الق�ة الدافعة لزدهار الأعمال يف 

املنطقة. 
ن�صيبة،  اأن������ر  زك����ي  م��ع��ايل  وق����ال 
ال�صم�  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار 
الأعلى  -ال��رئ��ي�����س  ال��دول��ة  رئي�س 
جلامعة الإمارات العربية املتحدة، 
حتقيق  �صبيل  يف  معا  "�صنتعاون 
منطقة  يف  العايل  التعليم  غايات 
وتتط�ر  الأوج���ه،  ومتعددة  كبرية 
وحت�صى  خم���ت���ل���ف���ة،  مب�����ع�����دلت 
امل�����ارد.   م��ن  مب�����ص��ت���ي��ات خمتلفة 
امل�ؤمتر  ه��ذا  اأع��م��ال  تناولت  حيث 
البتكار  وعمليات  اأ���ص��ك��ال  درا���ص��ة 
املنطقة،  اأنحاء  جميع  يف  املطل�بة 
وحت����دي����د ك���اف���ة امل��ت��ط��ل��ب��ات عرب 
م�ؤ�ص�صاتنا  من  متن�عة  جمم�عة 

لتمكني البتكار ".
وحدد الرئي�س الأعلى هذه النتائج 

�صعادة  او�����ص����ح����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
ال�����ص��ي��خ��ة ن�������رة ب���ن���ت خ��ل��ي��ف��ة ال 
املركز  م���ؤ���ص�����ص��ة  م���دي���رة  خ��ل��ي��ف��ة 
التا�صع للتدريب  The 9TC يف 
بال�صكر  " اأتقدم  البحرين  مملكة 
وال���ت���ق���دي���ر جل���ام���ع���ة الإم���������ارات 
العربية املتحدة ل�صت�صافة اأعمال 
العاملية  للمنظمة  ال��دويل  امل�ؤمتر 
QS وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل يف 
واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
لجن����اح اأع���م���ال ه���ذا امل����ؤمت���ر وما 
ل�صتك�صاف  م��ن���ف��ر���ص��ة  ي��ت��ي��ح��ه 
بيئة  لتمكني  امل��ت��اح��ة  الم��ك��ان��ات 
الق�ة  ل��ت��ك���ن  وال��ت��ع��ل��م  الأع����م����ال 
العايل  التعليم  مل�ؤ�ص�صات  الدافعة 
الأعمال  وجم��ت��م��ع  واجل���ام���ع���ات  
لتهيئة  والطلبة  ال�صناعة  وارب��اب 

بيئة حا�صنة لالإبداع والبتكار، 
التح�لت  خ�����ص��م  يف  ان����ه  وق���ال���ت 
ت�صهدها  التي  القليمية والدولية 

مقدمتها:  يف  امل��������ص����ع���ات،  م���ن 
ال�صحة الرقمية، واجلين�م، وطب 
ال�صخمة  وال���ب���ي���ان���ات  ال��ف�����ص��اء، 
والرعاية  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء 
القائمة على القيمة، واقت�صاديات 
ال�صحة. وعر�س املنتدى النم�ذج 

الطبية.
ي�صتمر  ال����ذي  امل��ن��ت��دى،  وي�����ص��ه��د 
ي�مني، عدد كبري من املحا�صرات 
وال�������ن�������دوات وور����������س ال����ت����دري����ب، 
واملناق�صات،  املفت�حة  واجلل�صات 
التي �صرتتكز على جمم�عة مهمة 

الفريد الذي قدمته دولة الإمارات 
للعامل، للت�صدي لفريو�س ك�رونا، 
جتربة  ومناق�صة  )ك�فيد19-(، 
الدولة يف كيفية ا�صتيعاب تط�رات 
مرحلة  اإىل  و����ص����ًل  ال���ف���ريو����س 

التعايف.

اأع����م����ال امل�����ؤمت����ر ل���ه���ذا ال���ع���ام ه� 
العديد من الربامج  الت�افق عرب 
التعليم  م���ؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  وال�����روؤى 
ال��ع��ايل واجل��ام��ع��ات ح���ل �صرورة 
متكني بيئات البتكار يف امل�ؤ�ص�صات 
التعليمية  والق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
يف  التعليم  مفه�م  تعريف  لإع���ادة 
منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، 
رك����ز  امل�������ؤمت������ر  ان  اىل  م���������ص����رياً 

ال�صناعات والتعليم وابتكار فر�س 
ج����دي����دة ل���ت����ف���ري ال��ت��ع��ل��ي��م عرب 
ليك�ن  الإب����داع  ومتيكني  الب��ت��ك��ار 
الق�ة الدافعة لزدهار الأعمال يف 
واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
ع��س  رامي  اأو�صح  جانبه  من   ."
ال�صرق  ملنطقة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
واأف��ري��ق��ي��ا  يف  م�ؤ�ص�صة  الأو����ص���ط 
نتائج  اأب������رز  اأن  ال���دول���ي���ة   QS

�صراكات  ب��ن��اء  ���ص��رورة  على  اأي�صا 
ح�ل  اجلميع  جتمع  ا�صرتاتيجية 
اجلامعات  ل��ط��ل��ب��ة  امل���ن���اخ  ت��ه��ي��ئ��ة 
وجمتمع ال�صناعات ورواد الأعمال 
ليك�ن البتكار  ه� الق�ة الدافعة 
منظ�مة  وت���ط����ي���ر  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة 
�صد  العايل للمنطقة عرب  التعليم 
وال�صناعة  التعليم  ب��ني  ال��ف��ج���ة 

لزدهار املجتمع .

مبنا�صبة اليوم اخلليجي للموهبة والإبداع 2022م

املركز الرتبوي للغة العربية بال�سارقة يطلق حزمة من الربامج والفعاليات
•• ال�سارقة-الفجر:

للغة  ال������رتب�������ي  امل�����رك�����ز  اأط�����ل�����ق 
من  ح��زم��ة  اخلليج  ل���دول  العربية 
مبنا�صبة  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال����ربام����ج 
والإبداع  للم�هبة  اخلليجي  الي�م 
خمتلف  وت�صتهدف  2022م  لعام 
ال���ربام���ج ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء الأم����ر 
اللغة  جم��ال  يف  الخت�صا�س  وذوي 
حتى  ت��ت���ا���ص��ل  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
2022م  م��ار���س  �صهر  م��ن  التا�صع 
التي  الفعاليات  ب��رن��ام��ج  ت�صمن   .
جميعها تقام عن بعد جمم�عة من 
التدريبية والفعاليات منها  ال�ر�س 
امل�هبة  "تنمية  بعن�ان:  حما�صرة 
وم����ه����ارات الإب��������داع ال���ل���غ����ي لدى 
العام"،  التعليم  مراحل  يف  الطلبة 
"تنمية  ب���ع���ن����ان:  ع���م���ل  وور�����ص����ة 
ورعاية الطلبة امل�ه�بني واملبدعني 

يف جمال ال�صعر".
�صعرية  اأم�صية  تنظيم  وج��رى  كما 
للطلبة امل�ه�بني يف جمال ال�صعر، 
"تنمية  ب���ع���ن����ان:  ع���م���ل  وور�����ص����ة 
ورعاية الطلبة امل�ه�بني واملبدعني 

يف  واملتميزين  امل�ه�بني  بالطالب 
ب��ال��ق��درات الكامنة  اإط���ار اله��ت��م��ام 
لدى هذه الفئة املتميزة من الأبناء، 
ورقيَّها  الأمم  نه�صة  ب��اأن  واقتناًعا 
اأبنائها  بعطاء  اإل  يتم  ل  وتقدمها 
وقدرتهم  ومت��ي��زه��م  واإب��داع��ات��ه��م 

على املناف�صة يف امليادين املختلفة.
واأجهزته  املكتب  اأن  احلمادي  واأك��د 
للعناية  ب������راجم������ه  خ��������الل  م������ن 
اإىل  وامل������ب������دع������ني  ب�����امل������ه������ب�����ني 
ال�صل�ك  وتنمية  املبكر  اكت�صافهم 
الإي���ج���اب���ي ال����ذي ي���ربز م���ا لديهم 
تهيئة  اإىل  بالإ�صافة  م���اه��ب،  م��ن 
ل�صتنبات  املنا�صب  ال��رتب���ي  امل��ن��اخ 
والإب��������داع، وت�فري  امل���ه��ب��ة  ب����ذور 
الرعاية املجتمعية لها يف ظل اإدراك 
لإمكاناته  ب���امل����ه����ب  امل��ح��ي��ط��ني 
خدمات  وت����ق����دمي  وخ�������ص���ائ�������ص���ه، 
تخ�ص�صية لتعليم امل�ه�ب وتع�يده 
واإب���راز  ق��درات��ه  تنمية  كيفية  على 
ملكاته الإبداعية، مبا يخدم نف�صه 
ال���ذي ينعك�س على  الأم���ر  ووط��ن��ه، 
اآماله  جمتمعة  م�صاركة  يف  قدرته 

وطم�حاته يف التنمية والتط�ير. 

الفرق  ب��ه��ا  امل��ح��ا���ص��ر  وا���ص��ت��ع��ر���س 
والبتكار  والإب��������داع  امل���ه��ب��ة  ب���ني 
والخرتاع والعبقرية والعديد من 
امل��ف��اه��ي��م، م�����ص��ل��ًط��ا ال�����ص���ء وطرح 
مناذج منها يف جمال اللغة العربية 

والإبداع اللغ�ي.
عي�صى  ال����دك����ت�����ر  �����ص����ع����ادة  واأك��������د 
احلمادي مدير املركز الرتب�ي للغة 
العربية بال�صارقة اأن مكتب الرتبية 
واأجهزته  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ع��رب��ي 
بامل�هبة  يحتف�ن  اخلليجي  بالي�م 
والإب����داع دع��ًم��ا ورع��اي��ة بامل�ه�بني 
املقدمة  واملبدعني، ودعًما للربامج 

يف جمال اخلط العربي"، ومعر�س 
اف���رتا����ص���ي ل���ن���ت���اج���ات ال��ط��ل��ب��ة يف 
بالإ�صافة  ال��ع��رب��ي،  اخل���ط  جم���ال 
"تنمية  ب��ع��ن���ان:  ع��م��ل  ور���ص��ة  اإىل 
ورعاية الطلبة امل�ه�بني واملبدعني 
يف جمال الق�صة"، وعر�س لنتاجات 
كتابة  جم��ال  يف  امل���ه���ب��ني  الطلبة 

الق�صة.
نخبة  الفعاليات  تنفيذ  وي�صارك يف 
ال�صعر  جم������ال  يف  اخل��������رباء  م����ن 
الق�صة،  وك��ت��اب��ة  ال��ع��رب��ي  واخل����ط 
بح�ص�ر وم�صاركة الطلبة امل�ه�بني 
ال�صعر واخلط  واملبدعني يف جمال 

العربي وكتابة الق�صة.
ال��ف��ع��ال��ي��ات جرى  ه����ذه  اإط�����ار  ويف 
اأم�س  ���ص��ب��اح  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���الق 
"تنمية  بعن�ان:  نفذت   مبحا�صرة 
امل���ه��ب��ة وم���ه���ارات الإب�����داع اللغ�ي 
التعليم  م��راح��ل  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى 

العام".
وت���ن���اول���ت امل��ح��ا���ص��رة ال��ع��دي��د من 
بالهتمام  تعنى  ال��ت��ي  امل������ص���ع��ات 
وامل���ب���دع���ني يف جمال  ب��امل���ه���ب��ني 
اللغ�ي،  والإب������داع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

لهم .
تنظم  الفعاليات  تلك  اأن  واأو���ص��ح 
بغر�س اكت�صاف قدراتهم وجمالت 
ت�جيهها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  اإب��داع��ه��م، 
على  وت�صجيعهم  ال�صليم،  الت�جيه 

املزيد من الإبداع والبتكار.
ولفت احلمادي اإىل حر�س اأ�صحاب 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزراء  امل���ع���ايل 
ب���امل���ك���ت���ب ع����ل����ى ت���ك���ث���ي���ف اجل����ه�����د 
اعتمد  فقد  الفئة،  بهذه  لالهتمام 
امل����ؤمت���ر ال���ع���ام ل��ل��م��ك��ت��ب يف دورت����ه 
ال���ث���ال���ث���ة وال���ع�������ص���ري���ن امل��ن��ع��ق��د يف 
اأكت�بر  )21و22  ال��ك���ي��ت  دول����ة 
للم�هبة،  خليجيًّا  ي�ًما  2014م( 
اخلليجي  "الي�م  م�����ص��م��ى  حت����ت 
يك�ن  اأن  على  والإبداع"  للم�هبة 
مار�س،  �صهر  م��ن  الثالث  ال��ي���م  يف 
وت�����ص��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه والح��ت��ف��اء به 
�صهر  م���ن  الأول  الأ����ص���ب����ع  خ����الل 

مار�س من كل عام.
تخ�صي�س  ي���اأت���ي  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ص����ار 
مكتب  جه�د  مع  مت�صًقا  الي�م  هذا 
اخلليج  ل������دول  ال���ع���رب���ي  ال���رتب���ي���ة 
الأع�صاء  دول���ه  واع��ت��ن��اء  واأج��ه��زت��ه 

اأكد �صرورة ت�صافر اجلهود بني كافة اأجهزة اإنفاذ القانون الدولية

رئي�ض منظمة النرتبول ي�سيد مبحاور 
جل�سات القمة ال�سرطية العاملية

•• دبي-الفجر:

نا�صر  اأحمد  الدكت�ر  الل�اء  اأ�صاد 
وزارة  ع�����ام  م��ف��ت�����س  ال���رئ���ي�������ص���ي، 
الداخلية، رئي�س منظمة ال�صرطة 
)الإنرتب�ل(،  الدولية  اجلنائية 
مبحاور وجل�صات القمة ال�صرطية 
برعاية  انعقادها  املزمع  العاملية، 
كرمية من �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
نائب  اآل مكت�م،  را�صد  حممد بن 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����زراء، حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، يف 
الفرتة  يف  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��� 
املمتدة بني 14 و17 من ال�صهر 
املنظمات  ب���ح�������ص����ر  اجل����������اري، 
ال�����ص��رط��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وال���ق���ي���ادات 
ال�����ص��رط��ي��ة، ومم��ث��ل��ني ع���ن ق�ات 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��رط��ة 
القان�ن،  اإنفاذ  واأجهزة  والدولية 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  ع���ن  ف�����ص��اًل 

الإمارات العربية املتحدة.
العامل  اأن  الرئي�صي  ال��ل���اء  واأك���د 
واأوجها  اأ���ص��ال��ي��ب  ي����اج���ه  ال���ي����م 
بالغة  املنظمة  للجرمية  ج��دي��دة 
املجتمعات  اأم����ن  ع��ل��ى  اخل���ط����رة 
يف  وت�صتند  وال��دول��ي��ة،  ال���ط��ن��ي��ة 
التقنيات  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ك��ي��ف��ي��ة 
احل�����دي�����ث�����ة واأن������ظ������م������ة ال�����ذك�����اء 
الأج����ه����زة  ولأن  ال����ص���ط���ن���اع���ي، 
نف�ذها  ي��ق��ف  املحلية  ال�صرطية 
عند حدود دولتها، فكان لبد من 
اأجهزة  كافة  بني  اجله�د  ت�صافر 
اختالف  ع���ل���ى  ال���ق���ان����ن  اإن����ف����اذ 

وت�����ح����ي����د اجل�����ه������د يف احل������دود 
ال����ربي����ة وال���ب���ح���ري���ة واجل�����ي����ة، 
والذكاء  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وت��ط���ي��ع 
خط�ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

ا�صتباقية رادعة للمجرمني.

�صتة موؤمترات ا�صرتاتيجية
وع��ل��ى م���دار اأرب��ع��ة اأي���ام، �صتجمع 
القمة العاملية ال�صرطية اأكرث من 
150 متحدث واأكرث من 2000 
متدرب من خالل �صتة م�ؤمترات 
�صتناق�س  ك���م���ا  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة. 
اأجهزة  اجتاهات  العامة  اجلل�صات 
ال�صرطة واإنفاذ القان�ن الرئي�صية، 
واأب�������رز ال���ت���ح���ّدي���ات والأول�����ي����ات 
الذكية،  امل��دن  اإن�صاء  �صّكلها  التي 
اجلرائم  حت���ّدي���ات  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
ال�صكاين  وال��ن��م���  الإل���ك���رتون���ي���ة 
والتقنيات  ��ر  وال��ت��ح�����صّ ال�����ص��ري��ع، 
امل�ارد،  ون���درة  املتط�رة  الرقمية 
وتاأثري مرحلة ما بعد ال�باء على 

ال�صالمة العامة والأمن.
ومع وج�د اأكرث من 250 عار�صاً 
املعر�س  زائ��ر، �صي�ّفر  اآلف  و10 
فر�صة  ال��ق��ّم��ة  ت�صت�صيفه  ال���ذي 
ال�صرطة  ل����ق�����ات  ل���ه���ا  م��ث��ي��ل  ل 
على  للح�ص�ل  ال��ق��ان���ن  واإن���ف���اذ 
واخلدمات  امل��ت��ق��ّدم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
عامل  ل�صمان  ال��الزم��ة  واحل��ل���ل 
اأماناً، مبا يف ذلك حتليالت  اأكرث 
الفيدي� والطب ال�صرعي والذكاء 
ال�صرطي  وال��ع��م��ل  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

ومعّدات الت�صالت. 

ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��ا ل���ق���م���ع اجل����رائ����م 
الأ�صاليب  وات���خ���اذ  واإج��ه��ا���ص��ه��ا، 
وتعزيز  ل�ق�عها،  منعا  ال�قائية 
التعاون الدويل لتفكيك املنظمات 
والقب�س  واإ�صعافها  الإج��رام��ي��ة 

على اأفرادها.
الي�م بحاجة  العامل  اأن  اإىل  ون�ه 
خالل  من  التعاون  لتعزيز  ما�صة 
راأ�صها  وع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
اجلنائية  ال���������ص����رط����ة  م���ن���ظ���م���ة 
ال��دول��ي��ة)الإن��رتب���ل ( ال��ت��ي تعد 
من�صة عاملية فاعلة مبا متلكه من 
ممكنات وق��درات و ق�اعد بيانات 
دولة   195 مع  م�صاركتها  ميكن 
تتعزز  ح��ي��ث  امل��ن��ظ��م��ة،  ع�����ص��� يف 
ف���ر����س ال���ت���ع���اون ب����ني الأج����ه����زة 
املحلية  امل�����ص��ت���ي��ات  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة 
وتبادل  وال���دول���ي���ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
وت�صليم  وال���ب���ي���ان���ات،  امل��ع��ل���م��ات 
للعدالة،  وامل��ط��ل���ب��ني  امل��ج��رم��ني 
فعالة،  ات�����ص��ال  ق���ن����ات  وت����ف���ري 
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•• اأبوظبي-الفجر:

الع�ر  عبداملنان  اأحمد  الدكت�ر  ك��رم 
التكن�ل�جيا  م���ع���ه���د  ع������ام  م����دي����ر 
التطبيقية يف مركز اأب� ظبي للتعليم 
وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، فريق 
برنامج الإ�صعاف الطبي والط�ارئ يف 
كلية فاطمة للعل�م ال�صحية التابعة 
بجائزة  م�����ؤخ����راً؛  ال��ف��ائ��ز  ل��ل��م��ع��ه��د؛ 
تنظمها  ال��ت��ي  عربية"،  "اإبداعات 
ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د الذكية، 
الثالث عن  باملركز  الفريق  فاز  حيث 
مهارات  لتقييم  ذك��ي  تطبيق  ابتكار 
وم�صتمرة  دوري���ة  ب�ص�ره  الطالبات 
الكلية، مبا  تعليمهم يف  ف��رته  ط���ال 
اإح��داث التط�ير الدائم  ي�صاعد على 

يف القدرات البتكارية للطالبات.
وق��ال ال��دك��ت���ر اأح��م��د ال��ع���ر اأن هذه 
كلية  تعك�س مدى جناحات  اجلائزة؛ 
تر�صيخ  يف  ال�صحية،  للعل�م  فاطمة 
التقني"  اإ�صرتاتيجية"اأب�ظبي 
اأكادميية  مناهج  تطبيق  خ��الل  م��ن 

عالية  وخم��ت��ربات  متط�رة  وعملية 
علمية  وجل���ن���ة  وال����ت����ن�����ع،  اجل��������دة 
الطالبات  ؛ت�صجع  امل�����ص��ت���ى  رف��ي��ع��ة 
التخ�ص�صات،  كافة  يف  البتكار  على 
التناف�صية  على  قدراتهم  يط�ر  مب��ا 
واملحافل  ال�����دول  ك���اف���ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
العلمية، وه� الأمر الذي ي�ؤكد جناح 
القيادة الر�صيدة؛ يف متكني امل�ؤ�ص�صات 
امل�صاقات  اإث��راء  الدولة من  املعنية يف 
الدرا�صية مبادة البتكار، التي ت�صمن 
وطنية  ك��ف��اءات  تخريج  خاللها  م��ن 
ال�صناعي  ال��ت��ق��دم  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي 

والتكن�ل�جي والطبي يف الدولة.
التكن�ل�جيا  معهد  عام  مدير  واأ�صاد 
التطبيقية يف مركز اأب� ظبي للتعليم 
بجه�د  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب 
للعل�م  فاطمة  كلية  يف  العمل  فريق 
ال�����ص��ح��ي��ة ال���ف���ائ���ز ب���ه���ذه اجل����ائ����زة، 
�صمري   اأح����م����د  ال����دك����ت�����ر  ب���رئ���ا����ص���ة 
ال�صعاف  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  اأب���ال��ن�����ص��ر 
ال��ط��ب��ي وال�����ط������ارىء يف ال��ك��ل��ي��ة، و 
الدكت�ر تنفري يادجر، و هديل ف�زي، 
وجي�ص�ن بريكنز، حيث جنح الفريق 
يف الف�ز بهذه اجلائزة بعد عام واحد 

مف��صية  لت��صية  الكلية  تنفيذ  من 
مادة  بتدري�س  الك��ادمي��ي؛  العتماد 
الطبي  الإ�صعاف  برنامج  يف  البتكار 
ال���ك���ل���ي���ة، لف���ت���ا اىل  وال�����ط������ارئ يف 
عربية"التي  "اإبداعات  ج���ائ���زة  اأن 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ج��ام��ع��ة  تنظمها 
اإثراء  يف  الكبري  دوره���ا  لها  ال��ذك��ي��ة، 
املجتمع العربي بالإبتكارات الرقمية 
املنظ�مات  ت��ط���ي��ر  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي 
الطالبية،  وال�����ق�����درات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�صريعة  مبتكرة  حل�ل  اىل  و���ص���ًل 
وترتقي  املجتمع  اأبناء  ت�صعد  وفاعلة 

مب�صت�ياتهم املعي�صية..
واأخ����ت����ت����م ال����دك����ت�����ر اأح����م����د ال���ع����ر 
اجلائزة  ت�صكل  قائال"كما  ت�صريحه 
بني  العاملية  للتناف�صية  ق���ي  ح��اف��ز 
وكذلك  ال���ت���دري�������س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء 
الفاعل يف  ال��دور  لهم  ليك�ن  الطلبة 
تن�ع البتكارات والخرتاعات، وه�و 
التعلم  ج������دة  ي��ح��ق��ق  ال�����ذي  الأم������ر 
ال�طنية  الكفاءات  �صناعة  وبالتايل 

املبدعة".

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا اأم�س عن ربط جميع الأبنية 
يف حرمي اجلامعة بنظام "ح�صنتك" لل�صالمة املدمج مع القيادة العامة 

للدفاع املدين.
التي  ال�صرتاتيجية  امل��ب��ادرة  وه���  "ح�صنتك"،  ن��ظ��ام  ت�صميم  وي��ه��دف 
و�صركة  الداخلية  ب���زارة  ممثلني  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  جتمع 
اإىل رفع م�صت�ى   ، الرقمي  التح�ل  املتخ�ص�صة يف جمال   ، "اإجنازات" 
واأنظمة  الطارئة  بال�صتجابة حلالت احلرائق  املتعلقة  كفاءة اخلدمات 
اإن��ذارات ال�صالمة من خالل تط�ير نظام ذكي ومتقدم ي�صاهم يف احلد 
من املدة الزمنية الالزمة لال�صتجابة ويعزز فعالية التعامل مع احلالت 
الطارئة يف جميع اأنحاء الدولة، ما يقلل من حدوث اخل�صائر يف الأرواح 

واملمتلكات.
ويق�م نظام "ح�صنتك" يف جامعة خليفة باإر�صال اإ�صعارات الإنذار ملركز 
ق��ي��ادة ال��دف��اع امل��دين يف ال���ق��ت الفعلي وذل��ك يف ح��ال ح��دوث حريق اأو 
اإدارة  فريق  مع  بالت�ا�صل  القيادة  مركز  �صيق�م  حيث  للدخان،  ت�صاعد 
املرافق يف اجلامعة للتاأكد ما اإذا كانت اإ�صارات الإنذار �صحيحة اأم خاطئة 
الإ�صعارات  تلك  �صحة  م��ن  بالتاأكد  ب���دوره  امل��راف��ق  اإدارة  ف��ري��ق  ليق�م 
واإ�صالح اأجهزة الإنذار يف حال خطئها، اأما يف حال وج�د حريق يف اأحد 

املباين ف�صيق�م فريق الدفاع املدين بال�صتجابة ب�صكل ف�ري.
وقال الدكت�ر اإبراهيم احلجري، نائب الرئي�س الأول للخدمات امل�صاندة 
نظام  يف  ن�صارك  اأن  "ي�صرنا  والتكن�ل�جيا:  للعل�م  خليفة  جامعة  يف 
واآمنة بيئيا تنا�صب جميع  �صاملة  بيئة  ت�فري  ي�صمن  "ح�صنتك" الذي 
دائما  هي  التي  البيئة  ه��ذه  تعترب  حيث  خليفة،  جامعة  جمتمع  اأف���راد 
على راأ�س اأول�ياتنا العامل الأكرث اأهمية يف عملية التعليم ونقل املعرفة 
"ح�صنتك" للتاأكيد  بنظام  اجلامعة  من�صاآت  ربط  على  نحر�س  لذلك، 
ال�صالمة يف جميع  والبيئة ومعايري  لل�صحة  ن�ليها  التي  الأهمية  على 

اأنحاء حرمي اجلامعة ومرافقها ومراكز بح�ثها".
للمباين  ح�صنتك  ���ص��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال�صبيعي  اأمي���ن  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

الحتادية  اخل��دم��ات  اأوىل  "ح�صنتك" م��ن  م��ب��ادرة  "تعترب  وامل��ن�����ص��اآت: 
املتخ�ص�صة بال�صتجابة للط�ارئ واحلرائق على م�صت�ى العامل؛ حيث 
دورها  ج��ان��ب  اإىل  واملمتلكات،  الأرواح  حلماية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإع����داد  مت 
ل�صمان  خليفة  جامعة  مثل  التعليمية  وامل��ع��اه��د  الهيئات  يف  احل��ي���ي 
�صالمة مبانيها ومرتاديها ونحن من هذا املنطلق فخ�رون بالتعاون مع 
الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجا ا�صتباقيا على هذا ال�صعيد، والتي 

ت�صاطرنا الروؤية التي ت�صع العميل و�صالمته يف املقام الأول".
"ح�صنتك"  نظام  بالت�صجيل يف  باملبادرة  "قامت جامعة خليفة  واأ�صاف 
الأمر الذي �صي�صاهم يف تر�صيخ مكانتها ك�جهة اآمنة ومف�صلة للطالب 
املباين  حلماية  ال�صاعة  م��دار  على  العمل  "ح�صنتك"  نظام  و�صي�ا�صل 
املت�صلة مبنظ�مته، مبا ي�صمن �صالمة مرتادين املباين والقاطنني فيها 

من خالل ت�ظيف اأحدث احلل�ل التقنية املبتكرة".
وت�صعى جامعة خليفة ممثلة بحرميها اإىل ت�فري بيئة اآمنة تتالءم مع 
املرافق يف اجلامعة  اإدارة  التعليم والبح�ث، حيث تت�ىل  اأف�صل معايري 
الهيئتني  واأع�صاء  بالطلبة  املتعلقة  اجلامعية  احلياة  ج���دة  م�ص�ؤولية 

الأكادميية والإدارية وال�صركاء والزوار يف حرمي اجلامعة.
وقامت اجلامعة بتط�ير نظاما ي�صت�يف جميع متطلبات معايري ال�صالمة 
الدولية ب�صكل عام وحتديدا املعايري الالزمة يف اإمارة اأب�ظبي، وت�صعى 
اإىل ت�فري بيئة عمل وج� درا�صي اإيجابي وفعال ي�صاهم يف تعزيز الإبداع 
اإىل حت�صني  اإ�صافة  الهيئتني،  واأع�صاء  الطلبة  وي�صمن �صحة و�صالمة 

حفظ امل�ارد الطبيعية واإدارتها.
ي��ذك��ر اأن ن��ظ��ام "ح�صنتك" ي��رب��ط اأج��ه��زة اإن����ذارات احل��ري��ق م��ن غرفة 
ال�صيطرة املركزية على مدار 24 �صاعة يف املدار�س وامل�صت�صفيات واملباين 
بهدف  امل��دين  الدفاع  خدمات  مركز  مع  بالتن�صيق  والتجارية  ال�صكنية 
مبحركات  النظام  ويتميز  وف��ع��ال.  �صريع  ب�صكل  للحرائق  ال�صتجابة 
اإ�صدار تقارير ذكية يف  متقدمة قائمة على الأنظمة الذكية قادرة على 
العمليات والأعمال التجارية للدفاع املدين ووزارة الداخلية، كما تتميز 
التي متكن  الف�رية  الر�صائل  اإر�صال  على  بقدرتها  الإلكرتونية  ل�حاته 

مالكي املباين من احلفاظ على ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الالزمة.

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�صالة اإك�صبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

بعيدها  ت���ن��غ��ا  مم��ل��ك��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
دبي،   2020 اإك�صب�  يف  ال���ط��ن��ي 
الأعالم  رفع  مرا�صم  اأقيمت  حيث 
والعرو�س  ال��ر���ص��م��ي��ة،  وال��ك��ل��م��ات 
ال��ف��ن��ي��ة، ف��ي��م��ا رح����ب ���ص��ع��ادة ن�ح 
اآ�صيا  �صرق  اإدارة  مدير  احل��م��ادي، 
اخلارجية  ب�زارة  الهادي  واملحيط 
والتعاون الدويل، ب�صعادة اأك�ا اأول، 
�صفري مملكة ت�نغا لدى الإمارات.

وقال �صعادة ن�ح احلمادي: "تدع� 
ت�نغا، عرب هذه امل�صاركة املهمة يف 
احلدث  زّواَر  دب��ي،   2020 اإك�صب� 
الدويل اإىل التعّرف عن كثب على 
والعالقة  وت��اري��خ��ه��ا،  ت��ق��ال��ي��ده��ا، 

وبيئة  ت�نغا  �صعب  ب��ني  الرا�صخة 
البالد الفريدة".

العالقات  تاأ�صي�س  "منذ  واأ�صاف: 
ال��دب��ل���م��ا���ص��ي��ة م���ع ت���ن��غ��ا يف عام 
بني  ال����رواب����ط  ���ص��ه��دت   ،2006
العديد  يف  م��ّط��ردا  تناميا  بلدينا 
من القطاعات، ونتطلع اإىل تعزيز 
فر�س التعاون بني بلدينا يف جميع 
امل�صرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
من اأجل حتقيق اأهدافنا امل�صرتكة 
مل����زي����د م�����ن ال�����رخ�����اء والزده����������ار 

لبلدينا".
اأول:  اأك����ا  �صعادة  ق��ال  م��ن جهته   
الت�نغيني  ب��ك��ل  اأرح����ب  اأن  "اأود 
الذين �صافروا اإىل دبي من جميع 
هنا  اإلينا  لالن�صمام  العامل  اأنحاء 
يف اإك�صب� 2020 لالحتفال بالي�م 
ال�طني ململكتنا، وكذلك جمتمعنا 

ال�����ص��غ��ري م��ن امل��ق��ي��م��ني ه��ن��ا. علم 
جاللة امللك ت�ب� ال�صاد�س اأنه مع 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة 
يف  ع���امل���ي  اإك�������ص���ب����  لأول  امل���ت���ح���دة 

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
اإفريقيا، �صي�صهد العامل �صيًئا غري 

فر�صة  ���ص��ت��ك���ن  ه���ذه  واأن  ع����ادي، 
ال�صغرية  ململكتنا  م�صب�قة  غ��ري 
الهادي،  ال�اقعة يف جن�ب املحيط 
م���ن خ���الل ك���رم دول����ة الإم������ارات، 
و�صخائها يف تزويدنا بجناح خا�س 
اإىل  للتعرف  ال��ف��ن��ي  وال��دع��م  ل��ن��ا، 
ف��رادة كل دول��ة، بغ�س النظر عن 

احلجم، اأو امل�صافة، اأو الرثوة".
خ���الل  م�����ن  "متكنا  واأ��������ص�������اف: 
من   2020 اإك�����ص��ب���  يف  ج��ن��اح��ن��ا 
فيما  واهتماماتنا  قيمنا  م�صاركة 
والتهديدات  امل��ن��اخ  بتغري  يتعلق 
تعليم  يف  ب��دورن��ا  والقيام  البيئية، 
التل�ث،  خم��اط��ر  ال���ع���امل  اأط���ف���ال 
والأه���م م��ن ذل��ك كيف ي���ؤث��ر على 
ا�صتقبلنا  الآن،  حتى  حميطاتنا. 
يف  زائ��ر  األ��ف  ما يقرب من 200 
ج��ن��اح ت���ن��غ��ا، ح��ي��ث مت��ث��ل اأع����داد 

ململكتنا،  اأك��رب عر�س  ه��ذه  ال���زوار 
التي  ات�����ص��الت��ن��ا  ل��ن��ا  اأت��اح��ت  فيما 
2020 دبي  اإك�����ص��ب���  مت��ت ه��ن��ا يف 
ا ميكن اأن تزيد من عالقات  فر�صً
مملكتنا عاملياً من خالل ال��صائط 

الرقمية".
اخ���ت���ت���م احلفل  ال���ك���ل���م���ات،  وب���ع���د 
ت�نغا،  م���ن مم��ل��ك��ة  ف��ن��ي  ب��ع��ر���س 
الغنية بالفن�ن، والعديد من اأ�صكال 
ال��رق�����س، ح��ي��ث ق��دم��ت جمم�عة 
 Feniu Cultural Dance
اأن�اع  خلم�صة  عر�صا   ،Group
م��ن ال��رق�����ص��ات امل�����ص��ه���رة، مب��ا يف 
التقليدية،  ال��ط��ب���ل  رق�صة  ذل��ك 
"ولكا  ال���ط��ن��ي��ة  ت���ن��غ��ا  ورق�����ص��ة 
ت�نغا  جناح  ويقع  لكا" وغ��ريه��ا. 
يف منطقة الفر�س، ويقدم جتربة 
ل��ل��زوار رح��ل��ة خيالية من  ف��ري��دة 

ال��ت��ع��ل��م والك���ت�������ص���اف، م���ن خالل 
واملبادرات  ال��ع��رو���س  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجلناح  �صعار  تعك�س  التي  البيئية 
وهي  �صديقي"،  الأر����س  "ك�كب 
تقدم  حيث  ت�نغا"،  "ملكة  روؤي���ة 
ر�صالة ق�ية ح�ل اأهمية املحيطات 
اإع������ادة  اإىل  واحل����اج����ة  وال���ب���ي���ئ���ة، 

التدوير، وعي�س حياة م�صتدامة. 
من  اجلناح  ب��زوار  الرتحيب  ويتم 
"ليف"  �صغري  ت���ن��غ��ي  �صبي  ق��ب��ل 
ال���������زوار ع����رب غابة  ي���ق����د  ال������ذي 
"م�صح�رة" تتميز باأجهزة ا�صت�صعار 
الأبعاد  ثالثية  وم�صاهد  للحركة 
اإىل  بالإ�صافة  والزه�ر،  لالأ�صجار 
اإ�صقاطات للطي�ر والفرا�صات، كما 
يف  احلي�انات  على  ال���زوار  يتعرف 
هذه البالد، ومنها �صديقه احل�ت 

"كاه�".

•• دبي– الفجر

مدر�صتها  ال����زل����زال  دم����ر  اأن  ب��ع��د 
تعي�س  مدينتها،  من  كبرية  واأج���زاء 
ال��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة ح��ال��ة م��ن احلزن 
واحلنني اإىل ذكرياتها اجلميلة التي 
ومعلميها  اأ�صدقائها  م��ع  ت�صاركها 
وهي  الل�ؤل�ؤة"،  مدينة  "مدر�صة  يف 
اإىل  ما  بالع�دة ي�ماً  ما حتلم  دائماً 
رحلتها  وا�صتئناف  الدرا�صة  مقاعد 

لتحقيق اأحالمها. 
يجتمع  واأقرانها،  فاطمة  ومل�صاعدة 
العطاء  دب��ي  بجناح  امل��دار���س  طلبة 
مل�صاعدة  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب���  يف 
ف��اط��م��ة واأق���ران���ه���ا يف اخل�����روج من 
من  الدرا�صة،  اإىل  والع�دة  حمنتهم 
خالل ت�صميم مدر�صة الأحالم بكل 
تفا�صيلها، مطلقني العنان ملخيلتهم 
واأف���ك���اره���م امل��ب��ت��ك��رة وال��ن��اب��ع��ة من 

اإبداعات اجليل اجلديد.

ي���رك���ز ال����ربام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ذي 
الطلبة  دور  على  العطاء  دبي  تبنته 
امل�صاكل،  ح����ل  ع���ل���ى  امل�������ص���اع���دة  يف 
ا�صتخدام خميلتهم  وحتفيزهم على 
جديدة  م��در���ص��ة  واإن�����ص��اء  لت�صميم 
باإيديهم ال�صغرية، وباأدوات �صديقة 

ال�رق  م��ث��ل  ت��دوي��ره��ا  ي��ع��اد  للبيئة 
امل����ق�����ى و�����ص����ري����ط ل�����ص����ق وغ������راء 
واأقم�صة و�صناديق باأحجام خمتلفة. 
ت�صليط  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
وتعزيز  التعليم،  اأهمية  ال�ص�ء على 
امل�ص�ؤولية الجتماعية لدى الأطفال 

الربامج  على  اإطالعهم  خ��الل  م��ن 
التعليمية لدبي العطاء وحثهم على 

تغري حياة اأطفال اآخرين.
وتتيح ور�صة العمل هذه تعليم طلبة 
املدار�س قيم اإن�صانية تتمثل بالعطاء، 
عملية،  بطريقة  املحتاج  وم�صاعدة 

املهم  ال���دور  على  ب�صريتهم  وتفتح 
الإغاثية  ال��ربام��ج  فيه  ت��ق���م  ال���ذي 
تختزل  ب���ط���ري���ق���ة  ال�����ع�����امل،  ح�������ل 
الفر�صة  لتعطي  وامل�صافات  احل��دود 
"العطاء"  ليتعلم  فيها  ي�صارك  مل��ن 

مبعناه احلقيقي.

وق�������د ����ص���م���م ال�����ربن�����ام�����ج خ������رباء 
متتلك  ك�نها  فنلندا  م��ن  ترب�ي�ن 
العامل،  يف  تعليمية  منظ�مة  اأف�صل 
بهدف اإي�صال الر�صالة ال�صامية التي 
الأطفال  اإىل  ال��ع��ط��اء  دب��ي  تتبناها 
ح�ل  تتمح�ر  والتي  مب�صط،  ب�صكل 

حق كل طفل يف الذهاب اإىل املدر�صة 
ال��ك��ب��ري ك�صناع  ودوره�����م  وال��ت��ع��ل��م، 
تغيري فاعلني يف امل�صتقبل. وي�صتقبل 
اجل��ن��اح ط��الب امل��دار���س م��ن الأحد 
برنامج  خ����الل  م���ن  اخل��م��ي�����س  اإىل 
اإىل  يهدف  ال��ذي  للمدار�س  اإك�صب� 

متكني الأجيال امل�صتقبلية.
وت�����ؤم����ن دب����ي ال���ع���ط���اء ب�����اأن اإع�����ادة 
دوراً  ي��ل��ع��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ���م��ة 
حي�ياً يف التعايف من الأزم��ات، مثل 
الزلزل والنزاعات والنزوح الق�صري 
العامة،  ال�صحة  وط���ارئ  والك�ارث 
ال�صعيد  احل��م��اي��ة على  ي���ف��ر  ك���ن��ه 
الأمر  وامل��ع��ريف،  واجل�صدي  النف�صي 
الذي ي�صاهم بدوره يف احلفاظ على 

اأرواح الأطفال.
اإىل  املدر�صية  ال��زي��ارات  اأع���داد  بلغت 
اإك�صب� دبي 2020 – خالل اأف�صل 
ف�صل درا�صي يف العامل – اأك��رث من 
فرباير   25 ي����م  ح��ت��ى  األ���ف   500
اجلاري، حيث ا�صتفاد طالب املدار�س 
احلك�مية واخلا�صة يف جميع اأنحاء 
املتحدة من  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
املتاحة  العديدة  التعليمية  الفر�س 
يف ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء م�����ق����ع احل����دث 

الدويل.

ابتكرت تطبيقا ذكيا لتقييم تطور مهارات الطالبات طيلة الدرا�صة
كلية فاطمة للعلوم ال�سحية تكرم فريقها الفائز بجائزة 

جامعة حمدان بن حممد الذكية للمبدعني العرب

ربط جميع اأبنية جامعة خليفة بنظام )ح�سنتك(

مملكة تونغا حتتفل بعيدها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

طلبة ي�سممون مدر�سة الأحلم بجناح »دبي العطاء« يف اإك�سبو 2020 

•• دبي-وام: 

الأعلى  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى   - الكندية  ماكغيل  جامعة  احتفلت 
ت�صنيفا يف كندا والعامل - اأم�س ببدء القرن الثالث على تاأ�صي�صها 

وذلك يف اجلناح الكندى يف اإك�صب� 2020 دبي.
و���ص��ي��ت���اج��د وف���د م���ن ك��ب��ار امل�����ص���ؤول��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وامل�����دراء 
النقا�صية  ال��ن��دوات  �صل�صلة  خ��الل  من  اجلامعة  يف  الأكادمييني 
اأيام  ث��الث��ة  ت�صتمر  ال��ت��ي   - والفعاليات  التعريفية  وال��ع��رو���س 
جمالت  وخمتلف  ال��ع��ام  القطاع  م��ن  وال�صركاء  للخريجني   -
العايل  التعليم  م�صتقبل  ملناق�صة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الأع��م��ال 
و�صتك�ن بع�س الندوات متاحة للجمه�ر العام. و�صتطلق "جامعة 
لالحتفال  ال���دويل  برناجمها  الأ���ص��ب���ع  ه��ذا  ر�صمياً  ماكغيل" 

دبي   2020 اإك�صب�  خ��الل  تاأ�صي�صها  على  الثالث  القرن  ببدء 
والذي مت اختياره ، كمن�صة لإطالق الربنامج الحتفايل نظراً 
وتركيزه  العامل،  اأرج��اء  ل�صتى  ال�ا�صع وو�ص�له  انت�صاره  لنطاق 
بني  الأم��د  ط�يلة  لل�صراكات  وتكرمياً  امل�صتقبلي،  التعليم  على 
الإمارات العربية املتحدة وجامعة "ماكغيل" يف �صبيل النه��س 

بالتعليم العايل بني البلدين.
وي�صّكل امل��ص�ع الرئي�صي جلناح كندا يف اإك�صب� 2020 .. " نفكر 
يف امل�صتقبل " من�صة لت�صليط ال�ص�ء على مق�مات البالد عرب 
"ماكغيل"  ق��رار  اآخ��ر يف  وك��ان عاماًل  التعليم،  جميع م�صت�يات 
ي�صكل  كما  املهم..  العر�س  لهذا   ، دب��ي   2020 اإك�صب�  لختيار 
من�صة لتعزيز فر�س التجارة، وال�صتثمار، والتعليم، وال�صياحة، 
والهجرة، من جميع اأنحاء املقاطعات والأقاليم واملدن الكندية، 

ومن خمتلف �صرائح املجتمع.
وانطالقاً من �صمعتها الطيبة و�صهرتها باأنها واحدة من اأف�صل 
الدول يف العامل من حيث ج�دة براجمها التعليمية، مت اختيار 
كندا ك�جهة درا�صية من قبل اأكرث من ن�صف ملي�ن طالب دويل 
�صن�ياً. ويحتل نظام التعليم العايل يف كندا املرتبة ال�صابعة على 
م�صت�ى العامل، مع وج�د اأكرث من 16،000 برنامج درا�صي يف 
اجلامعات و 8،000 برنامج درا�صي يف الكليات يف جميع اأنحاء 

البالد.
وت�صلط م�صاركة كندا ال�ص�ء على مكانتها الرائدة يف القطاعات 
الرئي�صية، مبا يف ذلك الذكاء ال�صطناعي /AI/ والروب�تات، 
والتعليم، والرقمنة، والتطبيب عن ُبعد، والتكن�ل�جيا النظيفة، 

والزراعة، والعل�م ال�صحية، والف�صاء، وغريها.

اجلناح الكندي يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف احتفال جامعة )ماكغيل( ببدء القرن ال� 3 على تاأ�سي�سها 

مبناهج   التقني«  اإ�صرتاتيجية»اأبوظبي  نر�صخ  العور:  اأحمد  • الدكتور 
متطورة و جلنة علمية ت�صجع الطالبات على البتكار والتناف�صية العاملية
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اأخبـار الإمـارات
البواردي يزور جناح ال�سودان يف معر�ض اأك�سبو 2020

•• دبي-وام:

زار م��ع��ايل حم��م��د ب��ن اأح��م��د ال���ب����اردي وزي���ر الدولة 
ل�ص�ؤون الدفاع جناح ال�ص�دان يف معر�س اأك�صب� 2020 
ومنها  اجلناح  ماي�صمه  على  معاليه  اطلع  حيث  بدبي 
واملبتكرين يف  املخرتعني  اأع��م��ال  م��ن   184 م��ن  اأك��رث 
والأفراد  اخلا�س  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  احلك�مي  املجال 
الأع���م���ال  ورواد  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل����ؤ����ص�������ص���ات 
وال�����ص��رك��ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت������ص��ط��ة ب��ال�����ص���دان، حيث 
الفر�س  بلد  "ال�ص�دان  �صعار  حتت  امل�صاركة  هذه  تاأتي 
غري  والإم��ك��ان��ات  الفر�س  يعك�س  الالمتناهية" ال��ذي 

وثروة  ومعادن  زراع��ة  من  املختلفة  للرثوات  امل��ح��دودة 
للدخ�ل  منها  �صعياً  وب��رتول  وغ��از  و�صناعات  حي�انية 

اإىل �ص�ق القت�صاد العاملي .
ت��اأك��ي��داً على عمق  ت��اأت��ي  اإن ه��ذه ال��زي��ارة  وق��ال معاليه 
يف  تاأ�ص�صت  وال��ت��ي  ال�صقيقني  ال�صعبني  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
عهد املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "رحمه 
خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  عهد  يف  وت��ط���رت  اهلل" 
واأ�صاد  "حفظه اهلل".  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
القائمني على  الب�اردي يف ختام ج�لته بجه�د  معايل 
جناح ال�ص�دان ال�صقيق وت�جه لهم بال�صكر ومتنى لهم 

مزيدا من الت�فيق والنجاح.

•• اأ�سامة عبد املق�سود 

دعى جناح ت�غ� يف منطقة التنقل مبعر�س اك�صب� 2020، للتفاهم والتعاون 
اجل�ص�ر  م��د  ر�صالة  يف  تتمثل  ت�غ�  يف  حياكم  الرتحيبي  �صعارها  اأن  واأع��ت��رب 
مركز  ك�نها  ت��ربز  كما  م�صرتكة،  اإن�صانية  ح��ي��اة  لبناء  ال��ع��امل  م��ع  وال��ت���ا���ص��ل 
التف�ق يف تدريب املهارات الرقمية وريادة الأعمال الرقمية، لعر�س الإجنازات 
قطاع  حتديث  �صاأنها  م��ن  التى  التكن�ل�جيا،  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة  والخ��رتاع��ات 
البتكار  لتجربة  جناحها  زوار  وت��دع���  ال��رق��م��ي،  التم�يل  خ��الل  م��ن  ال��زراع��ة 
ثقافة  املزيد عن  م���ارده��ا، ومعرفة  اأعظم  يعترب  ال��ذي  ت�غ�  ل�صعب  والإب���داع 
امل�اطن  �ص�رة  ليج�صد  اخل��ارج  من  اجلناح  ت�صميم  وج��اء  النا�صئة،  ال�صركات 

و�صكله العام من الرجال والن�صاء واله�ية ال�طنية للدولة.
ومن اأهم الأ�صباب التى حر�صت من اأجلها ت�غ� على امل�صاركة يف معر�س اأك�صب� 

اإطار  للت�ا�صل بني جميع الدول امل�صاركة يف  عاملية  من�صة  اأنه  ه�    ،  2020
باملق�مات  للتعريف  اأنه فر�صة مهمة  العاملي، كما  ال�صعيد  التعاون على  تعزيز 
التي متتلكها الدول واملجالت ال�صتثمارية التي تتيحها يف اإطار بناء ال�صراكات 
امل�ارد  وتنمية  للدولة،  ال�طني  الدخل  امل�صاهمة يف  �صانها  التى من  والأعمال، 
ال��رتوي��ج لل�صياحة ول��ل�����ص��ادرات وجذب  ال��ف��رد، م��ن خ��الل  ورف���ع م��ن مت�ص�ى 
النظيفة،  الطاقة  جم��ال  يف  وذل���ك  الجنبية،  الأم�����ال  وروؤو�����س  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
الذي  املناخي  بالتغري  اخلا�صة  احل��ل���ل  وت��ق��دمي  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  بجانب 
يعاين منه العامل يف ال�قت الراهنف�صال عن املجالت املالية والل�ج�صتية، حيث 
الل�ج�صتي  القطاع  يدعما  ما  ومطار،  اإفريقيا  غرب  يف  ميناء  متتلك  ت�غ�  اأن 
وبالقطاع  الكبرية،  ال�صتثمارية  الفر�س  اأم���ام  امل��ج��ال  يفتح  واأي�����ص��اً  ت���غ���،  يف 
 ، الت�صنيع  قطاع  عن  ف�صاًل  والطاقة  النقل  يف  ال�صتثمار  وا�صتئناف  الزراعي 
بالإ�صافة اإىل املزايا التي تطرحها ت�غ� بتقدمي حزمة ق�انني و�صن ت�صريعات 

اأمر مهم  اإعفاءات �صريبية جلذب ال�صتثمارات، خا�صة واأنه  من �صاأنها تقدمي 
يف اإطار تق�ية وتعزيز جاذبية بالبيئة ال�صتثمارية اأمام ال�صركات الدولية التي 
ميكن لها احل�ص�ل على املزيد من الإعفاءات يف بع�س القطاعات وامل�اقع التي 
والت�صهيالت  احل�افز  من  العديد  ت�غ�  تقدم  كما  اأعمالهم،  لبدء  يختارونها 
الالزمة لل�صركات التي ت�صعى لبدء اأعمال لها، مبا يف ذلك ت�فري اليد العاملة 

املدربة واملاهرة التى ت�ؤدي الأعمال بكل دقة واتقان. 
رئي�صيا  راف��د  اأنها  على  واهميتها  الدولية  ملكانتها  اك�صب�  يف  ت�غ�  جناح  وروج   
الرقمية يف  التقنية  ت�صخر  وباأنها  اإفريقيا،  لتقدمي اخلدمات يف منطقة غرب 
خدمة �صعبها ورفاهيته، كما  تتطلع اإىل مد ج�ص�ر التعاون وال�صراكات القائمة 
بني دول العامل يف خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�صرتك، ومن بينها الأعمال 
لت�فد  واملت��صطة  ال�صغرية  ال�صركات  ومتكني  والرقمنة  والزراعة  الل�ج�صتية 
اإليها وتقيم امل�صروعات التنم�ية وامل�صتمرة على اأرا�صيها، كما تقدم اإرثها الثقايف 

املعرو�صه يف  الكثرية  املقتنيات  وتقاليدها من خالل  املمتد وعاداتها  وتاريخها 
اجلناح، والتى نحتت من اخل�صب على اأيد فنانني يف النحت والت�صكيل ملا يج�صد 
الت�غ�ي  وال��ف��ن  امل��صيقية  الألت  وع��ر���س  الجتماعية،  والطق��س  الثقافة 

املعروف يف اأفريقيا والذي يحظى ب�صعبية كبرية حملياً وعاملياً
وياأتي ت�صميم اجلناح من الداخل م�اكبا لر�صالة ت�غ� للعامل، حيث بني على 
�صكل ك�خ وممر يف م�صهد مبهر وعلى اجلانبني و�صعت املقتنيات الثمينة كانها 
يف متحف م�صغر بج�ار اجلدارن و�صم اجلناح العديد من الل�حات الغر�صادية 
وال��ت��ى حت��ت���ي ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات واح�����ص��ائ��ي��ات ل��ت���غ��� والن���ت���اج م��ن ال�صادرات 
املنتجات  من  والت�ص�ق  للهداية  رك��ن  وخ�ص�س  املحلية،  الزراعيية  واملحا�صيل 
احلرفية وامل�صغ�لت اليدوية التى تبني مهارة امل�اطن يف ت�غ� وتعر�س اإرثها 
ال��ث��ق��ايف على اجل��م��ه���ر امل��ت���اف��د على اجل��ن��اح وال��ت��ق��اط ال�����ص���ر ال��ت��ذك��اري��ة مع 

املنح�تات اخل�صبية وغريها من النماذج احلرفية املميزة. 

•• اأبوظبي-وام:

دب����ي   2020 اإك���������ص����ب�����  وا������ص�����ل 
واأ�صخم  ك���اأه���م  ح�����ص���ره  ت��ع��زي��ز 
للزوار  الأحداث العاملية ا�صتقطاباً 
و�صناع  ال���ع���امل���ي���ني  وامل�������ص����ؤول���ني 
واح����د، وذلك  �صقف  ال��ق��رار حت��ت 
بعد اأن تخطت عدد زيارات احلدث 
ملي�ن زيارة واأكرث من 150   16

ملي�ن زيارة افرتا�صية.
الأخري  ال�صهر  ي�صهد  اأن  ويت�قع 
م���ن احل�����دث ال���ع���امل���ي ارت���ف���اع���اً يف 
قائمة  اإىل  بالنظر  ال����زوار  اأع����داد 
مقدمتها  ويف  املجدولة  الأح���داث 
وقمة  للحك�مات،  العاملية  القمة 
بي�م  الحتفاء  وفعاليات  املعرفة، 
املراأة العاملي، واأ�صب�ع املياه، اإ�صافة 
اإىل قائمة من الفعاليات والأحداث 
املن�عة. و�صهد اإك�صب� دبي 2020 
امل��ا���ص��ي برناجماً  الأ���ص��ب���ع  خ��الل 
حافاًل من الفعاليات ذات الهتمام 
ال�صتعداد  �صملت  وال��ت��ي  ال���دويل 
�صينظمها  التي  املميزة  للفعاليات 

يف اإط������ار الح���ت���ف���ال ب���ي����م امل�����راأة 
8 مار�س  ي���م  ال��ذي يقام   ، العاملي 
م���ن ك���ل ع�����ام، حت���ت ���ص��ع��ار »ك�صر 
ب���ه���دف تقدمي  ال���ت���ح���ي���ز«، وذل�����ك 
امل�صاواة  ت�ص�ده  ع��امل  ح���ل  ت�ص�ر 
فيه  امل��راأة  وتتمكن  اجلن�صني،  بني 
وا�صتغالل  اآم���ال���ه���ا،  حت��ق��ي��ق  م���ن 

الطاقات التي متتلكها.
ويعمل احل��دث ال��دويل من خالل 
هذه ال�صل�صلة من الفعاليات، على 
العامليني  وال���رواد  القياديني  جمع 
احل�اجز  ت��خ��ط��ي  ���ص��ب��ل  مل��ن��اق�����ص��ة 
التي تعيق تقدم الن�صاء يف جمالت 
كما  والثقافة،  والأعمال  ال�صيا�صة 
متكن  الالتي  بالن�صاء  و�صيحتفل 
بالفعل،  التحيز  ح��اج��ز  ك�صر  م��ن 
امل�صاواة  حتقيق  ه��دف  مع  متا�صياً 

بني اجلن�صني ومتكني املراأة.

- الأمرا�س النادرة.
نظمت جمعية الإمارات لالأمرا�س 
ت�ع�ية  واأن�صطة  فعاليات  النادرة 
مع  تزامناً  دبي   2020 اإك�صب�  يف 

النادرة  ل��الأم��را���س  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م 
2022 الذي يقام يف الي�م الأخري 

من �صهر فرباير �صن�ياً.
عائلية  فعاليات  اجلمعية  واأقامت 
وقادت  ال��صل"  "قبة  يف  متن�عة 
ملي�ن   400 مع  ت�صامناً  م�صرية 
العامل  ح���ل  ن��ادر  مبر�س  م�صاب 
الأمرا�س  ع��ل��ى  ال�����ص���ء  لت�صليط 

النادرة واملر�صى الذين يعان�ن من 
ال��ن��ادرة وعائالتهم  ه��ذه احل���الت 
جانب  اإىل  وال���ع���امل  الإم������ارات  يف 
ال��ع��رو���س احلية  تنظيم ع��دد م��ن 

والرتفيهية.

- اليوم الريا�صي.
و�صهدت فعاليات الن�صخة ال�صابعة 

للي�م الريا�صي ال�طني اإقامة 33 
اإك�صب�  ريا�صية متن�عة يف  فعالية 
جمتمعية  مب�صاركة  دبي   2020
اأ�صخا�س   2204 �صملت  وا���ص��ع��ة 
والأعمار  اجلن�صيات  خمتلف  م��ن 
البدنية  ال���ل���ي���اق���ة  وم�������ص���ت����ي���ات 
ال��دول حتت  اأجنحة  وممثلني عن 
�صعار "الإمارات جتمعنا" يف �ص�رة 

املجتمعية  امل��ب��ادرات  تعك�س  رائ��ع��ة 
ل���دول���ة الإم��������ارات التي  ال����رائ����دة 
يعي�س على اأر�صها اأكرث من 200 

جن�صية يف �صالم وتاآلف وان�صجام.

- القيادات الإعالمية .
من  العربي،  ال�صباب  مركز  اختتم 
 2020 اإك�صب�  يف  ال�صباب  ج��ن��اح 
الرابعة  ال��ن�����ص��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي، 
الإعالمية  ال��ق��ي��ادات  برنامج  م��ن 
ينظمه  ال�����ذي  ال�����ص��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
من  ب��دع��م  العربي  ال�صباب  م��رك��ز 
من�ص�ر  ال�صيخ  �صم�  املركز  رئي�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������س ال�����������زراء وزي�������ر �����ص�����ؤون 
الرئا�صة ، بتخريج 50 �صاباً و�صابة 
العربية  الإع��الم��ي��ة  امل���اه��ب  م��ن 
ال������اع�����دة م����ن خم��ت��ل��ف جم����الت 
17 دولة  الإع���الم���ي م��ن  ال��ع��م��ل 

عربية.

- اإحياء الطبيعة.
اأ�صب�عه  يف  العاملي  احل��دث  و�صهد 

املتحدة يف  الأمم  22 يف مركز  ال��� 
فعاليات  دبي"   2020 "اإك�صب� 
"اإعادة  مل���ؤمت��ر  ال���راب���ع  الج��ت��م��اع 
عهد  الإيك�ل�جية-  النظم  اإحياء 
احلي�ي  امل��ح��ي��ط  ملحميات  ج��دي��د 
العربية"،  ال����دول  يف  للي�ني�صك� 
مب�صاركة خرباء حمليني ودوليني 
التن�ع  وح��م��اي��ة  البيئة  جم���ال  يف 
هام�س  على  واأقيمت  البي�ل�جي. 
اأعماله  ا���ص��ت��م��رت  ال����ذي  امل����ؤمت���ر، 
ونقا�صات  م����داخ����الت  ل���ي����م���ني، 
و�ص�ن  البي�ل�جي،  التن�ع  ب�صاأن 
امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ال����دول 
من  العديد  فيها  �صارك  العربية، 

اخلرباء بالآراء والتحليل.

- زيارات .
دب���ي  اإك�صب�2020  وت���خ���ط���ى 
زي���ارة حتى  16 ملي�ن  ال���  ح��اج��ز 
فيما  املا�صي،  ف��رباي��ر  �صهر  نهاية 
الفرتا�صية  الزيارات  اأعداد  بلغت 
ع��رب امل��ن�����ص��ات ال��رق��م��ي��ة اأك���رث من 
افرتا�صية  زي����ارة  م��ل��ي���ن   150

مدف�عة مبجم�عة من الفعاليات 
ع���رب من�صة  امل��ت��اح��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
�صهد  فيما   .. اإك�صب�«  م��ن  »لي���ف 
احل����دث ال�����دويل زي�����ارة اأك����رث من 
ال�����دول  روؤ������ص�����اء  م����ن  األ������ف   30
والقيادات احلك�ميني  وامل�ص�ؤولني 
منذ انطالقته يف الأول من اأكت�بر 
املا�صي واأكرث من 28 األف فعالية، 

ب�اقع 180 فعالية ي�ميا.

- الأيام الوطنية.
و�صهد اإك�صب� اإحياء عدد من الدول 
حيث  ال�طنية  ب��اأي��ام��ه��ا  امل�����ص��ارك��ة 
الحتفال  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ���ص��ه��د 
بالي�م ال�طني لكل من جمه�رية 
اإثي�بيا وجمه�رية رومانيا، ودولة 
وجمه�رية  اجل��دي��دة،  غينيا  باب�ا 
كما  ب���اراغ����اي،  وجمه�رية  ب��ن��ني، 
بي�مه  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  احتفل 
دبي،   2020 اإك�صب�  يف  الفخري 
ث��ق��اف��ت��ه وتراثه  ا���ص��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
وروؤي�����ت�����ه ع���ل���ى م�����ص��ت���ى ال����ق����ارة، 

بالرق�س وال�صعر وامل��صيقى.

•• عجمان - الفجر 

التا�صعة  الن�صخة  فعاليات  اختتمت 
للتعليم  ال��دويل  من معر�س عجمان 
ا�صتقبل  ح��ي��ث  ب���ن���ج���اح،  وال���ت���دري���ب 
املعر�س على مدار 3 اأيام اأكرث من 3 
اآلف زائر من الطلبة والباحثني عن 
والعليا،  اجلامعية  درا�صتهم  ا�صتكمال 
التخ�ص�صات  خمتلف  على  ل��الإط��الع 
والربامج الكادميية املطروحة لأكرث 
تعليمية  وم�ؤ�ص�صة  جامعة   25 م��ن 

م�صاركة حتت مظلة املعر�س.
وقام نا�صر الظفري املدير التنفيذي 
ل��ق��ط��اع دع���م الأع�����ص��اء والب��ت��ك��ار يف 

غرفة جتارة و�صناعة عجمان بتكرمي 
ممثلي اجلامعات امل�صاركة يف املعر�س 
وم�صاهمتهم  الرائد  لدورهم  تثميناً 

يف جناح املعر�س.
عجمان  م���ع���ر����س  "اإ�صتطاع  وق������ال 
ي�صع  ان  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ال���دويل 
التعليم  ���ص��ن��اع��ة  ت��ط���ي��ر  يف  ب�صمته 
م�صتدامة بني  ت���ا���ص��ل  ق��ن��اة  واي��ج��اد 
ا�صتكمال  ع���ن  وال���ب���اح���ث���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
درا����ص���ت���ه���م اجل���ام���ع���ي���ة وال���ع���ل���ي���ا مع 
اجلامعات وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل"، 
ك��م��ا ان امل��ع��ر���س اأ���ص��ب��ح م�����ص��اه��م��اً يف 
حت��ق��ي��ق روؤي�������ة اإم��������ارة ع���ج���م���ان عرب 
الت�جه نح� ال�صتثمار الخ�صر ورفد 

�ص�ق العمل بخريجني وخريجات من 
ال�ص�اغر  ت���اك��ب  حديثة  تخ�ص�صات 
اأو�صح  جانبه  من  املتاحة.  ال�ظيفية 
مدير   � النعيمي  عبداملح�صن  عبداهلل 
اإدارة عالقات ودعم الأع�صاء يف غرفة 
اأن  املنظمة،  اللجنة  رئي�س   � عجمان 
ن�صخة املعر�س هذا العام جاءت لت�ؤكد 
لتط�ير  واهميته  املعر�س  اإ�صتدامة 
خا�س،  ب�صكل  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع 
بت�جيهات  عجمان  غرفة  اأن  م���ؤك��داً 
حري�صة  الإدارة  جمل�س  من  ومتابعة 
له من  ملا  �صن�ياً  املعر�س  تنظيم  على 
التعليم  ق��ط��اع  ت��ط���ي��ر  يف  ك��ب��ري  دور 
العايل يف الإمارة والدولة ب�صكل عام.

ور����س  م���ن  ج��م��ل��ة  "�صملت  واأ�����ص����اف 
العمل املتخ�ص�صة بالتعاون مع وزارة 
املعر�س  و���ص��رك��اء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
واأف�صل  امل�صتقبل  ب�ظائف  للت�عية 
وامل�اكبة  امل���ط���روح���ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ل�ص�ق العمل، بحيث اإ�صتفاد من ور�س 

اأك��رث من  املعر�س  اأي���ام  العمل خ��الل 
وطالبة". طالب   300

امل�صاركة  اجل��ه��ات  ممثلي  واأك����د  ه���ذا 
املعر�س  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  وزوار 
مع  الطلبة  ت��رب��ط  ملن�صة  وت����ف���ريه  
اجلامعات وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل، 

للتعريف  امل��ع��ر���س  دور  ج���ان���ب  اإىل 
التخ�ص�صات  واأح�����������دث  ب���اأف�������ص���ل 
امل��ط��روح��ة امل���اك��ب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات �ص�ق 
املتميز  بالتنظيم  اأ���ص��ادوا  كما  العمل، 
العمل  ور���������س  وت�����ن������ع  ل���ل���م���ع���ر����س 

املطروحة على مدار اأيام املعر�س. 

ختام ناجح ملعر�ض عجمان الدويل للتعليم 
والتدريب يف ن�سخته التا�سعة

جناح توجو يعر�ض حما�سيله الزراعية ومقتنيات من التماثيل اخل�سبية يف اأك�سبو 2020 

اإك�صبو يف اأ�صبوع

توقعات بارتفاع اأعداد الزوار.. وقمتا احلكومات واملعرفة الأبرز يف مار�ض
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  ب��ح��ث ويل ال��ع��ه��د ال�����ص��ع���دي الأم����ري حم��م��د ب��ن ���ص��ل��م��ان، الأزم���ة 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�صني  مع  هاتفيني  ات�صالني  يف  الأوكرانية 
اململكة  ا�صتعداد  مبدياً  زيلين�صكي،  فالدميري  والأوك����راين  ب�تني، 

لل��صاطة بني طريف الأزمة.
وقالت وكالة الأنباء ال�صع�دية اأم�س : اإن الأمري حممد بن �صلمان 
ال�صيا�صي  ب��الده جله�د احلل  دعم  الرئي�صني  اأك��د يف مباحثاته مع 
اأن “اململكة على  لإنهاء احلرب، ويحقق الأمن وال�صتقرار، م�صيفاً 

ا�صتعداد لبذل اجله�د لل��صاطة بني كل الأطراف«.
و�صدد ويل العهد ال�صع�دي، على حر�س اململكة على املحافظة على 
اأوبك بل�س يف  اأ�ص�اق النفط، وا�صتقرارها، من�هاً بدور اتفاق  ت�ازن 

ذلك، واأهمية املحافظة عليه.
ومن جهة اأخرى قال ويل العهد، اإن “اململكة ومن منطلق اعتبارات 
الأوكرانيني  واملقيمني  وال�صياح  الزائرين  تاأ�صريات  �صتمدد  اإن�صانية 
يف اململكة التي تنتهي هذه الفرتة، ثالثة اأ�صهر قابلة للتمديد، واأن 

حك�مة اململكة حري�صة على راحتهم و�صالمتهم«.

اأعلنت �صبع من الدول الثماين الأع�صاء يف جمل�س القطب ال�صمايل 
التي  رو�صيا  املقّرر عقدها يف  املجل�س  اجتماعات  ت�صارك يف  لن  اأّنها 

تت�ىل حالياً رئا�صته الدورية.
وق��ال��ت ال�����ص���ي��د وال���دمن���ارك وف��ن��ل��ن��دا واأي�����ص��ل��ن��دا وك��ن��دا وال����رنوج 
حل�ص�ر  رو�صيا  اإىل  ي�صافروا  لن  “ممّثليها  اإّن  املتحدة  وال���لي��ات 
ال�صارخ”  “النتهاك  ب�صبب  ال�صمايل”  القطب  جمل�س  اجتماعات 

الذي اأقدمت عليه م��صك� ل�صيادة بلد اآخر ووحدة اأرا�صيه.
م�ؤقتاً  تعّلق  ”دولنا  اأن ّ م�صرتك  ب��ي��ان  يف  ال���دول  ه��ذه  واأو���ص��ح��ت 
ال�صبع  الدول  ودانت  املجل�س وهيئاته«.  اجتماعات  م�صاركتها يف كل 

“الغزو غري املرّبر لأوكرانيا” من قبل رو�صيا.
عمله  يكّر�س  دويل  حك�مي  منتدى  ه�  ال�صمايل  القطب  وجمل�س 
التنمية  اإىل  البيئة  حماية  م��ن  ال�صمايل،  القطب  منطقة  مل�صاكل 
الأ�صلية. وتعقد الجتماعات  ال�صع�ب  امل�صتدامة مبا يف ذلك و�صع 

يف البلد الذي يت�ىل الرئا�صة الدورية للمجل�س.
 
 

تاأكد  اإن��ه  املتحدة اجلمعة  ل��الأمم  التابع  الإن�صان  قال مكتب حق�ق 
اأوكرانيا منذ بدء  اآخرين يف   675 331 مدنيا واإ�صابة  من مقتل 
اأن  املرجح  من  اأن  م�صيفا  �صباط،  فرباير   24 ي���م  الرو�صي  الغزو 
تك�ن احل�صيلة الفعلية اأكرب من ذلك بكثري. وزادت احل�صيلة حتى 
منت�صف ليل اأم�س الأول اخلمي�س اإىل هذا العدد ارتفاعا من 249 

بح�صب التقرير ال�صابق للمكتب قبل هذا التاريخ بي�م.
وقال مكتب حق�ق الإن�صان اإن هناك 19 طفال من بني قتلى اأحدث 
له  تابعني  تقارير من مراقبني  يتلقى  ال��ذي  املكتب  وق��ال  ح�صيلة. 
اأ�صلحة متفجرة مثل  اإن معظم ال�صحايا �صقط�ا جراء  اأوكرانيا  يف 
املتعددة  ال�����ص���اري��خ  وراج��م��ات  الثقيلة  املدفعية  ب��ق��ذائ��ف  الق�صف 

الف�هات وال�صربات ال�صاروخية واجل�ية.
 

�صت�لتنربغ  ين�س  )نات�(  الأطل�صي  �صمال  حللف  العام  الأم��ني  اأك��د 
اجلمعة اأن احللف لن يقيم منطقة حظر ج�ي ف�ق اأوكرانيا، بعدما 

طلبت كييف امل�صاعدة ل�قف الق�صف الرو�صي.
وقال �صت�لتنربغ بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول احللف اإن 
اإر�صال مقاتالت تابعة  “الطريقة ال�حيدة لفر�س حظر ج�ي هي 
للنات� اإىل املجال اجل�ي الأوكراين، ومن ثم فر�س حظر للطريان 
�صينتهي  بذلك،  “اإذا قمنا  وتابع  الرو�صية«.  الطائرات  اإ�صقاط  عرب 
تت�ّرط  اأوروب���ا،  �صاملة يف  اإىل ح��رب  بنا يف و�صع قد يف�صي  الأم��ر 
اأكرب  اإن�صانية  مبعاناة  وتت�صبب  الأخ���رى  ال���دول  م��ن  العديد  فيها 
بكثري. لهذا ال�صبب نّتخذ هذا القرار امل�ؤمل«. وياأتي م�قف احللف 
للم�صاعدة  الأوكرانية  القيادة  وا�صنطن رغم منا�صدات  الذي تق�ده 
�صت�لتنربغ  وح��ّذر  البالد.  ملدن  الرو�صي  الع�ص�ائي  الق�صف  ظل  يف 
من اأن “الأيام املقبلة �صتك�ن اأ�ص�اأ على الأرجح مع مزيد من القتلى 
اأ�صلحتها  الرو�صية  امل�صلحة  ال��ق���ات  جتلب  فيما  وال��دم��ار  وامل��ع��ان��اة 

الأثقل وت�ا�صل هجماتها يف اأنحاء البالد«.

عوا�سم

الريا�ص

ا�شتوكهومل

وا�شنطن

بروك�شل

الكرملني يدعو الرو�ض اإىل الوقوف خلف بوتني
•• مو�سكو-اأ ف ب

بعد  ب�تني،  فالدميري  الرئي�س  خلف  لل�ق�ف  الرو�س  اجلمعة  الكرملني  دع��ا 
اأكرث من اأ�صب�ع على بدء غزو اأوكرانيا. وقال الناطق با�صم الكرملني دميرتي 
بي�صك�ف لل�صحافيني “لي�س الآن وقت النق�صام”، وذلك ردا على �ص�ؤال ب�صاأن 
منا�صدات اأطلقتها �صخ�صيات عامة لإنهاء احلرب. واأ�صاف “الآن وقت ال�ق�ف 

�صفا واحدا، ال�ق�ف �صفا واحدا خلف رئي�صنا«.
من  هناك  بالثقافة.  املعنيني  بني  حمتدمة  نقا�صات  بالفعل  “هناك  واأ���ص��اف 
يدعم الرئي�س وي�ؤيده باإخال�س وهناك من ل يفهم ما يجري )...( يجب اأن 
ن�صرح له�ؤلء الأم�ر بروية«. ون�صرت عرائ�س عدة مل�اطنني �صد احلرب مبا يف 
بيانات خا�صة وقعتها �صخ�صيات ثقافية وعلماء يف جمال الطب. �صددت  ذلك 
اإغالق  ذلك  يف  مبا  اأوكرانيا  غزو  اأعقاب  يف  املحلية  القي�د  الرو�صية  ال�صلطات 
ت�صريعية  تعديالت  وتبني  اإلكرتونية  م�اقع  وحجب  امل�صتقلة  الإع��الم  و�صائل 
لفر�س اأحكام بال�صجن على الذين يدان�ن بن�صر “معل�مات كاذبة” عن اجلي�س. 
وح�ل النزاع يف اأوكرانيا، قال املتحدث با�صم الكرملني اإن ب�تني ل ين�ي التحدث 
اإىل الرئي�س الأوكراين، معتربا اأن حمادثات الي�م ال�صابق يجب اأن ت�صتمر بهذا 
ال�صكل مب�صاركة ممثلني عن الرئا�صتني. واأو�صح بي�صك�ف اأن “هذه املفاو�صات 
هي و�صيلة جيدة لنقل وجهة نظرنا اإىل اجلانب الأوكراين ب�صاأن امل�صكلة«. كما 
اأي حمادثة مع نظريه الأمريكي ج� بايدن.  ل ين�ي الرئي�س الرو�صي اإجراء 
اأنه  الن�ع”، م��صحا  التخطيط ملحادثة من هذا  يتم  “مل  اإن��ه  بي�صك�ف  وق��ال 
اعتبار ه�ؤلء ال�صركاء يف ال�قت احلايل حماورين” بينما تتهم  ال�صعب  “من 
رو�صيا الغرب ب�صكل عام وال�ليات املتحدة خ�ص��صا با�صتخدام اأوكرانيا اأداة يف 

م�اجهة م��صك� وجعلها تهديدا ا�صرتاتيجيا للكرملني.

 هل ي�سقط بوتني ب�سبب مناه�سة البل�سفية؟

فاينن�سال تاميز: على الغرب األ يخاطر بالت�سعيد يف رده على بوتني

اأمريكا: ل ن�سعى لل�سراع مع رو�سيا لكننا م�ستعدون له 
•• براج-رويرتز

جمه�رية  اإن  ت�صرين�خ�فا  يانا  الت�صيكية  ال��دف��اع  وزي���رة  قالت 
جمم�عة  يف  للم�صاهمة  ج��ن��دي   400 اإر���ص��ال  ميكنها  الت�صيك 
قتالية يف �صل�فاكيا املجاورة يف اإطار خطط حلف �صمال الأطل�صي 

لتعزيز جناحه ال�صرقي.
للتحالف  ال�����ص��رق��ي��ة  ال����دول  يف  وج�����ده  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ل��ف  ي�صعى 
الع�صكري يف اأعقاب الغزو الرو�صي لأوكرانيا املتاخمة ل�صل�فاكيا 

ودول اأخرى يف و�صط اأوروبا مثل املجر ورومانيا وب�لندا.
وقالت ت�صرين�خ�فا اإن جمم�عة القتال اجلديدة �صت�صم جن�دا 

من تلك الدول اإىل جانب بلغاريا.

والت�صال  ال��ق��ي��ادة  مل��راك��ز  اأف����رادا  �صرت�صل  الت�صيك  ان  واأ���ص��اف��ت 
والل�ج�صتيات واملراقبة.

ت�صت�صيف  ق��د  ب���الده  اإن  ال�صبت  ي���م  �صل�فاكيا  دف���اع  وزي���ر  ق��ال 
اأجنبي  جندي   1200 ت�صم  ت�صكيلها  يجري  قتالية  جمم�عة 
اأملانية  ب���ات���ري����ت ال���دف���اع���ي ال�����ص��اروخ��ي ت�����ص��غ��ل��ه ق�����ات  ون���ظ���ام 

وه�لندية.
ودعمت الت�صيك، على غرار دول اأخرى، اأوكرانيا وقدمت لق�اتها 

م�صاعدات ع�صكرية.
 ووافقت احلك�مة ي�م اخلمي�س على �صحنة اإ�صافية من الأ�صلحة 
األف   730( ك����رون���ة  م��ل��ي���ن   17 بقيمة  وال���ذخ���رية  اخل��ف��ي��ف��ة 

دولر(.

•• بروك�سل-رويرتز

قال وزير اخلارجية الأمريكي اأنت�ين بلينكن اإن حلف �صمال الأطل�صي �صيدافع 
عن كل حلفائه واأرا�صيه يف وجه اأي هج�م رو�صي، وذلك لدى و�ص�له  اأم�س 
بلينكن  وق��ال  بروك�صل.  يف  احللف  خارجية  ل���زراء  اجتماع  حل�ص�ر  اجلمعة 
علينا  ُف��ر���س  اإذا  لكن  ل�����ص��راع،  ن�صعى  ل  دف��اع��ي.  حلف  “حلفنا  لل�صحفيني 
ال�صراع فنحن م�صتعدون له و�صندافع عن كل �صرب من اأرا�صي احللف”. واأدان 

ما و�صفه بالهجمات الرو�صية على املدنيني يف اأوكرانيا.
واأ�صاف “وخالل الليلة املا�صية، تابعنا اأي�صا تقارير عن الهج�م على حمطة 
للطاقة الن�وية. هذا يظهر مدى رع�نة هذه احلرب و�صرورة اإنهائها و�صرورة 

�صحب رو�صيا كل ق�اتها والنخراط يف اجله�د الدبل�ما�صية بنية ح�صنة«.
 
 

•• وا�سنطن-وكاالت

دعا العامل ال�صيا�صي البارز يف م�ؤ�ص�صة راند الأمريكية 
ب��ق���ة على  ال���رد  اإىل  ال��غ��رب��ي  ال��ع��امل  ���ص��اراب  �صم�يل 
اأوكرانيا، ودعا يف ال�قت نف�صه  العتداء الرو�صي �صد 
الغربيني، اإىل الأخذ يف احل�صبان اإمكانية ت�صبب الرد 
يف دوامة ت�صعيد قد ت�ؤدي اإىل النتيجة ال�حيدة التي 
�صتك�ن اأ�ص�اأ من الجتياح نف�صه، حرب بني حلف �صمال 

الأطل�صي، ورو�صيا.
ل رو�صيا ول نات� يريدان احلرب. لكن التاريخ حافل 
نيتها   تك�ن  اأن  دون  ح��رب  اإىل  انزلقت  ل��دول  باأمثلة 
اأطلقت  لنزاعات �صغرية  باأمثلة  اأي�صاً  القتال، وحافل 
�صرارات حروب اأو�صع. ومتهد ظروف الجتياح الرو�صي 

ملخاطر الت�صعيد.
كتب �صاراب يف �صحيفة “فاينن�صال تاميز” اأن رو�صيا 
على  جيل  منذ  اأوروب���ا  يف  ع�صكرية  عملية  اأك��رب  �صنت 
اأطل�صيني  اأرب��ع��ة حلفاء  اأرا���ص��ي  الأق���ل، يف دول���ة حت��د 
وتتقا�صم حدوداً بحرية مع دولة اأطل�صية خام�صة هي 

تركيا.
احتمال  ارت��ف��ع  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  تكثيف  وب��ع��د 
اأج�اء  رو�صية  مقاتلة  انتهاك  مثل  العر�صي  احل��ادث 

دولة اأطل�صية يف عمليات قتالية.
اأ�صابت  رو�صية  كروز  �ص�اريخ  اأن  اإىل  تقارير  واأ�صارت 
ما  الب�لندية  احل���دود  م��ن  يكفي  مب��ا  قريبة  اأه��داف��اً 

اأطلق �صافرات الإنذار على اجلانب الآخر.
اإن خطاأ يف ال�صتهداف ي�ؤدي اإىل �صرب اأرا�س اأطل�صية، 

اأمر اأكرث احتماًل و�صط �صبابية احلرب.
امل�����ص��ل��ح��ة ال��رو���ص��ي��ة التي  ال���ق����ات  اأن  ال��ك��ات��ب  وت���اب���ع 
اأن تخطئ يف  وج���دي��اً ميكن  ن��زاع��اً  ي�صبه  م��ا  تخ��س 
تقدير جه�د نات� لتعزيز اخلط�ط الأمامية للحلفاء، 
اأوكرانيا،  يف  الرو�س  �صد  للتدخل  حماولة  فتعتربها 
الن�وية  ال��ق���ات  واإذا كانت  ذل��ك فعاًل.  ت��رد على  وق��د 

دون  ول��ك��ن  نف�صها،  ال�����ص���رة  ه��ذه  “ا�صتعادة  اأن  وراأى 
التبيي�س الزائف لل�صي�عية، هي اأحد اأهداف فالدميري 

ب�تني واأن�صاره«.

اجتثاث ال�صيوعية
اجتثاث  ت����ري����دون  “هل  ب����ت���ني  ����ص���األ  خ���ط���اب���ه،  ويف 
التذكاري  ال��ن�����ص��ب  ب��ه��دم  م�صت�صهداً  ال�صي�عية؟”، 
�صعداء  ن��ح��ن  “ح�صًنا،  واأ����ص���اف  اأوك��ران��ي��ا.  يف  للينني 
يق�ل�ن، يف  كما  نت�قف،  اأن  لكن ل يجب  بذلك،  ج��داً 
منت�صف الطريق، ونحن على ا�صتعداد لن��صح لكم ما 

يعنيه الجتثاث احلقيقي لل�صي�عية يف اأوكرانيا«.
“نزعة لينني الأممية، و�ص�فينية  اأن  لكن الكاتب راأى 
بالفعل”،  مت�افقتني  غري  العظيمة  الرو�صية  ب�تني 
م�صيفاً اأن كل هذا يجب اأن ُيظهر لال�صرتاكيني خا�صًة 
اأن “الرجل الذي يحكم الكرملني، ه� عدوهم اللدود. 
وه����ذا ���ص��ح��ي��ح ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ك���ل اأخ���ط���اء الغرب 

الأ�صا�صية«.
الكاملة  “امل�ص�ؤولية  تتحمل  ب�تني  حك�مة  اإن  وق��ال 
عن احلرب احلالية، حيث تبنت الرغبات الإمربيالية 

•• عوا�سم-وكاالت

ق��ب��ل احل����رب ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا، زع���م ال��رئ��ي�����س الرو�صي 
�صناعة  م���ن  اجل������ارة،  ال���دول���ة  اأن  ب����ت���ني  ف���الدمي���ري 
البال�صفة، يف روؤية اأ�صط�رية للتاريخ، ت�صتند اإىل اأحلك 

اإمربيالية قي�صرية.
ال���ب���اح���ث امل��خ�����ص��رم يف مركز  ل��ك��ن م���اري���� ك��ي�����ص��ل��ر، 
“ليبنت�س” للتاريخ املعا�صر يف ب�ت�صدام الأملانية، اأكد 
“مغالطاٍت  على  ينط�ي  جارته  عن  ب�تني  حديث  اأن 
اأن احلل يكمن يف حركة �صالم دولية  م�ؤكداً  كربى”، 
وكل  احلالية  الرو�صية  احل��رب  لعرقلة  النطاق  وا�صعة 

حرب يف امل�صتقبل.
التي متثل �ص�ت  “جاك�بني”  وكتب كي�صلر يف جملة 
 21 الرو�صي يف  الرئي�س  اأن خطاب  الأمريكي،  الي�صار 
فرباير-�صباط عند اإعالن اعرتاف رو�صيا، بجمه�ريتي 
ب��صفه  التاريخ  يف  �صُي�صجل  ودونيت�صك،  ل�غان�صك، 
كل  ب�تني  �صّبب  حيث  بال�ص�ء،  اإن����ذاراً  الأ���ص��ب��اب  اأك��رث 

اأن�اع ال�صتياء الق�مي وا�صتياء رو�صيا الكربى.
وف��ن��د ال��ك��ات��ب ا���ص��ت��ط��راد ب���ت��ني ال��ت��اري��خ��ي ع��ن ظه�ر 

اأوكرانيا، وع�اقبه املحتملة.

�صالم اخلبز
���ص��ح��ي��ح اأن اأوك���ران���ي���ا ك��ان��ت ت��اب��ع��ة ع��ل��ى م����دار قرون 
 ،1917 -اآذار  م��ار���س  يف  اأن��ه  غ��ري  خمتلفة،  دول  اإىل 
ميخايل�  امل����ؤرخ  برئا�صة  اأوك��ران��ي��ة  جمه�رية  اأُن�ِصئت 

هرو�صيف�صكي.
الفيدرالية،  رو�صيا  الذاتي يف  باحلكم  الربملان  وطالب 
اأعلن الربملان  اأكت�بر -ت�صرين الأول،  اأعقاب ث�رة  ويف 
ح�صلت  النتخابات  ويف  �صعبية،  جمه�رية  اأوك��ران��ي��ا، 

الأحزاب غري البل�صفية على الأغلبية.
وانتهت انتفا�صتان بل�صفيتان قبل نهاية 1917 وبداية 
1918 بال�صتيالء على كييف، لكن ق�ات اجلمه�رية 
والنم�صاوية،  الأمل��ان��ي��ة  اجلي��س  م��ن  بدعم  ال�صعبية، 

ا�صتعادت املدينة يف مار�س 1918.
يف غ�ص�ن ذلك، اأبرمت اجلمه�رية ال�صعبية ما ي�صّمى 
الق�ى  دول  م��ع  بري�صت  مدينة  يف  اخلبز”  ب�”�صالم 

الأملانية  الإم��رباط���ري��ت��ني  ب��ني  ال��ت��ح��ال��ف  امل��رك��زي��ة، 
وبلغاريا،  العثمانية،  وال��دول��ة  امل��ج��ري��ة،  والنم�صاوية 
احلب�ب  اإم���دادات  اأمنت  التي  )�صباط(،  فرباير   9 يف 
رو�صيا  على  وكان  واملجر،  والنم�صا،  لأملانيا،  الأوكرانية 
البل�صفية، اأن تقبل نتائج هذا ال�صالم املنف�صل، خ�صارة 

اأوكرانيا، يف معاهدة “بري�صت ليت�ف�صك” لل�صالم.
ويف اأبريل )ني�صان( 1918، حّلت دول الق�ى املركزية 
رئي�صاً  �صك�روباد�صكي  بافل�  اجلرنال  وعّينت  الربملان، 
الأول(  )ك��ان���ن  دي�صمرب  يف  ب��الأخ��ري  واأُِط��ي��ح  للدولة، 

واأُِعيدت اجلمه�رية ال�صعبية غري البل�صفية.
الق�ى  دول  انهيار  وبعد  الأم���ر،  البال�صفة  يقبل  ومل 
املركزية، �صّن�ا هج�ماً ع�صكرياً وا�صت�ل�ا على كييف يف 
يناير )كان�ن الثاين( 1919 وعلى كل �صرق اأوكرانيا 

بحل�ل اأوائل 1920.
يف  �صعبية  جمه�رية  نف�صها  الغربية  اأوكرانيا  واأعلنت 
غري  ال�صرقية.  اجل��م��ه���ري��ة  اإىل  لالن�صمام   1918
الب�لندية،  ال��دول��ة  تق�صيم  حتى  احتلتها  ب���ل��ن��دا  اأن 
)اأيل�ل(  �صبتمرب  يف  ال�ص�فييتي  والحت���اد  اأملانيا  ب��ني 

.1939

الوعي القومي الأوكراين
واأ�صاف الكاتب اأنه ل يجب اأن حتجب الفرتة الق�صرية 
الأوك���راين  الق�مي  ال���ع��ي  اأن  حقيقة  ال��دول��ة،  لقيام 
م�ج�داً  ك���ان  ال���ص��ت��ق��الل  اإىل  ي�صعى  ال���ذي  احل��دي��ث 
اأغفلها  حقيقة  وه��ي  ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  يف  بالفعل 
بع�س  قّلل  التي  الأوك��ران��ي��ة،  واأ�صبحت  مت��ام��اً،  ب�تني 
اأدبية  لغة  ريفيية،  لغة  باعتبارها  قيمتها  من  الرو�س 
بف�صل كتاب مثل اإيفان ك�تلياريف�صكي، ولحقاً تارا�س 
�صيف�صينك�. وارتقى بهذه العملية م�ؤرخ�ن مثل ميك�ل 

ك��صت�ماروف، وف�ل�دميري اأنت�ن�فيت�س.
ب��ري��ت�����ص��اك، واإيفان  اأوم��ي��ل��ج��ان  امل�����ؤرخ����ان  اأن�����ص��اأ  ك��م��ا 
لدرا�صة  عاملياً  م�صه�رة  بحث  م�ؤ�ص�صاٍت  رودنيت�صكي 
ال��ت��اري��خ وال��ث��ق��اف��ة الأوك��ران��ي��ة يف ه���ارف���ارد، وجامعة 
1991، تعمل هذه  اإدم�نت�ن، بكندا. ومنذ  األربتا يف 
امل�ؤ�ص�صات بالتعاون مع زمالء اأوكرانيني لتفكيك بقايا 

ال�ص�رة التاريخية ال�صتالينية.

باخت�صار، اإن احلرب يف اأوكرانيا ترفع خماطر حادث 
اأو �ص�ء تقدير ي�ؤدي اإىل دوامة حرب رو�صية اأطل�صية.

العق�بات  ي��رى  الرو�صي  الرئي�س  اأن  يف  كبرياً  �صك  ل 
جزءاً من حملة لالإطاحة بحك�مته. واإن اخل�ف من 
ب�صكل  الن��ت��ق��ام  اإىل  ي��دف��ع��ه  ق��د  ه���ذه احل��م��ل��ة  تكثيف 
�صد  ال�صيبريانية  الرو�صية  للهجمات  وميكن  مبا�صر، 
م�ؤ�ص�صات مالية غربية اأن ت�صغط على الغرب لي�صّعد 

وه� اأمر يعزز الدوامة.
ولكن القلق من الت�صعيد ل يجب اأن ي�قف الغربيني 
ع���ن ال�����رد ب���ق����ة ع��ل��ى ت�����ص��رف��ات ب����ت���ني، ل��ك��ن ميكن 
القادة  على  اأوًل،  املخاطر.  تخفف  قد  خط�ات  اتخاذ 

يف ح���ال ت���اأه���ب ق�����ص���ى ك��م��ا ق���ال ال��رئ��ي�����س الرو�صي 
فالدميري ب�تني، فاإن ح�اجز احلماية �صد الت�صعيد 
امل�صتمرة مل�صاعدة  ال�صريع �صتت�صاءل. وحتمل اجله�د 
الأوك��ران��ي��ني يف م��ق��اوم��ة الع��ت��داء ال��رو���ص��ي خماطر 

اأي�صاً.
اأوكرانيني  طيارين  عن  الأ�صب�ع  هذا  تقارير  انت�صرت 
ل���ص��ت��ع��ادة مقاتالت  ب���ل��ن��دا  اإىل  ���ص��ي�����ص��اف��رون  ك��ان���ا 
علنية،  اأ�صبحت  حني  للقتال.  بها  والع�دة  �ص�فييتية 
دقت اخلطة جر�س الإنذار فاألغيت ب�صرعة. لكن الرغبة 
اأن  وميكن  �صتت�ا�صل  وب�صرعة،  امل�صاعدة  يف  املفه�مة 

ت�ؤدي اإىل اأفكار م�صابهة ل تخل� من املخاطر.

�صتالني  ج�زيف  ا�صتاأنفها  والتي  القي�صرية،  لرو�صيا 
بعد النف�صال عن الأممية البل�صفية يف 1917«.

القدي�س الراعي لالأقليات
وراأى الكاتب اأن ب�تني يقدم نف�صه “القدي�س الراعي” 
ب�”الإبادة  مهددة  اأنها  يزعم  التي  الرو�صية  لالأقليات 
وقد تك�ن لهذه الكذبة التاريخية ع�اقب  اجلماعية”، 
دول  يف  اأي�صاً  تعي�س  رو�صية  اأقليات  هناك  لأن  اأخ��رى، 
يف  ع�ص�يتهم  ���ص��رتدع  “هل  كي�صلر:  و���ص��األ  البلطيق. 
نات�، رو�صيا، حتى عند اإر�صال دونالد ترامب، اإذا اأعيد 
الت�صرف؟”،  ح��ري��ة  ب���ت��ني  تعطي  اإ����ص���ارات  ان��ت��خ��اب��ه، 
جميباً “رغم اأنه ل يبدو حمتماًل، فاإن ما يجري حالياً 

بدا وكاأنه غري حمتمل منذ اأ�صابيع فقط«.
وختم الباحث قائاًل: “الأهم من ذلك ه� ظه�ر حركة 
الرو�صية  احل��رب  لعرقلة  النطاق  وا�صعة  دولية  �صالم 
امل�صتقبل”،  يف  الع�صكري  احل�صد  ومعار�صة  احلالية، 
م�صيفاً اأن “اأي �صخ�س يف رو�صيا يجروؤ على الحتجاج 
كانت  مهما  دع���م مم��ك��ن،  اأك���رب  ي�صتحق  احل���رب  ع��ل��ى 

الحتمالت �صئيلة يف ال�قت احلا�صر«.

على  احل��ف��اظ  الع�صكريني  والأطل�صيني  الأمريكيني 
فبعد قطع  ال��رو���س.  نظرائهم  م��ع  ال��ت���ا���ص��ل  ق��ن���ات 
الت�صاور مع م��صك� عن حق، تبقى  اآليات  العديد من 

هذه الروابط اأ�صا�صية لتفادي �ص�ء احل�صابات.
ثانياً، يف مرحلة العمليات القتالية الرو�صية الن�صطة، 
ميكن ا�صتخدام هذه القن�ات لت�فري �صفافية اإ�صافية، 
اأن ذلك ل يق��س الأمن العملياتي، عن طبيعة  طاملا 
حترك الق�ات الأمريكية والأطل�صية والدول احلليفة 
املتحدة  ال���لي��ات  م�صلحة  وم��ن  لأوك��ران��ي��ا.  املحاذية 
عمله  خ��الل  ال��رو���ص��ي،  اجلي�س  يتفاجاأ  األ  واحل��ل��ف��اء 
تف�صري  في�صيء  اأطل�صي،  بن�صاط  �صديد،  �صغط  حتت 

النت�صار يف دول حليفة، فيعتربه تدخاًل يف اأوكرانيا.
ثالثاً، اأ�صاف �صاراب، ميكن للغرب ا�صتخدام العق�بات 
الأ�صا�صي  هدفه  عن  التخلي  اإىل  ب�تني  لدفع  راف��ع��ًة 
من احلرب بقطع راأ�س احلك�مة الأوكرانية وتن�صيب 

حك�مة م�الية لرو�صيا.
البنك  العق�بات على  املثال، فاإن تخفيف  وعلى �صبيل 
وبت�ص�ية  ال��ن��ار  اإط���الق  ب�قف  رو�صيا  لإق��ن��اع  امل��رك��زي 
متفاو�س عليها لن يخفف املعاناة الإن�صانية يف اأوكرانيا 
وح�صب، بل قد ي�ؤ�صر على حدود الن�ايا الغربية، مبا 
بنظام  الإط���اح���ة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��ق���ب��ات ل  اأن  ي������ص��ح 

ب�تني.
رابعاً، على دعم اجلي�س الأوكراين اأن يك�ن من�صقاً بني 
العام.  ال���راأي  عن  وبعيداً  بعناية  وم�صب�طاً  احللفاء 
على القادة الع�صكريني الأمريكيني وحلفائهم مراعاة 
املخاوف من الت�صعيد عند اتخاذ قرار ح�ل ما يجب 

تقدميه، وكيفية تنفيذه.
قاد  لقد  ���ص��روري��اً.  لكن  للغاية  �صعباً  الأم���ر  �صيك�ن 
ب�تني دولته اإىل حرب قاتلة وغري مربرة �صد جارته. 
بطريقة  ذل��ك  فعل  عليه  ال��غ��رب،  الكلفة  يرفع  بينما 
امل�ت  من  املزيد  ُت�صبب  اأن  ميكن  اأو�صع  حرباً  تتفادى 

والدمار.

جزائريون ي�ستغيثون من خاركيف: ف�سلوا علينا القطط والكلب •• كييف-وكاالت

الرهيبة،  املاآ�صي  تتجلى  احل��روب  يف 
ي�صعى  وال������دم������ار  امل���������ت  ف��������ص���ط 
والهروب،  ب��ال��ن��ج��اة  ل��ل��ف���ز  اجل��م��ي��ع 
�صابان  يلتم�صه  م��ا  بال�صبط  وه���ذا 
ج���زائ���ري���ان ي���ح���اولن اخل�����روج من 
�صرقي  امل��ن��ك���ب��ة  خ��ارك��ي��ف  م��دي��ن��ة 
الآن،  ح��ت��ى  ج���دوى  دون  اأوك���ران���ي���ا، 
ا���ص��ت��غ��اث��ت��ه��م ع���رب م�قع  م��ط��ل��ق��ني 

�صكاي ني�ز عربية.
وتقع مدينة خاركيف، التي يبلغ عدد 
ن�صمة،  ملي�ن   1.4 ح���ايل  �صكانها 
20 مياًل  ع���ن  ت��ق��ل  م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى 
ك��ي��ل���م��رًتا( ج��ن���ب احل����دود   32(
خاركيف  منطقة  وت�صهد  الرو�صية، 
بحياة  اأودى  ���ص��دي��داً،  رو�صياً  ق�صفاً 
امل��دن��ي��ني خالل  م���ن  ���ص��خ�����ص��اً   34
املا�صية،  والع�صرين  الأربع  ال�صاعات 
بح�صب ما قالت خدمات الط�ارئ يف 

اأوكرانيا اأم�س الأول اخلمي�س.
خاركيف  يف  يعي�س  من  كل  ويحاول 
اخل�����روج م��ن��ه��ا ع���رب ال���ق���ط���ارات، اأو 

انتقال  و�صيلة  تعد  التي  احل��اف��الت 
الق�صف،  ا����ص���ت���داد  م���ع  اآم���ن���ة  غ���ري 
مت�جهني اإىل مدينة لفيف التي تقع 
التقاء  نقطة  وتعد  اأوكرانيا،  غربي 

النازحني نح� الدول احلدودية.
يروي طالب جزائري - ف�صل حجب 
“�صكاي ني�ز عربية”  ا�صمه - مل�قع 
معاناته حتت وطاأة الق�صف، اإذ يق�ل 
الرو�صي  للغزو  الأول  الي�م  اإنه منذ 
وه� يحاول الفرار من املدينة، لكن 
خروجه  دون  حت����ل  م��ع���ق��ات  ث��م��ة 

حتى الآن.
عام،   22 ال���  �صاحب  ال�صاب  ويق�ل 
و�صط  �صريبنيا  �صارع  يقطن  وال��ذي 
تتلخ�س  الأوىل  امل�صكلة  اإن  املدينة، 
يف ���ص��ع���ب��ة ح��رك��ة الن��ت��ق��ال داخل 
امل���دي���ن���ة، وه����� م���ا ح����ال ب��ي��ن��ه وبني 
القطارات  حم��ط��ة  اإىل  الن���ت���ق���ال 
 7 نح�  �صكنه  حم��ل  ع��ن  تبعد  التي 

كيل�مرتات.

هند�صة  يدر�س  ال��ذي  ال�صاب  ويتابع 
خاركيف  ج���ام���ع���ة  يف  ال��ك��م��ب��ي���ت��ر 
“م�صاألة  ال���ت���ق���ن���ي���ة:  ال�����ط����ن����ي����ة 
اأ�صبحت  اأج���رة  ���ص��ي��ارة  على  ال��ع��ث���ر 
النتقال  اأ�صعار  اأن  كما  م�صتع�صية، 
ب��ات��ت ب��اه��ظ��ة ج����داً، ف��ف��ي الظروف 
كانت   - احل������رب  ق���ب���ل   - ال����ع����ادي����ة 
القطارات  ملحطة  الن��ت��ق��ال  تكلفة 
ب�”التاك�صي” ح�ايل دولرين، الي�م 

و�صلت اإىل 100 دولرا اأمريكياً«.
�صيارة  على  ع��رثت  “بعدما  ويكمل: 
الأربعاء،  ي���م  بالغة  ب�صع�بة  اأج��رة 
ب���داأت معاناة ج��دي��دة داخ��ل حمطة 
يتيح  ال��ذي  الباب  فاأمام  القطارات، 
القطارات،  ر�صيف  اإىل  ال��ص�ل  لنا 
ا�صرتطا  اأوك��ران��ي��ان،  حار�صان  وق��ف 
اأوًل، ثم  وال��ن�����ص��اء  الأط���ف���ال  دخ����ل 
ب��ع��د ذل����ك ف���ج��ئ��ن��ا ب���دخ����ل رج���ال 
اأوك��ران��ي��ني ب��ع��د ح��دي��ث ج��ان��ب��ي مع 
ح������اول بع�س  وع���ن���دم���ا  احل�����را������س، 

ال��ط��ري��ق��ة مت  امل����رور بنف�س  ال��ه��ن���د 
منعهم والعتداء عليهم«.

بع�س  اإن  اجل��زائ��ري  ال�صاب  وي��ق���ل 
ال��رج��ال الأوك��ران��ي��ني ك��ان يقفزون 
ال�صياج دون اعرتا�س من  اأعلى  من 
ال�����ص��رط��ة، ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��ح��اول اأي 
يتم  الطريقة  بنف�س  العب�ر  اأجنبي 
وبعد  عليه،  العتداء  واأحيانا  منعه 
معاناة واعتداءات ا�صتطعنا كاأجانب 

ال��ص�ل اإىل الر�صيف.
القطارات  حم��ط��ة  “يف  وي�������ردف: 
وبداأنا  اأردين،  ����ص���اب  اإىل  ت��ع��رف��ت 
اآخر،  اإىل  ر�صيف  م��ن  ���ص���ي��اً  ننتقل 
ونقفز عرب ال�صياجات يف ظل طق�س 
قطار  ي��اأت��ي  وكلما  ال����ربودة،  �صديد 
اأي  �صع�د  وال�صرطة  العمال  مينع 
�صخ�س غري الن�صاء والأطفال، وبعد 
ذل��ك ال��رج��ال الأوك����ران، اأم��ا العرب 
وال��ه��ن���د والأف����ارق����ة وغ���ريه���م فال 

ي�صمح لهم ب�صع�د القطارات«.

يق�ل بنربة حزينة: “امل�صحك املبكي 
والقطط  ال��ك��الب  ن�صاهد  ك��ن��ا  اأن��ن��ا 
ي�صمح لها ب�صع�د القطارات ب�صحبة 

الأوكرانيني، بينما ُمنعنا نحن«.
“�صكاي  م�قع  مع  ويف ختام حديثه 
الطالب  ي����ق�����ل  عربية”  ن����ي�����ز 
الأم��ر فقدنا  نهاية  “يف  اجلزائري: 
وعدنا  قطار  ب��اأي  اللحاق  يف  الأم���ل 
الفرج  ننتظر  امل��ن��زل،  اإىل  اأدراج���ن���ا 
حت���ت ال��ق�����ص��ف، وم����ا ن��ط��ل��ب��ه الآن 
م�ص�ؤولة  جهة  اأي  م��ن  التدخل  ه��� 

لإنقاذنا«.
جزائري  ل�صاب  اأخ���رى  معاناة  ثمة 
خاركيف  ج��ام��ع��ة  يف  ي���در����س  اآخ�����ر 
يف  يعي�س  وه���  لالقت�صاد،  ال�طنية 
 Prospect Peremoha حي
وه� احلي الأقرب للحدود الرو�صية، 
ال���ذي ف�صل عدم  ال�����ص��اب -  وي��ق���ل 
ال�صاحية  اإن   ،- اأي�����ص��اً  ا���ص��م��ه  ذك���ر 
اآمنة  تعد  خاركيف  يف  يقطنها  التي 

حتى  الق�صف  عن  وبعيدة  م��ا،  ن�عاً 
احلاجيات  بها  يت�افر  كما  ال�صاعة، 

الأ�صا�صية لكن بكميات قليلة.
“�صكاي  مل���ق��ع  ح��دي��ث��ه  يف  وي�صيف 
البداية  يف  ك���ان  اأن���ه  عربية”  ن��ي���ز 
اأوكرانيني،  م��ن  �صقة  ي�صتاأجر  ك��ان 
لكن مع بداية احلرب انتقل لل�صكن 
اللغتني  ي���ع���رف����ن  ك����ن���ه���م  م��ع��ه��م 
ولديهم  والأوك����ران����ي����ة،  ال��رو���ص��ي��ة 
ي�صاعده  ما  وه���  بالإجنليزية،  اإمل��ام 
الأج�اء  ه��ذه  ظل  يف  الت�ا�صل  على 
منذ  يبحث  اأن��ه  خا�صة  امل�صطربة، 
�صتة اأيام عن �صيارة اأجرة تنقله اإىل 
ال��ت��ي تبعد عنه  ال��ق��ط��ارات  حم��ط��ة 

ح�ايل 17 كيل�مرتات.
وي��ق���ل اإن��ه خ��الل ك��ل ه��ذه امل��دة مل 
املحطة؛  اإىل  ت��ن��ق��ل��ه  ����ص���ي���ارة  ي��ج��د 
اآمن، لكن  اأ�صبح غري  ك�ن النتقال 
يعد  مل  املحطة  اإىل  ال������ص���ل  حتى 
ح���اًل يف ح��د ذات����ه، م��ع م��ن��ع العرب 
ا�صتقالل  م����ن  الأج������ان������ب  وب���ق���ي���ة 
ال��ق��ط��ارات، واإع��ط��اء الأول���ي��ة فقط 

لالأوكرانيني.

جندي ت�سيكي لتعزيز اجلناح ال�سرقي للناتو  400
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

    رغم اأن رد فعل ج� بايدن على الأزمة الأوكرانية 
ك��ان ح��ازًم��ا وحم�����ص���ًب��ا ب�صكل ج��ي��د، ف���اإن التقدم 
يف  النق�صامات  وي��ع��ّم��ق  يك�صف  الأخ���ري  ال��رو���ص��ي 

ال�ليات املتحدة.
    فالدميري ب�تني غام�س، لكن يبدو اأن اأفعاله 
يف اأوكرانيا تخدم ثالثة اأغرا�س رئي�صية: ا�صتعادة 
عظمة رو�صيا التاريخية، واإ�صعاف الق�ة العظمى 
وزرع  طريقها،  يف  ال�ق�ف  ميكنها  التي  ال�حيدة 

النق�صام يف حلف الأطل�صي.
   يتنا�صب غزو املناطق الناطقة بالرو�صية يف �صرق 
اأن  يبدو  ولكن  الأول،  الهدف  مع  جيًدا  اأوكرانيا 
ردود الفعل الف�رية يف ال�ليات املتحدة ُتظهر اأنه 
للثالث،  بالن�صبة  اأما  الثاين جيًدا.  الهدف  يخدم 

فال�قت �صيخربنا.

عدوان وانق�صامات
    يجب اأن تك�ن �صاذًجا للغاية لتقبل تربير ب�تني 
املعقد للت�غل الأخري لق�اته يف اأوكرانيا. لقد كان 
غزًوا �صريًحا. وال�ص�ؤال الآن ه� ما اإذا كانت رو�صيا 
دون  جارتها  احتالل  يف  ال�صتمرار  من  �صتتمكن 

عقاب.
   يف وا�صنطن، تلقي املعار�صة جمتمعة بالل�م على 
الرئي�س بايدن. ومع ذلك، منذ بداية هذه الأزمة، 
ال�ليات  ن��ّي��ة  وح���زم  ب��ص�ح  ب��اي��دن  اإدارة  ك���ّررت 
امل��ت��ح��دة ف��ر���س ع��ق���ب��ات ���ص��دي��دة ع��ل��ى اأي ت�غل 
متا�صك  تعزيز  و�صّهلت  اأوكرانيا،  يف  جديد  رو�صي 

احللف الأطل�صي.
امل��ت��ح��دة تاريخًيا  ال����لي���ات  ت��ت��ح��دث      وب��ي��ن��م��ا 
ب�ص�ت واح��د يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف، تك�صف هذه 
الأزمة عن انق�صامات حزبية عميقة. ولئن ُيجمع 
فاإن  ب��اي��دن،  على  ال��ل���م  اإل��ق��اء  على  اجلمه�ري�ن 

م�اقفهم متناق�صة اإىل حد ما.
اأنه  تقليدي�������ة،  الأكث������ر  اجلمه�ري������ن  يزعم�����     
وق�������ت  العق�ب�����ات منذ  يب������داأ  اأن  باي��دن  كان على 
العق�ب���ات  منطق  مع  يتع����ار�س  ما  وه���  ط�يل، 
حرك�ة  يف  الن��ع��زال��ي���������ن  يّته�������م  ح��ني  يف  ذات����ه. 
ترامب بايدن بت�صميم ال��صع من خالل التدخ�ل 

يف �صراع ل يهم ال�ليات املتحدة.

ترامب على اخلط
بعد  الكثري...  يق�ل  ال�صابق  الرئي�س  فعل  رد      
ودونيت�صك،  ل�غان�صك  ملنطقتي  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو 
بالن�صبة  الرو�صي.  بالرئي�س  ترامب  دونالد  اأ�صاد 
هذه  “ا�صتقالل”  ب����  الع�����رتاف  ف����اإن  ل���رتام���ب، 
املناطق واإر�صال ق�ات “حفظ ال�صالم”، ه� �صربة 
انتقاد  ع��دم  على  يحر�س  ال��ذي  لب�تني،  عبقرية 

اأهدافه الت��صعية.
م��ن ه���ذا مل يكن  اأي����اً  اأن  ت��رام��ب  ي��ّدع��ي     طبعا 
ليحدث ل� كان يف من�صبه. يف ال�اقع، عندما كان 
ترامب رئي�صاً، مل يكن ب�تني بحاجة اإىل التدخل 
على  الق�صاء  ميكنه  م�اقفه.  لتق�ية  اخل���ارج  يف 
ما تبقى من املعار�صة يف رو�صيا مع الإف��الت من 
باإ�صعاف  يتكفل  ترامب  ت��رك  خ��الل  من  العقاب 
النات�...  وت��ق�����ص��ي��م  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الغزوات ميكن اأن تنتظر.

�صغوط على التحالف
النخب  انق�صام  اإىل  الرو�صي  الإج���راء  اأدى  لئن     
ال�صيا�صية يف ال�ليات املتحدة، فاإنه ي�اجه حالًيا 
جبهة م�حدة اإىل حد ما من احللفاء الأوروبيني، 
ال��رو���ص��ي��ني. فمع  ارت��ه��ان��ه��م للنفط وال��غ��از  رغ���م 
ارتفاع الأ�صعار و�صعف القت�صادات ب�صبب ال�باء، 
لن  اأن��ه  على حقيقة  ب�تني  يعتمد  اأن  املرجح  من 
مل�ا�صلة  ال�صيا�صية  الإرادة  الغربية  للدول  يك�ن 
ردود  بع�س  كانت  غالياً.  �صتكّلفها  التي  العق�بات 
�صيما  ول  ق���ت��ه��ا،  يف  مده�صة  الأوروب���ي���ة  ال��ف��ع��ل 
القرار الأملاين بتعليق الت�صديق على خط اأنابيب 
الغاز ن�رد �صرتمي 2، وه� �صربة كبرية لرو�صيا. 
يف  مب��ا  الغربيني،  احللفاء  جميع  على  و�صيتعني 
ذلك كندا، حتّمل جزء من تكلفة العق�بات وتعزيز 

النات� يف اأوروبا.
�صي�صمد احللفاء، لأن  اإىل متى  ن��رى  اأن  يبقى     
ب�تني ل يبدو خائًفا من التهديد بفر�س عق�بات، 
لفرتة  اللعبة  ه��ذه  لعب  على  م�صمم  اأن��ه  وي��ب��دو 

ط�يلة.
ترجمة خرية ال�صيباين

وا�سنطن منق�سمة ب�سبب غزو بوتني لأوكرانيا

*اأ�صتاذ العل�م ال�صيا�صية - مركز الدرا�صات والبح�ث الدولية يف جامعة م�نريال لتنمية 
املعرفة ح�ل الرهانات الدولية

ال�سني: مل نطلب من رو�سيا تاأجيل غزو اأوكرانيا
•• بكني-وكاالت

نفت ال�صني اأنها طلبت من رو�صيا تاأجيل غزوها لأوكرانيا ملا بعد دورة الألعاب الأوملبية ال�صت�ية. وقال املتحدث با�صم 
وزارة اخلارجية ال�صينية وانغ ون بني، ل��صائل الإعالم اخلمي�س، عن تقرير ل�صحيفة ني�ي�رك تاميز الأمريكية 
اأ�صار اإىل اأن ال�صني تقدمت مبثل هذا الطلب، اإنه “كاذب«. وقال وانغ: “مثل هذه الطريقة يف ت�جيه النتباه واإلقاء 
الل�م، اأمر حقري«. وا�صتند تقرير ني�ي�رك تاميز اإىل “تقرير ا�صتخباراتي غربي”، م�صيفاً اأن م�ص�ؤوًل �صينياً رفيع 
امل�صت�ى اأبلغ نظريه الرو�صي يف اأوائل فرباير)�صباط( املا�صي، بتجنب غزو اأوكرانيا قبل نهاية الألعاب ال�صت�ية، 
وفق م�ص�ؤول حك�مي اأمريكي رفيع امل�صت�ى، وم�ص�ؤول اأوروبي. وغزت رو�صيا اأوكرانيا بعد حفل اخلتام الذي اأقيم 
املا�صي. وتفادت غالينا ب�رتر نائبة املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الأمريكية �ص�ؤاًل عن  20 فرباير)�صباط(  يف 
التقرير، قائلًة اإن العامل يراقب الدول التي وقفت اإىل جانب اأوكرانيا واملبادئ الأ�صا�صية للحرية اأو وحدة الأرا�صي 
وال�صيادة، واأي الدول تدعم رو�صيا. وكان الرئي�س الرو�صي فالدميري ب�تني قد التقى بالرئي�س ال�صيني �صي جني 

بينغ ببكني يف 4 فرباير)�صباط( يف افتتاح الألعاب ال�صت�ية.

 وبينما نحن يف بروك�صل يتعني علينا اأن نعيد التفكري يف كل �صيء«. 
واأ�صاف اأن رومانيا �صتزيد حجم اإنفاقها الدفاعي من اثنني باملئة 
ال�صنة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة   2.5 اإىل 

املالية املقبلة.
بينما قالت وزيرة اخلارجية الكندية ميالين ج�يل اإن كندا ترغب 
يف اأن يناق�س حلف �صمال الأطل�صي كل ال�صيناري�هات املتعلقة بعزل 
اأن  احللف  على  يتعني  ك��ان  اإذا  عما  ���ص���ؤال  على  ردا  وذل��ك  رو�صيا، 

يدر�س اإقامة منطقة حظر طريان ف�ق اأوكرانيا.
واأ�صافت ج�يل اأن اخلط الأحمر بالن�صبة للحلف ه� جتنب ن�ص�ب 
نزاع دويل وذلك يف ردها على �ص�ؤال عن اإقامة منطقة حظر طريان 

لدى و�ص�لها اإىل اجتماع طارئ ل�زراء خارجية احللف.

•• بروك�سل-رويرتز

قال وزير اخلارجية الروماين ب�جدان اأوري�صك�  اأم�س اجلمعة اإنه 
يتعني على حلف �صمال الأطل�صي اأن يجعل م�قفه الع�صكري على 
الرو�صي  الغزو  بعد  اجلديد  ال�اقع  مع  مت�افقا  ال�صرقية  جبهته 
لأوكرانيا، دون اأن يحدد ما اإذا كان يريد وج�دا دائما لق�ات احللف 

هناك.
ل������زراء  اجتم����اع  اإىل  و�ص�ل������ه  لدى  لل�صحفيني  اأوري�صك�  وق�����ال 
امل�ق����ف  نكي��������ف  اأن  “يجب  بروك�ص�����ل  يف  احلل������ف  دول  خارجي�������ة 
يف  م�ج��������د  الرو�صية  الق�������ات  اإن  يق���������ل  ال������ذي  ال�اق������ع  مع 

اأوكرانيا ورو�صيا البي�صاء..

رومانيا: على حلف الأطل�سي التكيف مع الواقع اجلديد

•• عوا�سم-وكاالت

الع�صكرية  ال���ع���م���ل���ي���ة  دخ���������ل  م�����ع 
اأ�صب�عها  اأوك����ران����ي����ا،  يف  ال���رو����ص���ي���ة 
الع�صكري  ال���ت���ف����ق  رغ�����م  ال�����ث�����اين، 
عدة  تثار  والعتاد،  العدة  يف  الرو�صي 
الع�صكرية  اخل��ط��ة  ب�صاأن  ت�����ص��اوؤولت 
ال��رو���ص��ي��ة واجل������دول ال��زم��ن��ي الذي 
ت��ل��ك احل������رب. وتثار  و����ص���ع لإن����ه����اء 
ت��ك��ه��ن��ات ح������ل اأ����ص���ب���اب ب�����طء �صري 
الهج�م الرو�صي، وهل تفادي الرو�س 
حرب  خ�صية  امل���دن  اق��ت��ح��ام  �صيناري� 
لقطع  مبحا�صرتها  مكتفيا  ال�ص�ارع 
الإم��دادت وال�صغط على نظام كييف 
اإىل  اأم حت�ل الهج�م  اإ�صقاطه؟  حتى 
�صيناري� حرب ال�صتنزاف والع�صابات 
م����ن اجل����ان����ب الأوك�����������راين وه������ ما 
هذا  ح�����ص��م  ف��ت��اأخ��ر  ال���رو����س  يتجنبه 

الهج�م الع�صكري؟

»ت�صري وفق املخطط«
وال�ص�ؤال عن �صري العلميات الع�صكرية 
الرو�صية، اأجاب عنه الرئي�س الرو�صي 
ف�����الدمي�����ري ب������ت�����ن، ن���ف�������ص���ه اأم���������س 
“العملية  اإن  ق��ائ��ال  اخلمي�س  الأول 
الع�صكرية اخلا�صة يف اأوكرانيا ت�صري 
التام  وب����الل����ت����زام  امل��خ��ط��ط  ح�����ص��ب 

باجلدول الزمني«.
الرو�صي   لل�صعب  واأملح ب�تن، يف كلمة 
اإىل اأن “حرب ع�صابات” من اجلانب 

الأوكراين.
يف  يقاتل�ن  مرتزقة  ويق�ل:” هناك 
�صف�ف الق�ات الأوكرانية ويت�صرف�ن 
الإرهابيني”،  ع�����ص��اب��ات  ب��اأ���ص��ال��ي��ب 
اأوكرانيا  يف  “الق�ميني  اأن  اإىل  لفتا 
اإىل  ال�صكنية  امل��ب��اين  �صكان  يدفع�ن 
يف  الأ�صلحة  وين�صرون  املباين،  و�صط 
ما  وه��ذا  والعليا،  ال�صفلية  الط�ابق 

كان يفعله النازي�ن«.

•• اأبوظبي-الفجر:

مركز  اأع��ده  حتليلي  تقرير  اأظهر 
وال�صت�صارات  ل��ل��ب��ح���ث  ت��ري��ن��دز 
ح����ل ت��ف��اع��الت و���ص��ائ��ل الإع����الم 
اإزاء احلرب الرو�صية–الأوكرانية، 
العملية  ح�������ل  الآراء  ت���ب���اي���ن 
اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  الع�صكرية 
ال�صيا�صية  ت��داع��ي��ات��ه��ا  م��ن  ر  وح����ذَّ

والقت�صادية على العامل باأ�صره.
ر�صد،  ال������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  وت����ن����اول 
بداية  م��ن  اأي���ام  م��دار خم�صة  على 
يف  ال��رو���ص��ي��ة  الع�صكرية  العملية 
اأوك��ران��ي��ا، ت��ف��اع��الت ال����راأي العام 
ال��ع��امل��ي م��ع ت���ط����رات الأزم�����ة من 
الق�صايا  اأبرز  ال�ق�ف على  خالل 
و�صائل  ع����رب  امل�����ث�����ارة  وامل�������اق������ف 
التقليدية  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الإع��������الم 
واحلديثة لدى الناطقني باللغات 

الرو�صية والإجنليزية والعربية. 
غالبية  رف�������س  ال���ت���ق���ري���ر  وب������نّي 
ال���ن���اط���ق���ني ب���الإجن���ل���ي���زي���ة ه���ذه 
احلرب، حمّملني الرئي�س الرو�صي 
ف����الدمي����ري ب�����ت����ني امل�������ص����ؤول���ي���ة، 
م�ؤكدين اأن العامل �صيحا�صبه على 
الذي  وال��دم��ار  الإن�صانية  امل��ع��ان��اة 
�صتجلبه هذه احلرب غري املربرة، 
اأك�������دوا ف��ي��ه اأن  يف ال����ق���ت ال�����ذي 

اأوكرانيا جتنح نح� ال�صالم.
اإىل قيام ع��دد من  واأ���ص��ار التقرير 
الجتماعي  ال��ت���ا���ص��ل  ح�����ص��اب��ات 
ب���ال���رتوي���ج ل��ل��رئ��ي�����س الأوك�������راين 
اأن  وروؤيته  زيلين�صكي  ف�ل�دميري 
التفاو�س،  الرو�س غري جادين يف 
اإىل  اأخ����رى  ح�����ص��اب��ات  لفتت  فيما 
رف�������س ك��ازاخ�����ص��ت��ان امل�����ص��ارك��ة يف 
احل��رب، يف حني رك��ز بع�صها على 
امل�قف ال�صي�صاين الداعم لرو�صيا.

بح�صب  اأخ���رى،  ح�صابات  وت�قفت 
�ص�ي�صرا  خ�����روج  ع��ن��د  ال��ت��ق��ري��ر، 
م�����ن ح����ال����ة احل�����ي�����اد ال���ت���اري���خ���ي 
بع�س  اأ����ص���ادت  ح��ي��ث  ج��ل��ي،  ب�صكل 
التي  �ص�ي�صرا  مب�قف  احل�صابات 
تبّنت العق�بات الأوروبية وجمدت 
خرقها  م���ؤك��دة  “ب�تني”،  اأ���ص���ل 
ال�صيا�صة  يف  ال��ت��اري��خ��ي  احل���ي���اد 
العديد  تناولت  كما  ال�ص�ي�صرية. 
اأملانيا  م�����ق����ف  احل�������ص���اب���ات  م����ن 
���ص��ح��ن��ة عبارة  اإر�����ص����ال  واإع���الن���ه���ا 
امل�صادة  الأ���ص��ل��ح��ة  م��ن   400 ع��ن 
مدرعة،  ع��رب��ة  و14  ل��ل��دب��اب��ات، 
اإىل  ال���ق���د  م��ن  ط��ن  و10000 

اأوكرانيا.

كما اتهم ب�تن، الق�ميني يف اأوكرانيا 
كرهائن،  ال���ط���الب  اآلف  ب��اح��ت��ج��از 
اأ�صر  جلميع  ُتخ�ص�س  ب���اأن  متعهدا 
الع�صكريني الذين �صقط�ا يف املعارك 
م���ب���ال���غ مالية  وط���ن���ه���م  ع����ن  دف����اع����ا 

ومدف�عات �صهرية.

 تكتيك اأوكرانيا
خليل  الع�صكري  املحلل  ي��ق���ل  وه��ن��ا 
“الأوكراني�ن يتبع�ن تكتيك  احلل�: 
الق�ات  يجعل  ما  التاأخريي،  القتال 
ت��ت��ق��دم وي���دخ���ل يف حرب  ال��رو���ص��ي��ة 

ع�صابات«.
وي�صيف مل�قع” �صكاي ني�ز عربية”: 
“الرو�س مل يت�قع�ا حدوث مقاومة 
وي�صتخدم�ن  ال�صكل،  بهذا  اأوكرانية 
والتي  املتكافئة  غ��ري  احل���رب  تكتيك 
واأ�صلحة  اأدوات  ا����ص���ت���ع���م���ال  ت��ع��ن��ي 
بالق�ات  الأذى  لإحل�����اق  م��ت���ا���ص��ع��ة 

الرو�صية«.
حتقيق  ال��رو���ص��ي  “يحاول  وي����ردف: 
اإىل  للجل��س  وح��ا���ص��م  ���ص��ري��ع  ن�����ص��ر 
متح�صن،  و�صع  يف  املفاو�صات  مائدة 
فلم  الآن،  حتى  يحدث  مل  ذل��ك  لكن 
العا�صمة  ع��ل��ى  رو���ص��ي��ة  ���ص��ي��ط��رة  ن���ر 
عليها،  ق��ب�����ص��ة  اإح����ك����ام  ول  ك��ي��ي��ف 
الرو�صية  ال���ق����ات  دخ�����ل  اأث���ن���اء  ك��م��ا 
م���دن���ي���ة خ���ارك���ي���ف ت��ع��ر���ص��ت حلرب 
ك��م��ائ��ن ن�صبها  ع�����ص��اب��ات ووق��ع��ت يف 

الأوكراني�ن«.

عملية معقدة ومده�صة
للعملية  اأخ�����رى  غ��رب��ي��ة  ت��ف�����ص��ريات 
اأوكرانيا  ف���ى  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
الهج�م  اإن  تق�ل  الزمني،  وجدولها 
ال�����رو������ص�����ي ي�������ص���ري وف�������ق ال����ق�����اع����د 

العديد  ت���رك���ي���ز  ال���ت���ق���ري���ر  وب�����ني 
م��ن و���ص��ائ��ل الإع����الم ع��ل��ى تداول 
اأخ��ب��ار ال��ع��ق���ب��ات الأوروب���ي���ة على 
بنظام  يتعلق  فيما  خا�صة  رو�صيا، 
العق�بات  وت���اأث���ري  “�ص�يفت”، 
الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى رو����ص���ي���ا، فيما 
ال�ليات  اأن  اإىل  بع�صها  اأ����ص���ارت 
امل���ت���ح���دة ل���دي���ه���ا م���ع���ل����م���ات ب����اأن 

الرو�س حمبط�ن ب�صكل متزايد.
وح�������������ل م��������اق�������ف واجت�������اه�������ات 
احلرب  م��ن  بالرو�صية  الناطقني 
اأف������ادت  الرو�صية–الأوكرانية 
باأنه  واملن�ص�رات  التغريدات  بع�س 
ع�صرة  مل���دة  اأوك��ران��ي��ا  ���ص��م��دت  اإذا 
اإىل اللج�ء  اأيام ف�صت�صطر رو�صيا 
بع�س  روج���ت  فيما  للمفاو�صات. 
احلرب  اىل  الأخ������رى  احل�����ص��اب��ات 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة ورواي����������ات ت���ف���ي���د ب����اأن 
مبناطق  نف�صها  تق�صف  اأوك��ران��ي��ا 

�صكنية ومناطق مدار�س.
الإع����الم،  واأع���رب���ت بع�س و���ص��ائ��ل 
اخل�صية من  التقرير، عن  بح�صب 
اأن��ه يف زمن احل��رب ت��زداد عمليات 
ق�ائم  واأرف���ق����ا  بالب�صر،  الجت���ار 

اأوباما،  اإدارة  ف��ى  الأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال 
ب��صت”،  “وا�صنطن  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
الع�صكرية  العملية  اإن  الأم��ريك��ي��ة، 
الرو�صية مده�صة يف تعقيدها، ومتثل 
وا�صعة  وتدريبات  لتخطيط  تت�يجا 

النطاق تع�د اإىل �صن�ات ما�صية.
اجل�ية  ال��ق���ة  ت���ح��ي��د  اأن  وي�����ص��ي��ف 
الربي،  والقتال  البحرية  والعمليات 
با�صم  الع�صكرية  اللغة  ف��ى  امل��ع��روف 
خط�ة  ه���  امل�صرتكة”،  “الأ�صلحة 
الرو�صى  ال��ه��ج���م  ت��ت��ج��اوز  زل��زال��ي��ة 

جل�رجيا فى عام 2008.
وي�صري امل�ص�ؤول الأمريكى اإىل اأن هذا 
“ميثل جهدا من�صقا من عدة حماور، 
مي�صى  ك��فء  تقليدى  رو�صى  وجي�س 

بطريقة مل ن�صهدها من قبل«.

التكتيك الرو�صي
اأي�����ص��ا، ر���ص��م وزير  ويف ه���ذا ال�����ص��دد 
الدفاع الربيطاين بن وال�س �ص�رة، 
املحلية  الإع������الم  و���ص��ائ��ل  و���ص��ف��ت��ه��ا 
عن  ب�”القامتة”   ، ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 

اأوكرانيا.
الأول اخلمي�س  اأم�����س  وال����س  وح���ذر 
من اأن الأم�ر �صتده�ر اأكرث يف حرب 
اأوكرانيا التي دخلت اأ�صب�عها الثاين.

الربيطاين  ال����دف����اع  وزي������ر  و����ص���ل���ط 
الع�صكرية  ال��ع��ق��ي��دة  ع��ل��ى  ال�������ص����ء 
ق�اتها  اأن  اإىل  م�������ص���ريا  مل��������ص���ك����، 
�صتذهب لالأرجح نح� حما�صرة املدن 
الرئي�صية وق�صفها ب�ص�رة ع�ص�ائية، 

قبل ال�صيطرة على ما تبقى منها.
�صت�صرب  الرو�صية  “الق�ات  ويق�ل: 
امل���دن ب��ال رح��م��ة، ل��ق��د ���ص��اه��دن��ا هذا 

التكتيك يف ال�صي�صيان �صابقا«.

والتخطيط الع�صكري الرو�صي املتبع. 
وت�صيف م�صادر دفاعية بريطانية اأن 
ال��ه��ج���م ال��ع�����ص��ك��رى  ال��رو���ص��ي “جاء 

وفق الق�اعد الرو�صية املتبعة.«
ا�صتخدام  اخ���ت���ارت  م������ص��ك���  اأن  ك��م��ا 
وال���ه���ج����م متعدد  ال��ك��ا���ص��ح��ة  ال���ق����ة 
امل��ح��اور م��ن ال��رب والبحر واجل��� مع 
الق�ات  انتقال  م��ع  املتحركة  ال��ق���ات 
وال�صرق  واجل�����ن������ب  ال�������ص���م���ال  م����ن 
يف  اأوكرانية  مناطق  ع�صر  ومهاجمة 

وقت متزامن.
ويق�ل حملل�ن ع�صكري�ن اإن تكتيك 
ب����ت���ن ك�����ان ����ص���رب الأه���������داف بق�ة 

املدع�مة من الغرب وقطع راأ�صها يف 
نهاية املطاف، وتن�صيب قيادة جديدة 

م�الية مل��صك�.
ارتكزت  الرو�صية  احل���رب  خطة  كما 
ال�����ص��رب��ات اجل�ية  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
والدبابات  البالي�صتية  وال�����ص���اري��خ 
الق�ات  اأه��داف وفتحت  لتدمري عدة 
الرو�صية حملة من ثالث جبهات مع 
حترك الق�ات والأ�صلحة الثقيلة من 
وا�صفني  وال�صرق،  واجلن�ب  ال�صمال 
“هج�م  ب��اأن��ه��ا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
نائب  تاون�صند،  دي��ك  ويق�ل  مبكر«. 
م�صاعد وزي��ر ال��دف��اع لأوروب���ا وحلف 

وب�صرعة بال�ص�اريخ والق�صف املكثف، 
ب��ي��ن��م��ا مت اخ��ت��ي��ار امل���رك���ب���ات الأخ����ف 
�صرعة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال����ربي،  للهج�م 
لال�صرتاتيجية  ح��ا���ص��م��ة  ال��ت��ح��رك 

الرو�صية.
“الغارديان”  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ص��ب 
الرو�صي  ف���اإن اجل��ي�����س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ب������داأ احل������رب مب���ه���اج���م���ة الأه��������داف 
مهدت  ح��ي��ث  ب��اأوك��ران��ي��ا،  الع�صكرية 
للتحرك.  ال��ربي��ة  ل��ل��ق���ات  ال��ط��ري��ق 
الرو�صية  الق�ات  اإن  املحلل�ن  ويق�ل 
للغاية  م���ت���ح���رك���ة  ك����ان����ت  ال�����ربي�����ة 
النارية  ال���ق����ة  م���ن  ال��ك��ث��ري  ول��دي��ه��ا 

الأهداف  مهاجمة  م��ن  تتمكن  حتى 
جا�صنت  وقال  قدما.  وامل�صى  ب�صرعة 
ل�صركة  التنفيذى  الرئي�س  ك��روم��ب، 
واملخاطر  لال�صتخبارات  �صبيلالين 
اجلي��صيا�صية، اإن “كل كتيبة تكتيكية 
رو�صية تتك�ن من ح�ايل األف جندي، 
مما يجعلها اأ�صرع بكثري يف ال�صتيالء 

على الأرا�صى«.
ويق�ل البنتاغ�ن اإن العمل الع�صكري 
اإىل  ي�����ص��ري  اأوك����ران����ي����ا  يف  ل���رو����ص���ي���ا 
جريئة  ب��خ��ط���ات  ت��ق���م  ق���ات��ه��ا  اأن 
قبل  رئي�صية  م��دن  على  لال�صتيالء 
كييف، حيث ياأمل�ن يف عزل احلك�مة 

وتر�صد  ت��راق��ب  ال��ت��ي  باملنظمات 
وحت�����ارب الجت�����ار ب��ال��ب�����ص��ر يف كل 
و�صل�فاكيا  واأوك��ران��ي��ا  رو�صيا  م��ن 

وب�لندا.
وح��ي��ال ال��ت���ق��ع��ات ب�����ص��اأن احلرب، 
رف�صها  احل�����ص��اب��ات  بع�س  اأع��ل��ن��ت 
تت�قع  ال���ت���ي  امل����ت����داول����ة  ال����ن����ربة 
على  ق�تها  بف�صل  رو�صيا،  انت�صار 
النت�صار  اأن  م���ؤك��دي��ن  اأوك��ران��ي��ا، 
بال�صم�د  ول��ك��ن  ب��احل��ج��م،  ل��ي�����س 
وح�صن اإدارة الأدوات والأ�صاليب يف 
املعركة. كما ت�صري بع�س احل�صابات 
لي�س  العق�بات  اأن  اإىل  املقابل  يف 
لها عالقة باحلرب، بل هي ذريعة 
لإخراج رو�صيا من �ص�ق الطاقة يف 

الحتاد الأوروبي.
واأفاد التقرير باأن بع�س املن�ص�رات 
اأوكرانيا  تنقذ  لن  رو�صيا  اأن  ت��رى 
اأ�����ص����ار بع�س  ال����ن����ازي����ة، ك���م���ا  م����ن 
ال��رو���س، واإمن��ا اأوك��ران��ي��ا هي التي 
الفا�صية،  م����ن  رو����ص���ي���ا  ���ص��ت��ن��ق��ذ 
اإىل احلنني  ال��ب��ع�����س  ذه���ب  ف��ي��م��ا 
اإنه حني كانت كلٌّ  للما�صي، وقال 
وم�لدوفا  واأوكرانيا  “رو�صيا  من 

ودونبا�س  واأو���ص��ي��ت��ي��ا  وج����رج���ي���ا 
وغريها”  واأذرب���ي���ج���ان،  واأرم��ي��ن��ي��ا 
كانت  ال�ص�فيتي،  الحت����اد  �صمن 
وبعدما  وئ����ام،  يف  تعي�س  �صع�بها 
بع�صهم  ق��ت��ل  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ج����اءت 

بع�صاً.
التحليلي  ال����ت����ق����ري����ر  واأظ������ه������ر 
ل����ص���ت���ط���الع م�����اق����ف واجت����اه����ات 
الناطقني بالعربية ح�ل تفاعالت 
اأن  الأوكرانية–الرو�صية،  احل��رب 
اأغلب تغريدات احل�صابات الناطقة 
بالعربية قامت بعقد مقارنات بني 
امل���ق��ف ال���دويل وال��ت��ح��رك��ات حلل 
الأزمة، وبني ال�صراعات يف املنطقة 
الفل�صطيني– ال���������ص����راع  م���ث���ل 
اليمن.  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، وال������ص��ع يف 
كما اأظهر التقرير انق�صام امل�اقف 
الداخلية يف بع�س البلدان العربية 
جت��اه الأزم���ة، كما ج��رى يف لبنان 
حيث دعا امل�صت�ى الر�صمي رو�صيا 
اإىل وقف العمليات الع�صكرية ف�راً، 
فيما اأ�صدر حزب اهلل بياناً ي�صتنكر 
م���ق��ف اخل��ارج��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة من 

رو�صيا، وداعياً اإياها بالت��صيح.

اأن  اإىل  احل�صابات  بع�س  واأ���ص��ارت 
اأج�اء  �صهرين  منذ  ي�صهد  العامل 
ح�����رب ب���������اردة، م����ع اإ������ص�����رار على 
حتركات �صد النات� عرب اأوكرانيا، 
مت�صائلة: هل �صيدفع هذا ال��صُع 
ثالثة؟  ع��امل��ي��ة  ح���رب  اإىل  ال���ع���امَل 
اأخ��رى عن  فيما حتدثت ح�صابات 
اآثار احلرب على املنطقة، وتداولت 
م�اقف كلٍّ من ال�صي�صان واأمريكا ، 
فيما راأت ح�صابات ثالثة اأن احلرب 
جاءت ب�صبب اأخطاء اأوكرانيا، كما 
اأن��ه��ا حرب  اأخ����رى  ح�����ص��اب��ات  راأت 
دفاعية من قبل رو�صيا �صد احللف 

الأطل�صي ومتدده يف قلب رو�صيا.
باللغة  ل���ل���ت���ف���اع���ل  وب���ال���ن�������ص���ب���ة 
الإجنليزية، فقد حتدثت اأكرث من 
ملي�ن مادة ومن�ص�ر ح�ل احلرب 
فيما  الرو�صية–الأوكرانية، 
نح�  الرو�صية  باللغة  عنها  حتدث 
60 األف مادة ومن�ص�ر، وبالعربية 
ومن�ص�ر،  م����ادة  األ����ف   375 ن��ح��� 
وت�صدرت ال�ليات املتحدة ورو�صيا 
على  ال�صع�دية  العربية  واململكة 

الت�ايل املناطق الأكرث متابعة.

مع  امل�����ص��ك��ل��ة  ل��ك��ن  ا�صتدرك:”  ل��ك��ن��ه 
بكثري  اأك�����رب  م�����ص��اح��ة  اأن  اأوك���ران���ي���ا 
واأمل���ان���ي���ا معا،  ف��رن�����ص��ا  م���ن دول م��ث��ل 
ملي�نا،   44 اإىل  ي�صل�ن  �صكان  م��ع 
ق��د يطيل اأم���د ال�����ص��راع وال��ت��م��رد يف 
التمرد  من  ن�عا  و�صي�اجه  اأوكرانيا 
اأرا���ص��ي��ه��ا على  ل��� �صيطر ع��ل��ى  ح��ت��ى 
غرار ما حدث مع الحتاد ال�ص�فيتي 
بعد  العراق  والغرب يف  اأفغان�صتان  يف 

عام 2003«.

ح�صار املدن
ع�صكريني  خ����رباء  ن��ظ��ر  ج��ه��ة  وم����ن 
اآخرين فيق�ل�ن اإن احلرب الرو�صية 
الأوكرانية ل ت�صري كما كان خمططا 
م������ص��ك��� مقاومة  ت����اج���ه  ل����ه، ح��ي��ث 
بالإ�صافة  املت�قع  من  اأعنف  م�صلحة 

للعق�بات الغربية.
�صابق  نائب  ويق�ل ريت�صارد �صرييف، 
ل��ل��ق��ائ��د ال��ع�����ص��ك��ري مب��ن��ظ��م��ة حلف 
قيدت  رو����ص���ي���ا   ت��ك���ن  ق���د  النات�:” 
احلرب،  ب��داي��ة  يف  حملتها  ع��م��د  ع��ن 
وت���ق��ع��ت م��ق��اوم��ة اأق�����ل ب��ك��ث��ري عما 
تلك  ا�صتخدام  ت�ا�صل  وق��د  وج���دوه، 

التكتيكات من اأجل اإرهاق املقاومة«.
لكن ال�صيناري� الأكرث ترجيحا، طبقا 
رو�صيا  ت�����ص��ت��خ��دم  اأن  ه����  ل�����ص��ريي��ف، 
اأوكرانيا،  اأك��رث يف  لتتعمق  اأك��رب  ق���ة 
بفر�س ح�صار على املدن اأو ا�صتخدام 
بح�صب  ���ص��ده��م،  الثقيلة  الأ���ص��ل��ح��ة 
ج�رنال”  ���ص��رتي��ت  “وول  �صحيفة 

الأمريكية.
الأوكرانية  الق�ات  :”ا�صتفادت  وتابع 
م�اجهة  يف  الع�صكرية  اأ�ص�لها  م��ن 
والتقدم  ت��ط���را،  واأك���رث  اأك���رب  خ�صم 
البطئ الذي حترزه رو�صيا  خري دليل 
الأوكراين”،  اجل��ي�����س  ع��زمي��ة  ع��ل��ى 
م�ؤكدا اأن الروح املعن�ية عامل م�ؤثر 
والأوكراني�ن يتمتع�ن بق�ة معن�ية.

من ح�سار املدن اإىل »حرب الع�سابات«.. كيف ت�سري حرب اأوكرانيا؟

�صمن حتليالته للق�صايا العاملية

»تريندز « يحلل تفاعلت الراأي العام العاملي حول احلرب الرو�سية – الأوكرانية

تقرير حتليلي ح�ل تفاعالت و�صائل الإعالم ح�ل احلرب الرو�صية-الأوكرانية
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عربي ودويل
ت معايريه يف ال�صنوات الأخرية: تغريرّ

الغزو الرو�سي لأوكرانيا ميّزق حزب دونالد ترامب
•• الفجر –خرية ال�سيباين

اجلناح  بني  منق�صمني  اأنف�صهم  اجلمهوريون  يجد     
الفرع  التدخل،  و�صقور  لرتامب  املوؤيد  الن��ع��زايل 

التاريخي للحزب.
   يف الأ�صبوع املا�صي، طرح الجتماع ال�صنوي الكبري 

ال�صاخنة  املو�صوعات  من  العديد  اجلمهوري  للحزب 
على الطاولة، من القيود ال�صحية اإىل الهجرة.

 ولكن يف خ�صم الغزو الرو�صي، جتنب معظم املتحدثني 
املحافظني بعناية معاجلة الأزمة الأوكرانية.

   طيلة عقود، كانت العقيدة اجلمهورية يف ال�صيا�صة 
العامل.  �صرطي  اأمريكا  جعل  على  تقوم  اخلارجية 

اأطلق  الذي  ال�صوفياتي،  الحتاد  مثل  رو�صيا،  وكانت 
مرمى  يف  ال�صر”،  “اإمرباطورية  ريغان  رونالد  عليه 

النريان ب�صكل خا�س، لكن احلزب تغري.
اإىل  الرو�ص���ية  الدباب��ات  و�ص���ول  ك���ان  واإذا   
اجلمهوريني  م��ن  العديد  دف������ع  ق��د  اأوكراني�����ا 
البع�س  رف�س  فق����د  بوتني،  فالدميري  �صد  لالنحياز 

اإدانت�����ه، ويرف�ص��ون اأي تدخ��ل اأمريكي.
هما  احلريات  عن  والدفاع  ال�صيوعية  “معاداة  اإن    
يوؤكد  اجلمهوري،  احلزب  عليه  يقف  الذي  الأ�صا�س 
ال�صرية  م��وؤل��ف  ���ص��رييل،  كريغ  ال�صيا�صي  امل�صت�صار 
هناك  تعد  مل  اليوم،  ولكن  ريغان،  لرونالد  الذاتية 

فل�صفة متما�صكة جتاه رو�صيا،

رغم تغيري م�قفه، مل يدن ترامب �صديقه ب�تنيجي دي فان�س يدع� اىل عدم الت�رط يف النزاع

امل�اقف  اأن�������اع  ���ص��ت��ى  ح��ي��ث جن���د 
الداخلية:  بال�صيا�صة  املختلطة 
فعليك  لبايدن،  ا  مناه�صً كنت  اإذا 
اأن تعار�س �صيا�صته اخلارجية. يف 
ال�صتينات، مل ي�افق اجلمه�ري�ن 
لكنهم  كنيدي  ج���ن  برنامج  على 
دع����م�����ه يف خ��ل��ي��ج اخل����ن����ازي����ر. و 
للعراق،  بالن�صبة  نف�صه   ال�����ص��يء 
الدميقراطيني  غ��ال��ب��ي��ة  ����ص����ت 

ل�صالح احلرب«.

ترامب غريرّ املعايري
    يع�د اخلالف داخل اجلمه�ريني 
اإىل دون��ال��د ت��رام��ب، ال���ذي �صدم 
الذي  امللياردير،  احل���زب.  عقيدة 
“اأمريكا  اأطلق حملته حتت �صعار 
اأوًل”، هدد مراًرا وتكراًرا مبغادرة 
النات�، وا�صتمر يف مدح فالدميري 
رو�صيا  اأ����ص���ب���ح���ت  ل���ق���د  ب�����ت����ني: 
“رم�ًزا  ال�����ص��ل��ط���ي��ة  والأن���ظ���م���ة 
تالحظ  الأمريكية”،  للمحافظة 
م����ؤل���ف���ة كتاب  ت���ام���ك���ني،  اإم���ي���ل���ي 
ع��ن ج����رج ���ص���رو���س، يف �صحيفة 
اأن  و”يبدو  ت���امي���ز:  ن���ي����ي����رك 
باحلكام  امل��ع��ج��ب��ني  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�������ص���ل���ط����ي���ني احل�����ال�����ي�����ني من 
اأن  يعتقدون  الأم��ري��ك��ي،  اليمني 
البلدان التي يق�دونها هي مناذج 
والقيم  وامل�����ص��ي��ح��ي��ة  “للبي�س” 
املحافظة«.    حتى ع�صية احلرب، 
ا���ص��ت��م��ر دون���ال���د ت���رام���ب يف مدح 
ب�تني وو�صفه باأنه “ذكي”. وقال 
با�صتقالل  الع��رتاف  اإن  بحما�س 
املنطقتني النف�صاليتني يف �صرق 
ول  “عبقرية”،  �صربة  اأوك��ران��ي��ا 
يف  انتف�س  ريغان  رونالد  اأن  �صك 
قربه ...  على �صا�صات التلفزي�ن، 
ق��ّل��ل ح��ل��ف��اء ت���رام���ب، م��ث��ل تاكر 
كارل�ص�ن، املقدم ال�صهري لربنامج 
ني�ز،  ف���ك�����س  ق��ن��اة  ع��ل��ى  �صيا�صي 
اأه��م��ي��ة اخلطر.  ال��ب��داي��ة م��ن  يف 
واأع���ل���ن ه���ذا الخ����ري ق��ب��ل الغزو 
“نزاع  �صيك�ن جمرد  اأنه  مبا�صرة 
ان  وا����ص���اف  م��ب��ت��ذل.  حدودي” 
وا�صنطن  يف  “الدميقراطيني 
قال�ا لكم انه من واجبكم ال�طني 

اأن تكره�ا فالدميري ب�تني«.
تاكر  ق�����ال  ال����ت����ايل،  ال����ي�����م  يف     
كارل�ص�ن اإن اأوكرانيا كانت دمية، 
قبل  م���ن  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�����ص��ك��ل  “تدار 
“الأمريكية”،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
م��صك�.  م����ف����ردات  م�����ص��ت��خ��دم��ا 
واع��ت��رب ت��رام��ب��ي���ن اآخ�����رون مثل 
م��ر���ص��ح جمل�س  ف��ان�����س،  ج���ي دي 
باأنه ل  اأوه��اي���،  ال�صي�خ يف ولي��ة 
ينبغي لل�ليات املتحدة اأن تت�رط 

“�صرير” و “م�صتبد«.
   اأما بالن�صبة لرتامب، فقد ادعى 
الغزو،  واأدان  ف��ه��م��ه،  اأ����ص���يء  اأن����ه 
“عمل وح�����ص��ي ل  ب���اأن���ه  وو���ص��ف��ه 
ينبغي ال�صماح بحدوثه”، رغم اأنه 
مل يذهب اإىل حد انتقاد �صديقه 
اأن  ل��ي�����ص��ت  “امل�صكلة  ال���رو����ص���ي. 
ب�تني ذكي، بالطبع ه� كذلك... 
قادتنا  اأن  ه��ي  احلقيقية  امل�صكلة 

اأغبياء.«
   غ��ري اأن احل���زب اجل��م��ه���ري ل 
يزال منق�صًما ح�ل ال�صرتاتيجية 
ال��ت��ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا، مم��زًق��ا بني 
ا�صتبل�صمنت مع التدخل، وقاعدة، 
تنتهي يف  ال��ت��ي ل  ب��ع��د احل����روب 
يعد  مل  وال�����ع�����راق،  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
لديها ميل للمغامرات الع�صكرية. 
انعزايل  ت��ي��ار  ه��ن��اك  ك��ان  “لطاملا 
ب�����ني اجل����م����ه�����ري����ني، ل���ك���ن���ه منا 
ب��ع��د امل��خ��ل��ف��ات يف ال��ع��راق ومرور 

يتابع كريج �صرييل. ترامب”، 
   اإن ال�صيء ال�حيد ال��ذي ي�ّحد 
على  الهجمات  ه���  اجل��م��ه���ري��ني 
ج����� ب����اي����دن. ل���ق���د ا����ص���ت���م���روا يف 
اتهامه باللني، قائلني اإن افتقاره 
ل���ل���ح���زم ���ص��ج��ع ب�����ت����ني. وق���ارن���ه 
م���اي���ك���ل م�����اك������ل، مم���ث���ل ولي�����ة 
عام  ت�صامربلني  بنيفيل  تك�صا�س، 
انتقاداتهم  اأن  وي��ب��دو   .1938
ت�صديق  مت  اإذا  ال��ه��دف  اأ���ص��اب��ت 
ن��ف�����س ال���ص��ت��ط��الع: وج��ه��ة نظر 
فالدميري  ع����ن  ت����رام����ب  ن���اخ���ب���� 
ب�تني اأكرث اإيجابية من نظرتهم 

جل� بايدن!

يف ال��ن��زاع. وق���ال: “ل اأه��ت��م حًقا 
معرًبا  اأوكرانيا”،  يف  يحدث  مبا 
اأمريكيني  ق����ادة  لأن  اأ���ص��ف��ه  ع���ن 
الأوكرانية  ب���احل���دود  “يهتم�ن 

اأكرث من حدودنا«.

ل وجهة الناخبني  حتورّ
اجلمهوريني حول اأوكرانيا

تبنى  ال���ك����جن���ر����س،  يف  ل���ك���ن     

 •• اإ�سطنبول-اأ ف ب

على رمال اأنطاليا احلارة اأو �ص�اطئ 
البحر املت��صط اأو �صفاف الب��صف�ر 
احلربية  ال�صفن  ت�صلكها  كانت  التي 
يبدو  الأخ����رية،  الآون���ة  يف  الرو�صية 
ال�ج�د الرو�صي ظاهرا يف كل مكان 

يف تركيا.
هذا ما يجرب اأنقرة، الع�ص� يف حلف 
اأوكرانيا،  وحليفة  الأطل�صي  �صمال 
على ممار�صة ت�ازن “ح�صا�س” حتت 
على  ال�اقعة  الفنادق  اإف���راغ  طائلة 
ال�����ص��اح��ل وح���رم���ان م���اط��ن��ي��ه��ا من 
اعتمادها  ان  طاملا  واخلبز،  التدفئة 
ك��ب��ري ع��ل��ى ال�����ص��ي��اح وال��غ��از والقمح 
كثرية  م������اد  ج���ان���ب  اىل  ال���رو����ص���ي 

اأخرى.
»ل تتخل�ا عن كييف اأو م��صك�” و 
تركيا”،  م�صالح  على  ت�صاوم�ا  “ل 
رجب  الرتكي  الرئي�س  خل�س  هكذا 
ط��ي��ب اردوغ������ان ال����ذي ب���ذل الكثري 
م���ن اجل���ه����د ل��ل��ق��ي��ام ب������ص��اط��ة بني 
الأوىل  الأي����ام  يف  امل��ع��ادل��ة  البلدين، 

للنزاع.
املا�صي  ال�����ص��ه��ر  ك��ي��ي��ف  اىل  وت���ج��ه 
للقاء الرئي�س ف�ل�دميري زيلين�صكي 
تركيا طائرات م�صرية  ت�صلمه  الذي 
الأرتال  ا�صتهدفت  اأن  �صبق  قتالية 

الرو�صية على الأر�س.
م����رات دع���ت��ه للرئي�س  ع���دة  وك����رر 
للقائه  ب���ت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ص��ي 
املعني  ال�صخ�س  تلقاه  ع��ر���س  وه��� 

بلباقة لكن بدون اأن يعطي ردا.
اأونل�هي�صارجيكلي  اأوزغ������ر  وق���ال 
“يف  الأمل���اين،  مار�صال  �صندوق  م��ن 
ال�اقع، تركيا منخرطة ب�صكل ن�صط 
اىل جانب اأوكرانيا وتبتعد تدريجيا 

“بال �صك  ك��ان  ب��اأن هج�م رو�صيا 
اأخ��رى، غرّي  ناحية  من  ماأ�صاة”. 
اأمام  وق��ال  جلده،  كارل�ص�ن  تاكر 
م�صتمعيه: “من ال�ا�صح اأن ب�تني 
مايك ب�مبي�،  ي�صتحق العقاب”. 
ال�صابق،  ت��رام��ب  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
“الحرتام الكبري”  اأن ادعى  بعد 
لب�تني، وانه “رجل دولة م�ه�ب 
باأنه  و�صفه  و”اأنيق”،  للغاية” 

جتنب حدوث قطيعة مكلفة«.
����ص���ه���را من   16 ق���ب���ل  وخ�����ص������ص��ا 
ال���ص��ت��ح��ق��اق ال��رئ��ا���ص��ي ال���رتك���ي يف 

حزيران/ي�ني� 2023.
اردوغ����ان  ال��رئ��ي�����س  اأن  �صكيرن  ي���رى 
اأوراقه  كل  “و�صع  حر�س على عدم 
يف اجلعبة نف�صها” واأن هذه الأزمة 
وف�������رت ل����ه ف���ر����ص���ة ل���ل���ت���ق���ارب مع 

الغرب.
ه�  الكبري  ال�����ص���ؤال  “لكن  واأ���ص��اف 
له  ت���ق���دم���ه  اأن  م����ا مي���ك���ن  م���ع���رف���ة 
الع�ا�صم الأخرى” او “ما �صتطرح 

على الطاولة«.
الثالثاء ت�صاءل اردوغ��ان ما اذا كان 
�صد  ح���رب  ح�����ص���ل  “انتظار  ي��ج��ب 
تركيا” من اأجل �صمها اىل الحتاد 

الأوروبي.

وزير اخلارجية الإيراين 
م�ستعد للذهاب اىل فيينا 

•• طهران-اأ ف ب

ا�صتعداده  اجل��م��ع��ة  عبداللهيان  اأم���ري  ح�صني  الإي�����راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
املفاو�صات بني طهران والق�ى الكربى لإحياء  للح�ص�ر اىل فيينا حيث بلغت 
“اخلط�ط  يحرتم  لتفاهم  الت��صل  بحال  حا�صمة،  م��راح��ل  ال��ن���وي  الت��ف��اق 

احلمر” للجمه�رية ال�صالمية.
اأي فرن�صا وبريطانيا   ،2015 العام  اتفاق  املن�ص�ية يف  والق�ى  اإي��ران  وجتري 
ال�ليات  ان�صحبت  ال��ذي  التفاهم  لإح��ي��اء  مباحثات  واأمل��ان��ي��ا،  وال�صني  ورو�صيا 

املتحدة اأحاديا يف 2018.
وبلغت املباحثات التي ت�صارك فيها وا�صنطن بكل غري مبا�صر، مرحلة متقدمة 
الأ�صب�ع  ه��ذا  ب��اجن��ازه��ا  غربية  دول  وطالبت  التباينات.  ك��ل  ح�صم  ب��دون  لكن 

خ�ص��صا يف ظل ت�صارع اأن�صطة اإيران الن�وية.
وقال اأمري عبداللهيان خالل ات�صال مع ج�زيب ب�ريل، وزير خارجية الحتاد 
فيينا  يف  اخلارجية  وزراء  “ح�ص�ر  اإن  املباحثات  تن�صيق  يت�ىل  ال��ذي  الأوروب���ي 
املعلنة  الكامل للخط�ط احلمر  اتفاق نهائي مرتبط بالحرتام  والع��الن عن 

من قبل اإيران، مبا ي�صمل ال�صمانات القت�صادية الفاعلة«.
يقبل  فيينا عندما  اىل  للذهاب  “اأنا م�صتعد  الإيرانية،  واأ�صاف وفق اخلارجية 

الغربي�ن خط�طنا احلمر املتبقية«.
الغرب  من  �صيا�صية”  “قرارات  اأنها تنتظر  الإثنني  الإيرانية  واأكدت اخلارجية 
يف ثالثة جمالت هي رفع العق�بات و�صمانات عدم تكرار الن�صحاب الأمريكي 
يف  العث�ر  ب�صاأن  طهران  �صد  الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة  وملف  وتبعاته، 

مراحل �صابقة، على م�اد ن�وية يف اأربعة م�اقع اإيرانية مل يتم الت�صريح عنها.
وتطالب اإيران ب�”اقفال” هذا امللف �صمن اأي ت�ص�ية لإحياء التفاق الن�وي.

رافايل  الدولية  لل�كالة  العام  املدير  بها  يق�م  زي��ارة  حم�ر  امللف  هذا  و�صيك�ن 
غرو�صي اىل طهران ال�صبت.

واأكد غرو�صي هذا الأ�صب�ع اأن ال�كالة “لن تتخلى اأبدا عن اأي اجراءات... ل�صبب 
معتربا اأن اأقفال امللف رهن تقدمي اإيران تف�صريات “وا�صحة«. �صيا�صي”، 

اأن  املتحدة  ال�ليات  تاأكيد  غ��داة  وب�ريل  عبداللهيان  اأم��ري  بني  الت�صال  واأت��ى 
لكن مع تبقي بع�س النقاط ال�صائكة. ابرام التفاق الن�وي ممكن “قريبا”، 

اأن  ب���رت��ر  ب��ا���ص��م وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة جالينا  امل��ت��ح��دث  ن��ائ��ب��ة  واأك����دت 
املفاو�صني اأحرزوا “تقدما مهما”، حمذرة من اأنه “لن يك�ن لدينا اتفاق ما مل 
وكرر اأمري عبداللهيان اجلمعة ا�صتعداد طهران  حُتل ب�صرعة امل�صائل املتبقية”. 
“لجناز اتفاق جيد ف�را. لكن ا�صتعجال الطرف الغربي ل ميكن اأن يج�ل دون 

احرتام اخلط�ط احلمر لإيران«.

م��ك��ارث��ي، زع��ي��م اجل��م��ه���ري��ني يف 
اإىل  “ي�ؤدي  ال��ن���اب، وق��د  جمل�س 
ع�اقب وخيمة”. يف نف�س ال�قت، 
مر الراأي العام الأمريكي بتح�ل 
ل�صتطالع  وف���ًق���ا  ل��ل��ن��ظ��ر.  لف���ت 
ي���اه���� ن���ي����ز-ي����غ����ف، ق����ال 57 

الذين  م��ن��ت��خ��ب���ن،  ج��م��ه���ري���ن 
الرئي�س  وراء  ي�����ص��ط��ف���ن  ع�����ادة 
ت�صدًدا  اأك�����رث  م����ق���ًف���ا  ال�������ص���اب���ق، 
رو�صيا.  ���ص��د  ال��ع��ق���ب��ات  دع���م  يف 
م�ص�ؤول”  “غري  ال����غ����زو  ه������ذا 
كيفن  خل�����������س  و”خطري”، 

باملائة  و49  اأوك���ران���ي���ا  ل�����ص��ال��ح 
للحياد. وكان تغيري الجت��اه بني 

اجلمه�ريني بن�صبة اأكرب.
   م���ع ا����ص���ت���داد ال��ق�����ص��ف، خفف 
اجل���ن���اح ال���رتام���ب���ي ن��ب��ي��ذه. اأق���ر 
اأوهاي�،  م��ر���ص��ح  ف��ان�����س،  دي  ج��ي 

اإنهم  الأم���ري���ك���ي���ني  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
ي�����ؤي����دون اأوك���ران���ي���ا م��ق��اب��ل 25 
باملائة مييل�ن اإىل احلياد. واأظهر 
ن��ف�����ص��ه ق��ب��ل ثالثة  ال���ص��ت��ط��الع 
ال��ع��ام مق�ّصم  ال����راأي  اأن  اأ���ص��اب��ي��ع، 
باملائة   46 تقريًبا بني  بالت�صاوي 

والقت�صادية«.
واأ�صافت “لكن بدون انحياز علني”. 
ام��ت��ن��ع��ت ت��رك��ي��ا ع��ن الن�����ص��م��ام اإىل 
الرو�صية  امل�����ص��ال��ح  ���ص��د  ال��ع��ق���ب��ات 
��ا ع��ن ال��ت�����ص���ي��ت يف  وام��ت��ن��ع��ت اأي�����صً
الت�ص�يت على  اأثناء  اأوروب��ا  جمل�س 

تعليق ع�ص�ية رو�صيا.
ب��ق��راءة حرفية  اأي�����ص��ا  اأن��ق��رة  تلتزم 
ال����ت����ي حتكم  م������ن�����رتو  لت���ف���اق���ي���ة 
وم�صيق  الب��صف�ر  يف  امل��رور  حركة 
اإىل  الطريق  تفتح  والتي  الدردنيل 

عن رو�صيا«.
واأ�صاف ل�كالة فران�س بر�س “لكنها 
تت�صرف بحذر حتى ل تثري غ�صب 
اخلالفات  اىل  م�����ص��ريا  النتقام” 
العديد  البلدين،  بني  حتل  مل  التي 
ميكن  ال��ت��ي  ال�صعف”  “نقاط  م��ن 
اأن ت�صتخدمها م��صك� �ص�اء كان يف 

�ص�ريا اأو ليبيا.
الرئي�س  ت���ق���ارب  ن��ف�����ص��ه،  ال����ق���ت  يف 
ال�صن�ات  يف  م��صك�  م��ن  اردوغ�����ان 
خيبات  م���ن  �صل�صلة  ب��ع��د  الأخ������رية 

الأمل والت�ترات مع الغربيني.
ال��ب��ل��دي��ن جن��ح��ا يف جتاوز  اأن  ح��ت��ى 
بعد  بينهما  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  الأزم�����ة 
اإ����ص���ق���اط م��ق��ات��ل��ة رو���ص��ي��ة م���ن قبل 

تركيا يف 2015.
للحفاظ  م��صك�  على  تركيا  تعتمد 
املت�صرر  اق��ت�����ص��اده��ا  ن�����ص��اط  ع��ل��ى 
ال��ذي ق��ارب ح�اىل  ب�صبب الت�صخم 

%55 على �صنة.
%44 من  ه���ك���ذا، ���ص��م��ن��ت رو���ص��ي��ا 
واردات�����ه�����ا م���ن ال���غ���از ع����ام 2021 
وكذلك 4،7 ماليني �صائح ي�صكل�ن 
%19 من الزوار الأجانب لرتكيا.

بر�س  فران�س  وكالة  ا�صئلة  على  ردا 
الباحثة يف  اأون��ي��ن��ا  ال��ي��زاب��ي��ت  ت��ق���ل 
معهد اأم�صرتدام للعل�م الجتماعية 
يلي:  كما  يتلخ�س  تركيا  م�قف  اإن 
الأ�ص�اء  عن  بعيدا  اأوكرانيا  “دعم 
حمتمل  تهديد  اأي  من  التقليل  مع 
لأمنها وم�صاحلها اجلي��صرتاتيجية 

بالذهاب  ل��ه��ا  ي�����ص��م��ح  مل  وب��ال��ت��ايل 
ق��ال وزي��ر اخلارجية  اإىل هناك كما 
ال����رتك����ي م�����ل�����د ت�������ص���او����س اأوغ���ل���� 

الثالثاء.
لكن غالبية ال�صفن كانت عادت اأ�صا�صا 
ون�صرت بح�صب ما قال املتخ�ص�س يف 

�ص�ؤون تركيا اأنت�ين �صكيرن.
تغلق  مل  ت��رك��ي��ا  ان  “واقع  واأ����ص���اف 
الطائرات  اأم������ام  اجل������ي  جم��ال��ه��ا 
اأو ت��ف��ر���س ع��ق���ب��ات على  ال��رو���ص��ي��ة 
م��صك�، يثبت اأن اأنقرة حري�صة على 

البحر الأ�ص�د.
ي�����ص��ري ���ص��ن��ان اأول���غ���ن م���دي���ر مركز 
اىل  ا�صطنب�ل  يف  ل��ل��درا���ص��ات  اإي����دام 
تطبق  حمنكة”  “دبل�ما�صية 
التفاقية  رو�صيا”،  معاقبة  “بدون 

“بحزم«.
ه��ك��ذا رف�����ص��ت اأن���ق���رة دخ�����ل ثالث 
27 و  ���ص��ف��ن ع�����ص��ك��ري��ة رو����ص���ي���ة يف 
اأيام  بعد ثالثة  �صباط/فرباير   28
لأوكرانيا،  الرو�صي  الغزو  ب��دء  على 
الأ�ص�د  البحر  يف  م�صجلة  تكن  مل 

وجهة نظر ناخبو ترامب عن فالدميري
 بوتني اأكرث اإيجابية من نظرتهم جلو بايدن!

د اجلمهوريني،  وحده الهجوم على بايدن يوحرّ
ع بوتني حيث يعتربون اأن افتق�اره للحزم �ص�جرّ

كيفن مكارثي، زعيم اجلمه�ريني يف جمل�س الن�اب يعترب الغزو خطرياغرّي تاكر كارل�ص�ن جلده

احلزب اجلمهوري ل يزال منق�سًما حول ال�سرتاتيجية التي يجب اتباعها

اأنقرة ترف�س الن�صمام اإىل العقوبات �صد امل�صالح الرو�صية 

تركيا يف مواجهة توازن ح�سا�ض بني كييف ومو�سكو
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بينغ لن يتخلى عن بوتني رغم ال�سغوط

•• لندن-وكاالت

ع���ن امل����ق���ف ال�����ص��ي��ن��ي م���ن احلرب 
ال���رو����ص���ي���ة ع���ل���ى اأوك�����ران�����ي�����ا، كتب 
“فاينن�صال  ���ص��ح��ي��ف��ة  م���را����ص���ل���� 
ميت�صل،  ت���م  الربيطانية  تاميز” 
من  واي���ت  واإدوارد  ���ص��ن��غ��اف���رة  م��ن 
تايبيه،  من  هيلي  وكاثرين  �صي�ل، 
الرو�صي  ال���رئ���ي�������س  ت��ك��ت��ي��ك��ات  اأن 
فالدميري ب�تني يف اأوكرانيا ت�صعد 
الرئي�س  ع���ل���ى  ال�������دويل  ال�����ص��غ��ط 
ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، ال���ذي 
املحدودة”  “غري  �صراكته  و�صعته 

اأنه انتقاد مبا�صر ل�صي جني بينغ، يف 
ل�زير  املرحلة، ل يبدو ممكناً  هذه 
احلزب  مل�����ص��ت�����ص��اري  اأو  اخل���ارج���ي���ة 
التقدم بت��صية باأي تغيريات يتعني 
اأن تاأتي مبا�صرة من الأعلى، من �صي 
امل�صت�صارة  لكن  نف�صه«.  بينغ  ج��ني 
الإحتاد  ل��دى  ال�صابقة  ال�صيا�صية 
الأوروبي �ص�زا اآنا فريين�صجي، راأت 
اأنه “كلما زادت عزلة رو�صيا، وكلما 
على  �صعب  كلما  اأوروب�����ا،  ت���ح��دت 
وثيقة  عالقات  على  احلفاظ  بكني 
م���ع م������ص��ك��� وع���الق���ات ج��ي��دة مع 

الحتاد الأوروبي، يف اآن واحد«.

حلمل  جه�دها  عن  اأبدا”  تتخلى 
ت��صيحات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  اإي�������ران 
ب�صاأن وج�د م�اد ن�وية يف م�اقع 

غري معلنة على اأرا�صيها.

م���ع ال��زع��ي��م ال���رو����ص���ي، وت�����ردده يف 
انتقاد م��صك�، يف تناق�س �صارخ مع 

التنديد العاملي بالكرملني.
وو�صعت اأوكرانيا الثالثاء اإدارة �صي 
جني بينغ اأمام اختبار بعد حمادثة 
اخلارجية  وزي�������ري  ب����ني  ه��ات��ف��ي��ة 
ال�����ص��ي��ن��ي وان������غ ي����ي والأوك���������راين 

دميرتو ك�ليبا.
اخلارجية  ل��������زارة  ب���ي���ان  وح�����ص��ب 
الأوك�����ران�����ي�����ة، ف������اإن ك���ل��ي��ب��ا طلب 
على  رو���ص��ي��ا  “اإرغام  ي��ي  وان���غ  م��ن 
ال�صعب  �صد  امل�صلح  عدوانها  وق��ف 
العالقة  اإىل  م�صرياً  الأوكراين”، 

الق�ية التي تربط بكني مب��صك�.
واأ�صاف البيان اأن وانغ “اأعاد تاأكيد 
دعم ال�صني الثابت ل�صيادة اأوكرانيا 

و�صالمة اأرا�صيها«.
الت�صال،  ع��ن  ال�صيني  البيان  اأم��ا 
فاأكد اأن وانغ “ندد” بالعنف، وكرر 
اأن “اأمن اأي بلد ل يجب اأن يتحقق 
على ح�صاب اأمن البلدان الأخرى” 

اأو” بت��صيع التكتالت الع�صكرية«.

ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى ع����الق����ات م����ع كل 
م�������ص���در مفيد  واأن����ه����ا  الأط����������راف 

للحل�ل ال�صيا�صية«.
وقال م�ص�ؤول حك�مي �صيني رف�س 
بكني  امل�����ص���ؤول��ني يف  اإن  ا�صمه،  ذك��ر 
�صي  م��ن  املقنع  ال��دع��م  اأن  يفهم�ن 
ي��صف  وال��ذي  لب�تني،  بينغ  جني 
يتعار�س  “حياد م�ؤيد لرو�صيا”،  ب� 
العام  ال���راأي  مع  متزايٍد  نحٍ�  على 

الدويل.
الذي  ال��ت��ح��ال��ف،  اأن  اأ���ص��اف  ولكنه 
�صنف ر�صمياً خالل القمة الأخرية 
�صراكة  وب���ت��ني  بيغ  ج��ني  �صي  ب��ني 
“ل حدود لها” �صنيعة �صن�ات ول 
وه�  ب�صه�لة،  عنها  التخلي  ميكن 
اأم��ر �صحيح يف �ص�ء ما ت��راه بكني 
فيها  ه����ادة  ل  اأمريكية  حملة  م��ن 
مل��ن��ع ح���ق ال�����ص��ني يف ال�����ص��ع���د ق�ة 

اقت�صادية وع�صكرية.
ويف خ���ط���اب���ه ع����ن ح����ال����ة الحت�����اد 
الأمريكي  الرئي�س  ق��ال  ال��ث��الث��اء، 
معزول  “ب�تني  اإن  ب����اي����دن  ج����� 

للق�ل  وم��صك�  بكني  طريقة  وهي 
�صمال  وحلف  املتحدة  ال���لي��ات  اإن 
الأط���ل�������ص���ي، ب���ع���د ان���ه���ي���ار الحت�����اد 
ال��صع  عن  م�ص�ؤولن  ال�ص�فييتي، 
ل ب�تني. وتق�ل ك�رتني فانغ من 
جامعة ماكاري، اإن “عالقة ال�صني 
اخلارجية  وم�����ص��احل��ه��ا  ب��رو���ص��ي��ا، 
�صمعتها  ع��ل��ى  وال��ق��ل��ق  امل��ت��ن��ام��ي��ة، 
اأ�صا�صياً  لع��ب��اً  يجعلها  ال��دول��ي��ة، 

لدفع اأوكرانيا نح� ال��صاطة«.
وذك������رت ب�����اأن ب��ك��ني ����ص���اع���دت على 
الت��صط يف نزاعات دولية يف ك�ريا 
و�ص�ريا.  واأفغان�صتان،  ال�صمالية، 
بدور  ال���ص��ط��الع  ت��ق��رتح  لكنها مل 
ع���ن���دم���ا ���ص��م��ت رو����ص���ي���ا ال����ق����رم يف 
يف  ج�رجيا  غ��زت  وعندما   2014

.2008
اإن م�صاركة ال�صني يف اأي حمادثات 
ح�ل اأوكرانيا، وفق فانغ، ميكن اأن 
ت�����ص��اع��د ب��ك��ني ع��ل��ى ت��ق��دمي نف�صها 
تهدئة  على  تعمل  م�ص�ؤولة  “دولة 
ال���ن���زاع وت���ف���ادي الن��ت��ق��اد ال���دويل 

اأي وقت  اأك��رث من  العامل  الآن عن 
وح��ذر �صي جني بينغ من  م�صى”، 

“الرهان �صد ال�صعب الأمريكي«.
ولفت ب�ل هاينلي، امل�صت�صار ال�صابق 
ب��س،  دب���ل���ي����  ج�������رج  ل��ل��رئ��ي�����ص��ني 
العالقة  اأن  اإىل  اأوب����ام����ا،  وب������اراك 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ب���ني ���ص��ي ج���ني بينغ 
املا�صي،  العقد  م��دى  على  وب���ت��ني 
اأن  بكني  على  امل�صتحيل  من  جعلت 

تف�صل نف�صها عن م��صك�.
38 م���رة بعد  ال��زع��ي��م��ان  وال��ت��ق��ى 
للحزب  ع���ام���اً  اأم���ي���ن���اً  ���ص��ي  ت��ع��ي��ني 
ال�����ص��ي��ن��ي، م��ن��ذ عقد،  ال�����ص��ي���ع��ي 
ب���اأع���ي���اد م��ي��الده��م��ا معاً  واح��ت��ف��ال 
الآخر  اإىل  اأح��ده��م��ا  وي�صري  م���راراً 

بعبارة “اأف�صل الأ�صدقاء«.
ثمة  “�صتك�ن  ه��اي��ن��ل��ي  وي�����ص��ي��ف 
خم���اط���رة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة لكل 
ال�صني  على  اأن  ليقرتح  يخرج  من 
اأن تعيد التفكري يف مزايا مثل هذه 
العالقة ال�صرتاتيجية ال�ثيقة مع 
رو�صيا، مُيكن اأن ينظر اإىل ذلك على 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

“من  اأن��ه  املتحدة  ال�ليات  اأعلنت 
لتفاق  قريبا”  ال��ت������ص��ل  امل��م��ك��ن 
ب�������ص���اأن امل���ل���ف ال����ن�����وي الإي������راين 
ل  �صائكة  ن��ق��اط  حُت���ل  اأن  ب�����ص��رط 
تزال عالقة حمذرة من اأن ال�قت 

ي�صارف على النفاد.
وجت����ري اإي������ران وال���ق����ى ال��ت��ي ل 
العام  ات���ف���اق  يف  م��ن�����ص���ي��ة  ت�����زال 
وبريطانيا  ف��رن�����ص��ا  اأي   ،2015
ورو�صيا وال�صني واأملانيا، مباحثات 
ان�صحبت  ال���ذي  ال��ت��ف��اه��م  لإح��ي��اء 
ال�ليات املتحدة اأحاديا منه العام 

.2018
اأن  ويجمع الأطراف املعني�ن على 
حا�صمة،  مراحل  بلغت  املفاو�صات 
ل��ك��ن م��ع ب��ق��اء ن��ق��اط ت��ب��اي��ن عدة 
حت��ت��اج ع��ل��ى الأرج�����ح اىل ق����رارات 
ال���ط���رف���ني  م������ن  “�صيا�صية” 
الأ����ص���ا����ص���ي���ني، اإي�������ران وال�����لي����ات 

املتحدة.
واأك��دت نائبة املتحدث با�صم وزارة 

اخلارجية الأمريكية جالينا ب�رتر 
“تقدما  اأح������رزوا  امل��ف��او���ص��ني  اأن 

مهما«.
وتابعت “لن يك�ن لدينا اتفاق ما 

مل حُتل ب�صرعة امل�صائل املتبقية«.
اإي���ران  اأب����دت  “اإذا  اأ���ص��اف��ت  لكنها 
ب��اإم��ك��ان��ن��ا وينبغي  ج��دي��ة، ع��ن��ده��ا 
على  ت��ف��اه��م  اإىل  ال��ت������ص��ل  علينا 
التطبيق  اإىل  م���ت���ب���ادل���ة  ع��������دة 
الكامل +لتفاقية التعاون ال�صامل 
يف  اأيام”،  غ�����ص���ن  يف  امل�����ص��رتك+ 

اإ�صارة اإىل التفاق الن�وي.
ب�����������دوره ق��������ال م���ن�������ص���ق الحت��������اد 
انريكيه  امل��ح��ادث��ات  اإىل  الأوروب����ي 
“املراحل  بلغت  املحادثات  اإن  م�را 

النهائية«.
امل�صائل  “بع�س  ت�يرت  على  وكتب 
ذات ال�صلة ل تزال عالقة والنجاح 
اأبدا”  م�صم�نا  لي�س  حلها(  )يف 
اإىل  ن�صل  مل  “بالتاأكيد  م�صيفا 

هناك بعد«.
وبداأت املباحثات يف ني�صان/اأبريل، 
ت�صرين  اأواخ������ر  ا���ص��ت��ئ��ن��اف��ه��ا  ومت 

لنح�  تعليق  بعد  الثاين/ن�فمرب 
اأ�صهر. وهي تهدف لإحياء  خم�صة 
رفع  اأت������اح  ال�����ذي   2015 ات���ف���اق 
مقابل  يف  اإي��������ران  ع����ن  ع���ق����ب���ات 
و�صمان  الن�وية  اأن�صطتها  خف�س 

�صلمية برناجمها.
وق��ال��ت ال���ك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
خم����زون  اأن  اخل���م���ي�������س  ال�����ذري�����ة 
اإيران  ل��دى  املخ�صب  ال��ي���ران��ي���م 
ب��ه مب�جب  امل�صم�ح  احل��د  جت���اوز 
طهران  ب���ني   2015 ع���ام  ات���ف���اق 
وال��ق���ى ال��ك��ربى ب��اأك��رث م��ن 15 

مرة.
وت�����ص��دد اإي�����ران ع��ل��ى اأول����ي���ة رفع 
بعد  عليها  فر�صت  التي  العق�بات 
والتحقق  الأم���ريك���ي،  الن�����ص��ح��اب 
من هذا الرفع ب�صكل عملي، ونيل 
ال�ليات  ت���ك���رار  ب��ع��دم  ���ص��م��ان��ات 

املتحدة ان�صحابها من التفاق.
املتحدة  ال�ليات  تركز  املقابل،  يف 
والأط���راف الأوروب��ي���ن على ع�دة 
التزاماتها  ك��ام��ل  لح���رتام  اإي���ران 

يف التفاق.

ال�كالة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
املدير  اأن  الذرية  للطاقة  الدولية 
غرو�صي  رافاييل  للمنظمة  ال��ع��ام 
لعقد  اإي����������ران  اإىل  “�صيت�جه 

اإيرانيني  اجتماعات مع م�ص�ؤولني 
بعد  الإع��الن  وياأتي هذا  ال�صبت«. 
ي�م من تاأكيد غرو�صي اأن ال�كالة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة “لن 

 �سناتور اأمريكي يدعو اإىل اغتيال بوتني
•• وا�سنطن-اأ ف ب

يف  م��ا  “�صخ�س  ي��ق���م  اأن  اإىل  غ��راه��ام  ليند�صي  الأم��ريك��ي  ال�صنات�ر  دع��ا 
لأوكرانيا،  م��صك�  غ��زو  بعد  ب�تني  فالدميري  الرئي�س  باغتيال  رو�صيا” 

وذلك يف مقابلة تلفزي�نية م�صاء اخلمي�س.
“كيف ينتهي هذا  وقال ال�صنات�ر خالل حديثه مع �صبكة “ف�ك�س ني�ز”، 
الأمر؟ يجب على �صخ�س ما يف رو�صيا اأن ي�صل اىل م�صت�ى امل�ص�ؤولية ... 

ويزيح هذا الرجل«.
“ال�حيدون القادرون  وكرر هذه الدع�ة لحقا يف �صل�صلة تغريدات قائال 

على ت�ص�يب الأم�ر هم ال�صعب الرو�صي«.
قتلة  اأح��د  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  رو�صيا؟”  يف  بروت�س  من  هناك  “األي�س  وت�صاءل 

احلاكم الروماين ي�لي��س قي�صر.
كما ت�صاءل املر�صح الرئا�صي ال�صابق عما اإذا كان ي�جد يف اجلي�س الرو�صي 
الأملاين  ال�صابط  اإىل  اإ�صارة  يف  �صتاوفنربغ”  من  جناحا  اأك��رث  “ك�ل�نيل 
عام  هتلر  اأدول����ف  قتل  يف  قنبلته  ف�صلت  ال���ذي  �صتاوفنربغ  ف���ن  ك��الو���س 

.1944
واأ�صاف “�صتك�ن بذلك تقدم خدمة عظيمة لبلدك وللعامل«.

قدم ال�صنات�ر الذي ي�صغل مقعدا يف الك�نغر�س منذ اأكرث من ع�صرين عاما 
وكان اأحيانا حليفا وثيقا للرئي�س ال�صابق دونالد ترامب، اخلمي�س م�صروع 
“جرائم  ارتكاب  بتهمة  الع�صكريني  وقادته  الرو�صي  الرئي�س  يدين  ق��رار 

حرب” و”جرائم �صد الإن�صانية«.
تق�ل اأوكرانيا اإن 350 مدنيا على الأقل قتل�ا منذ اأن اأطلق ب�تني الغزو 

الأ�صب�ع املا�صي، وفر اأكرث من ملي�ن �صخ�س من البالد.
اأدلة  وج���د  رغم  مدنية  مناطق  ت�صتهدف  ل  اأنها  املقابل  يف  م��صك�  ت�ؤكد 

على عك�س ذلك.

وا�سنطن متنح الأوكرانيني 
على اأرا�سيها »حماية موؤقتة« 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأم�����س الأول اخلمي�س ح��ذو الحّت���اد الأوروب����ي ومنحت  ح��ذت ال���لي��ات امل��ّت��ح��دة 
مينع  ال���ذي  امل�ؤقتة”  “احلماية  و���ص��ع  اأرا���ص��ي��ه��ا  على  امل���ج���دي��ن  الأوك��ران��ي��ني 

ترحيلهم ويعطيهم احلّق يف العمل.
تقدمي  “�صن�ا�صل  بيان  يف  ماي�ركا�س  األ��ي��خ��ان��درو  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وزي��ر  وق��ال 
والعنف  “احلرب  ب�صبب  املتحدة”  ال�ليات  يف  لالأوكرانيني  واحلماية  امل�صاعدة 
املجن�ن” الدائرين يف بلدهم. واأ�صاف يف مقطع فيدي� ُن�صر على م�اقع الت�ا�صل 
الرو�صي فالدميري  الرئي�س  �صّنه  الذي  املرّبر”  الهج�م غري  “ندين  الجتماعي 
ب�تني �صّد اأوكرانيا واأمّت اخلمي�س اأ�صب�عه الأول، قائاًل اإنه “فخ�ر” مبنح هذه 
احلماية. واأو�صح البيان اأّن الإجراء �صي�صري مفع�له ملدة 18 �صهراً، وه� ينطبق 
على الأوكرانيني الذين و�صل�ا اإىل ال�ليات املتحدة قبل 1 اآذار-مار�س، وبالتايل 
ل ينطبق على من يفّرون الي�م اأو يف امل�صتقبل من القتال الدائر يف بلدهم. ومل 
ت��صح ال�صلطات عدد املعنيني بالإجراء، لكّن و�صائل اإعالم اأمريكية اأ�صارت اإىل اأّن 
اأوك��راين ل يحمل�ن وثائق كان�ا معّر�صني للرتحيل حني �صدر   4000 ح�ايل 
هذا الإعالن، واأّن هناك ما يقرب من 30 اآلفاً اآخرين تنتهي �صالحية تاأ�صرياتهم 
الطالبية اأو ال�صياحية قريباً. وكان العديد من اأع�صاء الك�نغر�س طلب�ا من اإدارة 
الرئي�س ج� بايدن منح ه�ؤلء و�صع احلماية. ومن بني ه�ؤلء امل�صّرعني ال�صنات�ر 
الدمي�قراطي ت�صاك �ص�مر الذي عّلق على القرار عرب ت�يرت قائال اإّن “ال�ليات 
اأكرث  الأوك���راين«. والقرار الأمريكي حمدود يف نطاقه  ال�صعب  املتحدة تقف مع 
بكثري من قرار دول الحت��اد الأوروب��ي التي وافقت بالإجماع اخلمي�س على منح 
“حماية م�ؤقتة” لالجئني الفاّرين من احلرب يف اأوكرانيا، �ص�اء اأكان�ا م�اطنني 

اأو مقيمني منذ فرتة ط�يلة يف هذا البلد.

وا�سنطن: التفاق ب�ساأن امللف النووي الإيراين لي�ض اأكيدا 

•• الدوحة-اأ ف ب لجئون اأفغان يرف�سون العودة اىل اأفغان�ستان 

رغم امل�صتقبل الغام�س، ي�صر الالجئ�ن الأفغان يف الدوحة على اأنهم 
ل يريدون الع�دة اإىل بلدهم يف ظل حكم املت�صددين وذلك بعد تل�يح 
حركة طالبان ب�قف عمليات الإجالء على خلفية ظروف اإقامة الأفغان 

الذين غادروا يف بلدان اأخرى، م�صمية قطر وتركيا.
ومع ان�صحاب اآخر اجلن�د الأمريكيني يف 31 اآب اأغ�صط�س 2021 بعد 
اأ�صب�عني على �صيطرة طالبان على كاب�ل، كان قد مّت اإجالء اأكرث من 

120 األف �صخ�س بني اأفغان ومزدوجي اجلن�صية، من اأفغان�صتان.
و�ُصمح للمئات غريهم باملغادرة يف رحالت بعد ذلك خ�ص��صا اإىل قطر 
اآخر  اأف��غ��اين، وك��ذل��ك الإم����ارات، لكن  األ��ف   75 التي م��ّر عربها نح� 
دي�صمرب.  الأول  ك��ان���ن  م��ن  الأول  ج���ا مت��ت يف  ر�صمية  اإج���الء  عملية 

ومّتت عمليات اإجالء بني حني واآخر برا عرب باك�صتان.
ونهاية ال�صهر املا�صي، اأفاد الناطق با�صم احلركة ذبيح اهلل جماهد باأن 
طالبان تلّقت تقارير تفيد باأن اآلف الأفغان “يعي�ص�ن يف ظروف �صيئة 

حماية  م�ص�ؤولية  احلك�مة  “تتحّمل  وتابع  وتركيا.  قطر  يف  للغاية” 
اأن نح�صل على �صمانات  اإىل  الأم��ر )الإج��الء(  النا�س، ولذا �صيت�قف 
باأن حياتهم لن تك�ن يف خطر” يف الدول التي مت اإجالوؤهم اإليها، قبل 

اأن يع�د ويق�ل اإنه �صُي�صمح للذين ميلك�ن وثائق ودع�ات، بال�صفر.
اأ�صئلة ل�كالة فران�س بر�س، قال الالجئ�ن وعددهم مئة يف  ورّدا على 
جممع “بارك في�” الذي يفرت�س اأن ي�صت�صيف م�ظفي بط�لة كاأ�س 
العامل لكرة القدم يف قطر هذا العام، اإن ظروف اإقامتهم مريحة، واإنهم 

يفكرون فقط يف ما يحمله امل�صتقبل لهم.
اإن  عائلتها،  م��ع  هربت  �صجاد  �صانعة  وه��ي  ال��دي��ن،  كمال  ميا  وق��ال��ت 
ال�صلطات  فتحت  وق��د  كثريين.  مبعن�يات  اأ���ص��رت  اليقني  ع��دم  حالة 
عيادة لل�صحة العقلية مل�صاعدتهم على التاأقلم، علما اأنه مت نقل مئتي 
�صخ�س هذا الأ�صب�ع اإىل مع�صكر اأمريكي قريب قبل �صفرهم لل�ليات 

املتحدة. واأو�صحت كمال الدين اأن “الأمر �صعب بع�س ال�صيء، لكنهم 
لدينا م�صاكل يف  ولي�صت  للغاية،  ب�صكل جيد  بنا  يعتن�ن  )القطري�ن( 
العي�س هنا. الأمر يتعلق فقط بعدم ح�ص�لنا على ت�صريح باخلروج”، 

يف اإ�صارة اإىل اأن مغادرة املجمع حتتاج اإىل اإذن.
بعيد ت�صريحات  الإعالميني  اأمام  املجمع  القطرية  ال�صلطات  وفتحت 
املبني  املجمع  اىل  نقل�ا  الالجئ�ن  وك��ان  طالبان.  حركة  يف  امل�����ص���ؤول 
وّجهت  كثرية  انتقادات  بعد  الهادئة،  الأمريكية  الأحياء  طريقة  على 
بقاعدة  للط�ارئ  مع�صكر  يف  من�صاآت  يف  لالجئني  ا�صت�صافة  لظروف 
ع�صكرية اأمريكية. وقالت ثامينا حرياوي )22 عاما( ل�كالة فران�س 
ب��ارك في�”،  التط�عي يف ح�صانة”  ا�صرتاحة من عملها  بر�س خالل 

“ميكنني امل�صي هنا. اأ�صعر بالأمان«.
وتابعت “ال��صع هنا اأف�صل بكثري من البقاء يف ال�طن واملعاناة ب�صاأن 

م�صيفة اأنها �صتع�د “بالتاأكيد” اإىل  م�صتقبلك املظلم يف اأفغان�صتان”، 
اأفغان�صتان، لكن فقط اإذا مل تكن طالبان يف احلكم.

وت�صهد اأفغان�صتان اأزمة اإن�صانية كربى منذ ا�صتيالء حركة طالبان على 
احلكم يف اآب/اغ�صط�س املا�صي يف اأعقاب حرب ا�صتمّرت ع�صرين عاما، 
وت�ّقف امل�صاعدات الدولية التي ت�صّكل 75 باملئة من امليزانية الأفغانية. 
و�صبق اأن حكمت طالبان اأفغان�صتان بني عامي 1996 و2001، وقد 

اّت�صمت فرتة حكمها حينها بقمع احلريات.
اإي��ران املجاورة  اإىل  الت�ّجه  اآلف الأ�صخا�س يحاول�ن ي�ميا  ول يزال 

بحثا عن عمل اأو للت�ّجه منها اإىل اأوروبا طلبا للج�ء.
و�صّدد م�ص�ؤول قطري يف ت�صريحات ل�كالة فران�س بر�س، على “الدور 
الأفغاين، وم�صاعدتها لأولئك  النزاع  الذي لعبته بالده يف  املح�ري” 
ال��ذي��ن غ����ادروا، واإر���ص��ال مئات الأط��ن��ان م��ن امل�����ص��اع��دات. وت�صم قطر 
واأفغانية  اأمريكية  ا�صت�صافت ج�لت ح�ار  مكتبا حلركة طالبان وقد 
ل ي�جد م�عد  “بارك في�”،  مع احلركة. وبينما تتقل�س الأع��داد يف 

حمدد بعد لت�صليم الفيالت اإىل الحتاد الدويل لكرة القدم.

•• باري�س-اأ ف ب

يت�اجه ممّثل اأوكراين ك�ميدي �صابق 
 2019 عام  ال�صيا�صة  م�صرح  اقتحم 
املخابرات  جل��ه��از  ���ص��اب��ق  ع��م��ي��ل  م���ع 
ال�صلطة يف رو�صيا  ال�ص�فياتية يت�ىل 

منذ اأكرث من عقدين.
ولد الرئي�صان الأوكراين ف�ل�دميري 
فالدميري  وال����رو�����ص����ي  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي 
ال�ص�فياتي  الحت���اد  حقبة  يف  ب�تني 
لكن  ذات���ه.  الأول  ال���ص��م  ويت�صاركان 

اأوجه الت�صابه تنتهي عند هذا احلد.
وت����ع����د امل�����اج����ه����ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة بني 
الرو�صي  ال��غ��زو  �صلب  يف  الرئي�صني 
لوكرانيا، فيما بات م�صتقبلهما �ص�اء 
ال�صخ�صي اأو ال�صيا�صي على املحك كما 

ه� احلال بالن�صبة مل�صتقبل بلديهما.
عاما(   44( زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  وي��خ��ت��ب��ئ 
و���ص��ط كييف يف م��ك��ان ���ص��ّي��ق يف ظل 
ال��ق�����ص��ف ال��رو���ص��ي ب��رف��ق��ة جمم�عة 
حمايته  عن  امل�ص�ؤولني  العنا�صر  من 

وم�صاعديه املقّربني.
ب���ت��ني )69 ع��ام��ا(، فيجل�س يف  اأم���ا 
مب�جب  ال���زوار  وي�صتقبل  الكرملني 
باتت  فيما  الت�صدد،  يف  غ��اي��ة  ق���اع��د 
امل�صافة التي يرتكها بينه وبني اأقرب 
اجتماعات  ط������اولت  ح�����ل  وزرائ�������ه 
و�صائل  على  ال�صخرية  تثري  �صخمة 

الت�ا�صل الجتماعي.
ومل ي��ل��ت��ِق ال��رئ��ي�����ص��ان م��ب��ا���ص��رة غري 
ا�صت�صافهما  ع��ن��دم��ا  واح������دة،  م�����ّرة 
ماكرون  اإميان�يل  الفرن�صي  الرئي�س 
اإىل جانب امل�صت�صارة الأملانية ال�صابقة 
اأن��غ��ي��ال م��ريك��ل خ���الل حم���ادث���ات يف 
ب��اري�����س ت��ن��اول��ت م��ل��ف اأوك���ران���ي���ا يف 

كان�ن الأول/دي�صمرب 2019.
ومنذ ذل��ك احل��ني، حت��ّ�ل زيلين�صكي 
اأن  ح���ت���ى  ال����ل����دود  ب����ت���ني  ع�����دو  اإىل 
اإليه با�صمه اإطالقا،  الأخري ل ي�صري 

ي�ؤ�ص�س  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  ك���ان  اجل���دي���دة، 
ويبني   ”95 “كفارتال  اإن��ت��اج  �صركة 
�صمعته باعتباره اأحد اأبرز رم�ز الفن 

يف اأوكرانيا.
بقليل على �صم  ع��ام  م��ن  اأك��رث  وبعد 
الأوكرانية  القرم  جزيرة  �صبه  ب�تني 
ودعمه النف�صاليني يف �صرق البالد، 
اأو�صله  م�صل�صل  بطل  زيلين�صكي  كان 

اإىل النج�مية.
الك�ميدي  الدرامي  امل�صل�صل  وي��روي 
فا�صيل  ق�������ص���ة  ال�صعب”  “خادم 
ل��ع��ب دوره  ال���ذي  ه���ل���ب���رودك��� -- 
زيلين�صكي -- وه� ا�صتاذ تاريخ اأ�صبح 
���ص��ج��ال ب�صاأن  ان��ت�����ص��ر  ب��ع��دم��ا  رئ��ي�����ص��ا 

الف�صاد على الإنرتنت.
يتلقى  احل������ل������ق������ات،  اإح������������دى  ويف 
امل�صت�صارة  من  ات�صال  ه�ل�ب�رودك� 

معار�صه  م��ع  يتعامل  كما  بال�صبط 
الأبرز يف الداخل األيك�صي نافالني.

وب����دل م���ن ذل����ك، ي�����ص��ري ب���ت��ني اإىل 
باليه�دية  ي����دي����ن  ال�������ذي  ن����ظ����ريه 
وانتخب يف 2019 حائزا على اإ�صادة 
وا�صعة من املجتمع الدويل، بت�صميات 
من قبيل راأ�س “نظام كييف” وزعيم 
ونازيني  خم���ّدرات  مدمني  “ع�صابة 

جدد«.
وقت  يف  األ����ق����اه  ل����الأّم����ة  خ���ط���اب  ويف 
اإىل  اأ���ص��ار م��اك��رون  الأرب���ع���اء،  متاأخر 
ال��ف��رق ال�����ص��ارخ ب��ني ال��رج��ل��ني قائال 
اإن ب�تني “اختار احلرب” بينما يعد 
واحلرية  ال�����ص��رف  “وجه  زيلين�صكي 

وال�صجاعة«.
على  قب�صته  يعزز  ب�تني  كان  وبينما 
رو�صيا يف ال�صن�ات الأوىل من الألفية 

اأوك��ران��ي��ا على  م��ريك��ل تهّنئ خ��الل��ه 
الأوروب�������ي  الحت������اد  اإىل  الن�������ص���م���ام 
لحقا  لُيبّلغ  ف��رح��ا،  للرق�س  يدفعه 
كانت  اإذ  اخلطاأ  بالرقم  ات�صلت  باأنها 

تن�ي الت�صال مب�نتينيغرو.
زيلين�صكي  وّق������ع  الأ�����ص����ب�����ع،  وه������ذا 
الرئي�س على طلب اأوكرانيا الن�صمام 

اإىل الحتاد الأوروبي.
امل�صهد  ك������ان  ع���ن���دم���ا   ،2019 يف 
دخل  ب���الده،  يف  م�صّطربا  ال�صيا�صي 
وفاز  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��ع��رتك  زيلين�صكي 
باأغلبية  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
���ص��اح��ق��ة، م��ط��ل��ق��ا ع��ل��ى ح���زب���ه ا�صم 

“خادم ال�صعب«.
وب�تني  ال���ك���رم���ل���ني  ف���ع���ل  رد  وج������اء 
ع��ل��ى ف�����زه الن��ت��خ��اب��ي ف���ات���را، علما 
قط  يظهر  مل  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  اأن 

ال���ت���ع���اط���ي مع  ك����ب����ريا يف  اه���ت���م���ام���ا 
باري�س  ق��م��ة  ب��ع��د  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي ح��ت��ى 
لالأمة  خ���ط���اب  ويف   .2019 ع�����ام 
قال  الرو�صي،  الغزو  من  �صاعات  قبل 
على  يرد  مل  الكرملني  اإن  زيلين�صكي 
ط��ل��ب ل��ل��ت��ح��ّدث ه��ات��ف��ي��ا يف م���ا كان 
اأن احلرب اقرتبت. ومل  م�ؤ�صرا على 
ال�صلطة  يف  زيلين�صكي  ���ص��ن���ات  مت��ر 
قبل احلرب من دون م�صاكل، اإذ اّتهمه 
يفتقر  ب���اأن���ه  ال���داخ���ل  م��ع��ار���ص���ه يف 
التجاريني  �صركائه  وبتعيني  للخربة 
وبتاأ�صي�س  م�����ص��اع��دي��ه  ك���اأب���رز  ���ص��اب��ق��ا 

ثروات يف اخلارج.
اإذ  ب��رز كزعيم يف زم��ن احل���رب،  لكنه 
الفيدي�  ع��رب  ي�ميا  خ��ط��اب��ات  يلقي 
مرتديا قمي�صا زيتيا وبلحية خفيفة 
رغم  كييف  يف  بقي  اأن��ه  على  للتاأكيد 

زيلين�صكي  التقط  وبينما  الق�صف. 
اإىل  فيها مرحا  بدا  “�صيلفي”  �ص�ر 
جانب وزير دفاعه، ظهر ب�تني اأكرث 
اأن  حتى  م��ع��زول��ة،  ك�صخ�صية  ف��اأك��رث 
وزير دفاعه �صريغي �ص�يغ� )�صديقه 
العطالت(  خ����الل  ورف��ي��ق��ه  امل���ق���ّرب 
الأخرى  اجلهة  يف  عنه  بعيدا  جل�س 

من طاولة الكرملني املمتدة.
وقال �صتي�ارت باتريك من “جمل�س 
العالقات اخلارجية” يف وا�صنطن اإن 
ب�تني جنح يف حت�يل زيلين�صكي اإىل 

“بطل دويل«.
واأو���ص��ح “ل ي���ج��د م��ا ي��ه��دد طاغية 
اأك��رث من دمي�قراطية  على ما يبدو 
تكن  مل  )واإن  ف����ع����ال����ة  جم�����������اورة 

مثالية(«.
ت�صريحات  “تامي”  جم��ل��ة  ون�����ص��رت 
خالل  ب���ه���ا  اأدىل  ال���ت���ي  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي 
خطاب وّجهه للربملان الأوروب��ي هذا 
ال��غ��الف قال  ع��ل��ى �صفحة  الأ���ص��ب���ع 
 - امل���ت  على  �صتنت�صر  “احلياة  فيها 

الن�ر �صينت�صر على الظالم«.
الفرن�صي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ول���ف���ت 
ج����ان-اإي����ف ل�����دري����ان اخل��م��ي�����س اإىل 
اأوكرانيا”  “اإلغاء  يتمنى  ب���ت��ني  اأن 
دمي�قراطية  “مناذج  وج���د  لتجّنب 

على عتبة بابه«.
بدوره، اأعرب زيلين�صكي عن قلقه من 
الرو�صي  للغزو  الأول  ال��ه��دف  ك���ن��ه 
عقد  اإىل  اأي�����ص��ا  اخل��م��ي�����س  دع���ا  لكنه 
باعتبارها  ب�����ت����ني  م����ع  حم�����ادث�����ات 

ال��صيلة ال�حيدة لإنهاء النزاع.
الأخري  خ��ط��اب��ه  يف  زيلين�صكي  وق���ال 
يف ر���ص��ال��ة م���ّج��ه��ة ل��ب���ت��ني ع��ل��ى ما 
يعتقد..  �صخ�س  اأي  ك��ان  “اإن  ي��ب��دو 
ل  اإذا  فاإنه  �صت�صت�صلم،  اأوك��ران��ي��ا  ب��اأن 
عالقة  ول  اأوكرانيا  عن  �صيئا  يعرف 
اإىل  “ع�دوا  واأ�صاف  باأوكرانيا”.  له 

بلدكم«.

  اأملانيا: بوتنيعن�سر ا�ستخبارات وممثل كوميدي.. وجها حرب اأوكرانيا املتناق�سان 

 يدمر بلده اأي�سًا
•• برلني-وكاالت

الأملانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة  اأك����دت 
اأن��ال��ي��ن��ا ب���ريب����ك، ت�����ص��ام��ن��ه��ا مع 
ال�������ص���ع���ب الأوك�����������راين يف احل����رب 
قبل  بريب�ك  وقالت  رو�صيا.  �صد 
حل�ص�ر  ب��روك�����ص��ل  اإىل  ت���ج��ه��ه��ا 
حلف  خارجية  ل����زراء  اجتماعات 
�صمال الأطل�صي، وجمم�عة الدول 
ال�صناعية ال�صبع الكربى، والحتاد 
الأوروب����ي: “يف ه��ذا امل���ق��ف نريد 
دون  جم�������دداً  الأم�������ر  ن��������ص���ح  اأن 
لب�س الي�م يف بروك�صل، لن نرتك 

الأوكرانيني مطلقاً مل�صريهم«.
بالأوكرانيني  الع���ت���ن���اء  واأك������دت 
وتقدمي امل�صاعدات الإن�صانية التي 
الدعم  ج��ان��ب  اإىل  ي��ح��ت��اج���ن��ه��ا، 
اأكدت  نف�صه،  ال���ق��ت  ويف  امل����ادي. 
ال�����زي����رة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق���ب��ات غري 

امل�صب�قة �صد رو�صيا بح�صم.
الرئي�س  اأن  ب����ريب�����ك  وذك��������رت 
ف��الدمي��ري ب�تني يحقق  ال��رو���ص��ي 
معاناة  بحربه،  فقط  واح��داً  �صيئاً 
ل حد لها لكل الأط��راف، وقالت: 
“�صن�صتمر يف اأن نظهر له �صيا�صياً 
واق����ت���������ص����ادي����اً، م��ث��ل��م��ا ف��ع��ل��ن��ا يف 
ني�ي�رك، اأنه اإذا وا�صل هذا امل�صار، 
م�حداً  حت��رك��اً  ي��ت���ق��ع  اأن  فعليه 
وع��زل��ة رو���ص��ي��ا ع��امل��ي��اً. اإن����ه يدمر 

بلده اأي�صاً بحربه �صد اأوكرانيا«.
ب�تني  اأن  اإىل  ب��ريب���ك  واأ����ص���ارت 
ل��ل�����ص��ك يف هدفه،  ي���دع جم����اًل  ل 
ب��اأك��م��ل��ه��ا، وقالت:  اأوك��ران��ي��ا  وه���� 
غ����ادرة،  ل��ع��ب��ة  ه���ذه  ل��ه  “بالن�صبة 
ول�صعب اأوكرانيا، فاإنها معركة من 

اأجل البقاء«.

 ال�سرطة الرو�سية تفت�ض 
مكاتب منظمة ميموريال 

•• مو�سكو-اأ ف ب

اأعلنت منظمة ميم�ريال املدافعة 
عن حق�ق الإن�صان غري احلك�مية 
التي اأمر الق�صاء الرو�صي بحلها، 
جت����ري  ت���ف���ت���ي�������س  ع���م���ل���ي���ات  اأن 
م��صك�.  يف  مكاتبها  يف  اجلمعة 
ح�صابها  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
“عمليات  اإن  تلغرام  تطبيق  على 
ت��ف��ت��ي�����س م���ي���م����ري���ال ج����اري����ة يف 
رياد  كاريتني  �صارعي  يف  مكتبيها 
يف   ”12 10/5 ومايل كاريتني 

العا�صمة الرو�صية.
اأعلن  ال���رو����ص���ي  ال��ق�����ص��اء  وك�����ان 
الأول/دي�������������ص������م������رب  ك������ان�������ن  يف 
تعد  ال���ت���ي  “ميم�ريال”  ح����ل 
م���ن اأع���م���دة ال���دف���اع ع���ن حق�ق 
الإن�صان وحار�صا لذكرى املاليني 
م����ن ����ص���ح���اي���ا ج����رائ����م الحت������اد 
ال�ص�فياتي. ومت تثبيت احلكم يف 

28 �صباط/فرباير.
وت��ك�����ص��ف ه����ذه الإج���������راءات �صد 
امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك���م��ي��ة التي 
البالد  يف  اح������رتام  اأك�����رب  ت��ل��ق��ى 
رو�صيا  ال���ا���ص��ع يف  ال��ق��م��ع  ح��ج��م 

فالدميري ب�تني منذ 2020.
مع  ج��دي��دا  منحى  ات��خ��ذ  وق�������د 
الن�اب  وت��ب��ن��ي  اأوك����ران����ي����ا  غ����زو 
حرية  ح����ي����ال  ق���م���ع���ي���ة  ق������ان�����ني 

التعبري.
وا����ص���ط���رت و����ص���ائ���ل اإع�������الم من 
م��صك�”  “�صدى  اإذاع�����ة  بينها 
اللكرتونية  “دوجد”  وق���ن���اة 
عن  ال��ت���ق��ف  اإىل  ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة 
البث بينما مت حجب العديد من 

م�اقع و�صائل الإعالم الدولية.
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عربي ودويل
عقوبة بال�سجن لن�سر معلومات كاذبة عن اجلي�ض الرو�سي 

•• مو�سكو-اأ ف ب

اعتمد الن�اب الرو�س اأم�س اجلمعة ن�صا يت�صمن عق�بات بال�صجن 
اجلي�س،  عن  كاذبة”  “معل�مات  ين�صر  من  لكل  �صديدة  وغ��رام��ات 
الذي  التعديل  ه��ذا  ين�س  لأوكرانيا.  الرو�صية  الق�ات  غ��زو  اأوج  يف 
اع��ت��م��ده جمل�س ال��ن���اب ال��رو���ص��ي )ال���دوم���ا( يف ق����راءة ث��ال��ث��ة على 
عق�بات خمتلفة بال�صجن ملدة ميكن اأن ت�صل اىل 15 عاما اإذا اأدت 

“معل�مات كاذبة” اإىل “ع�اقب خطرية” على الق�ات امل�صلحة.
مطلقي  معاقبة  على  اأي�����ص��ا  اجلمعة  اأق���ر  منف�صل  تعديل  وين�س 
اإجراءات  ت�اجه  التي  رو�صيا”  على  عق�بات  فر�س  اإىل  “الدع�ات 

انتقامية غربية قا�صية لغزوها اأوكرانيا.

وتنطبق هذه الن�ص��س على جميع ال�صكان ولي�س على العاملني يف 
الإعالم فقط. وهي تهدف اإىل تعزيز الرت�صانة القمعية لل�صلطات 

التي تعزز �صيطرتها على املعل�مات يف خ�صم هج�م على اأوكرانيا.
اأنها  واأعلنت هيئة تنظيم و�صائل الإعالم )رو�صك�منادزور( اجلمعة 
فر�صت قي�دا على ال��ص�ل اإىل اأربع و�صائل اإعالم م�صتقلة، مبا فيها 

الن�صخة الرو�صية من ال”بي بي �صي” بطلب من النيابة.
امل�اقع  ع��ل��ى  الط����الع  اأن  الإع�����الم  و���ص��ائ��ل  تنظيم  �صلطة  وق��ال��ت 
اللكرتونية خلدمة اللغة الرو�صية التابعة للبي بي �صي و”دويت�صه 
لإذاعة  ال��رو���ص��ي  ال��ف��رع  �صف�ب�دا”،  و”رادي�  و”ميدوزا”  فيلي” 

اأوروبا احلرة، ا�صبح “حمدودا«.
واأو�صحت اأن هذه القرارات اتخذت بطلب من النيابة �صدر يف 24 

�صباط/فرباير الي�م الذي بداأ فيه غزو اأوكرانيا.
وفتحت ال�صفحات الرئي�صية للبي بي �صي و”دويت�صه فيلي” ب�صكل 
متقطع ل��ك��ن ت��ع��ذر الط����الع ع��ل��ى بع�س امل��ق��الت ح����ل احل���رب يف 
اأوكرانيا، ح�صب �صحافيني من وكالة فران�س بر�س يف م��صك�. وتعذر 

ال��ص�ل اإىل ال�صفحتني الرئي�صيتني ل�”ميدوزا” و”�صف�ب�دا«.
وكانت خدمة ر�صد الرقابة على النرتنت “غل�بال ت�صيك” لحظت 
امل�اقع  ه��ذه  اإىل  ال��ص�ل  يف  م�صاكل  وج���د  اجلمعة  اخلمي�س  ليل 
وكذلك “في�صب�ك” التي ت�صهد تباط�ؤا منذ اأيام يف رو�صيا. ومت�ل 
واأوروب���ا احل��رة و”دويت�صه  “بي بي �صي”  الرو�صية يف  اللغة  خدمة 
رو�صيا  ويف  الت�ايل.  على  ولندن  ووا�صنطن  برلني  قبل  من  فيلي” 
ين�صر �صحافي� هذه اخلدمات با�صتمرار حتقيقات تنتقد الكرملني.

واأجرب  رو���ص��ي��ا  يف  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  منعت  فيلي”  “دويت�صه  وك��ان��ت 
مرا�صل�ها على الت�قف عن العمل. لكن م�قعها اللكرتوين وا�صل 
عمله. وت�صف املنظمات غري احلك�مية رو�صيا با�صتمرار باأنها واحدة 
من الدول الأكرث تقييدا حلرية ال�صحافة. لكن ال��صع تفاقم منذ 
بدء غزو اأوكرانيا. ويف هذا الإطار، منعت ال�صلطات الرو�صية و�صائل 
الر�صمية ح�ل غزو  البيانات  ا�صتخدام معل�مات غري  الإع��الم من 

اأوكرانيا. كما حظرت ا�صتخدام كلمات مثل “احلرب” و “الغزو«.
التي يخ�صع معظمها  الرئي�صية  الإع��الم  وو�صائل  الكرملني  ويقدم 
حمدودة تهدف  “عملية خا�صة”  اأنه  اأوكرانيا على  ل�صيطرته غزو 
“اإبادة  اأوكرانيا من  يف  بالرو�صية  الناطقني  ال�صكان  “حماية”  اإىل 

جماعية«.

الرو�صية تقدماً �صريعاً يف اأوكرانيا 
فاإنه  البالد،  على  فعلياً  و�صيطرت 
يرغب  التي  ال��دول  يركز على  قد 
تاأ�صي�س  لإع�������ادة  ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا  يف 
اإىل حد بعيد  ف�صاء نف�ذ يتطابق 
ال�ص�فييتي  الحت����اد  اأرا����ص���ي  م��ع 
البديهي�ن  املر�صح�ن  ال�صابق�ن. 
النات�  وع���زم  خمططاته  لختبار 
وجميعها  ال���ب���ل���ط���ي���ق،  دول  ه����م 

اأ�صبحت اأطل�صية.
قد يعتقد ب�تني اأن نات� �صيرتاجع 
على  نات�  ي�صدد  عليه.  �صغط  اإذا 
ع�صكري  ت���غ��ل  اأي  ���ص��ي��ق��ات��ل  اأن����ه 

رو�صي يف دوله الأع�صاء.
�صبابية احلرب

ت�صري الأدلة الأوىل اإىل اأن احلرب 
لثالثة  ال��غ��رب  م�صلحة  يف  ت�صب 
اأ�صباب، لقد األهم الجتياح الرو�صي 
املندفعة  الأوك���ران���ي���ة  وامل���ق���اوم���ة 
دعماً �صعبياً لأوكرانيا على امتداد 

اأوروبا.
اأن رو�صيا وب�تني قلال من  ويبدو 
والغ�صب  اأوكرانيا  ت�صميم  اأهمية 
واتخذت  م������ص��ك���.  ���ص��د  ال�����دويل 
احل��ك���م��ات ال��دمي���ق��راط��ي��ة على 
�صيا�صية  خيارات  الأطل�صي  �صفتي 
وت�صامناً  ج������راأًة  ت��ع��ك�����س  وا���ص��ع��ة 
جديداً. ومع ذلك، يرى الباحث�ن 
حلظة  يف  ال�����ع�����امل  اأن  ال����ث����الث����ة 
وتعك�س  م����ؤك���دة.  وغ���ري  خ��ط��رية 
نتائج  الأربعة  ال�صيناري�هات  هذه 
كل  ت�صتنفد  بالكاد  لكنها  معق�لة، 

الحتمالت.
اأو  وقد ينتهي ب�تني بتعزيز ق�ته 
ي�صعفها يف رو�صيا، بالعتماد على 
واخلارجية،  الداخلية  ال��ت��ط���رات 
ت���ط��ي��د ال�����ص��ني ل��ع��الق��ت��ه��ا ب���ه اأو 
اأن  وميكنه  لب�تني.  دعمها  تقليل 
م�لدوفا،  يف  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ق��دم 
وج�رجيا اأو حتى يحاول ال�صيطرة 
على ممر �ص�الكي بني بيالرو�صيا، 

واإقليم كالينينغراد.
ب�������ص���ك���ل م���ت���ك���رر ت����ق�����د احل������روب 
امل��ت��ح��ارب��ني وغ��ري امل��ت��ح��ارب��ني اإىل 
نتائج  م��ع  غ��ري مت�قعة،  م�����ص��ارات 

تغري العامل اأحياناً.
اأن اجتياح رو�صيا لأوكرانيا  ويبدو 
يحمل بذور نزاع مماثل، وما الذي 
والعامل،  لأوكرانيا  النزاع  �صيعنيه 

�صيبقى قيد التكهن.

م���ع رو����ص���ي���ا امل�����ص��ل��ح��ة ن����وي���ا و�صع 
الغربي  ال��دع��م  ع��ل��ى  ال��ق��ي���د  بع�س 
لأوكرانيا، واإن ا�صتمر اإر�صال اإمدادات 
م����ن الأ����ص���ل���ح���ة وال����ص���ت���خ���ب���ارات. 
امل�صددة  ال���ع���ق����ب���ات  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
اإىل  اأدى  م��ا  رو���ص��ي��ا  ع��ل��ى  لل�صغط 
تده�ر الروبل ودفع بالبنك املركزي 
 30% الآن  ف��ر���س  اإىل  ال���رو����ص���ي 
العمالت  عم�لة على كل م�صرتيات 

ال�صعبة.
دول  ببع�س  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  ودف���ع 
غربا،  الت�جه  اإىل  ال�صرقية  اأوروب���ا 
وطلبت كل من ج�رجيا وم�لدافيا 
اإىل الحت����اد  الن�����ص��م��ام  اخل��م��ي�����س 

الأوروبي.
يف رو�صيا واجه مت�صّفح� الإنرتنت 
ال�ل�ج  يف  م�����ص��اك��ل  اجل��م��ع��ة  ف��ج��ر 
من  ال��ع��دي��د  وم���اق��ع  في�صب�ك  اإىل 
ال������ص��ائ��ل الإع��الم��ي��ة امل�����ص��ت��ق��ّل��ة، يف 
وقت �صّددت فيه ال�صلطات الرو�صية 
املنتقدة  الأ�����ص�����ات  ع��ل��ى  ق��ب�����ص��ت��ه��ا 
الدائرة  للكرملني يف خ�صّم احلرب 
ال�صلطات  واأع���ل���ن���ت  اأوك����ران����ي����ا.  يف 
ع��ن ف��ر���س ق��ي���د على ال��دخ���ل اإىل 
م�صتقلة  اإع��الم  و�صائل  اأرب��ع  م�اقع 
ه����ي ب����ي ب����ي ����ص���ي ودوي�������ص���ت���ه فيله 
الأمني  ودان  وزف�����ب�����دا.  وم���ي���دوزا 
العام حللف �صمال الأطل�صي )نات�( 
الق�صف  عمليات  �صت�لتنربغ  ين�س 
املحطة  اأ����ص���اب���ت  ال���ت���ي  ال���رو����ص���ي���ة 
بجن�ب  زاب����ري���ج���ي���ا  يف  ال����ن�����وي����ة 
اأوكرانيا، داعيا اإىل و�صع حد للحرب. 
وقال �صت�لتنربغ قبل اجتماع طارئ 
ل�زراء خارجية دول احللف يف الي�م 
التا�صع من الغزو الرو�صي لأوكرانيا 
اإن “الهج�م على حمطة ن�وية يدل 
ع��ل��ى ال��ط��اب��ع امل��ت��ه���ر ل��ه��ذه احلرب 
و�����ص����رورة و����ص���ع ح���د ل���ه���ا«. قالت 
ال�صلطات الأوكرانية اإن نريان دبابة 
رو�صية ا�صتهدفت حمطة زاب�ريجيا 
اإىل  اأدى  م��ا  اجلمعة  اخلمي�س  ليل 
خم�ص�س  مبنى  يف  النريان  ا�صتعال 
ير�صد  مل  لكن  وخم��ت��رب،  للتدريب 

اأي ت�صرب اإ�صعاعي.

•• كييف-اأ ف ب

اأع���ل���ن���ت ك��ي��ي��ف  اأم�������س اجل��م��ع��ة اأن 
الق�ات الرو�صية دخلت اأرا�صي اأكرب 
حمطة ن�وية يف اأوروبا بعد تعر�صها 
ان��دلع حريق  اإىل  اأدى  لق�صف ليال 
راأى  هج�م  يف  املن�صاأة،  م��ن  ج��زء  يف 
الأوك���راين جل���ءاً من  الرئي�س  فيه 
قد  ن�وي”  “رعب  اإىل  م������ص��ك��� 

يعر�س القارة للخطر.
وب��ع��د ���ص��اع��ات ع��ل��ى اإخ��م��اد النريان 
الن�وية  امل�اقع  تفتي�س  وكالة  اأكدت 
اأي  ت�����ص��ج��ي��ل  اأن���ه���ا مل  الوك����ران����ي����ة 
ت�صرب اإ�صعاعي من من�صاأة زاب�ريجيا 
اأن  م�ؤكدة  البالد  الن�وية يف جن�ب 

الطاقم ي�ؤمن ت�صغيل امل�قع.
للدولة  ال��ت��اب��ع��ة  ال����ك���ال���ة  وق���ال���ت 
لالحتاد  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق����ات  “حتتل 
زاب�ريجيا  حمطة  اأرا���ص��ي  الرو�صي 
الت�صغيل  ط��اق��م  يتحكم  ال��ن���وي��ة. 
ت�صغيلها  وي����ؤم���ن  ال��ط��اق��ة  ب��اأق�����ص��ام 
التقنية  ال���ق����اع���د  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وف��ق��ا 

ل�صالمة الت�صغيل«.
اأي  ت�صجيل  يتم  “مل  اأن���ه  واأ���ص��اف��ت 

تغيريات يف ال��صع الإ�صعاعي«.
وحت���������دث ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
ق���ادة  اإىل  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  ف����ل����دمي���ري 
الرئي�س  ب��ي��ن��ه��م  وم���ن  ال���ع���امل  دول 
الأمريكي ج� بايدن ورئي�س ال�زراء 
الربيطاين ب�رري�س ج�ن�ص�ن الذي 

دعا اإىل وقف ق�صف املحطة.
ت�������ص���ّرف���ات  اإن  ج����ن�������ص����ن  وق��������ال 
ب�تني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 
“املتهّ�رة” ميكن اأن “تهّدد مبا�صرة 

�صالمة اأوروبا باأ�صرها«.
و�صي�صعى ج�ن�ص�ن لأن يعقد جمل�س 
ال�صاعات  ال��دويل يف غ�ص�ن  الأم��ن 
املقبلة اجتماعاً طارئاً، بح�صب بيان 

�صدر عن مكتبه.
واأظهرت م�صاهد مبا�صرة من من�صاأة 
وت�صاعد  النريان  ان��دلع  زاب�ريجيا 

الدخان من املحطة.
يف  وق���ال  بالهج�م  زيلينك�صي  ون���دد 
هناك  “لي�س  الفيدي�  ع��رب  ر���ص��ال��ة 

•• عوا�سم-وكاالت

يف  الكبار  الثالثة  الباحث�ن  ر�صم 
“اأتالنتيك كاون�صيل” باري بافل، 
�صيمين�،  وجيفري  اإجنلكه،  وبيرت 
الغزو  لنهاية  �صيناري�هات  اأرب��ع��ة 

الرو�صي لأوكرانيا.
ه����ذه  اأك���������رث  ح����ت����ى  اإن  وق������ال�������ا 
و�صف�ه  الذي  تفاوؤًل،  الحتمالت 
حمف�ف  دنيربو”،  ب�”معجزة 
ي�اجه  اأن  م��رج��ح��ني  ب��امل��خ��اط��ر، 
وح���ل���ف���اوؤه���م على  الأم����ري����ك����ي�����ن 
الأطل�صي  م���ن  الأخ������رى  ال�����ص��ف��ة 
امل�صتمر  ال�صراع  من  �صعبة  ف��رتة 

مع رو�صيا.

 ال�صيناريو الأول:
 معجزة دنيربو

دفاعية  ت��ع��زي��زات  ح�ص�لهما  بعد 
اجلي�س  يتمكن  ن��ات���،  اأع�صاء  م��ن 
الأوك�����راين وامل��ق��اوم��ة امل��دن��ي��ة من 
ت��خ��ط��ي ال�����ص��ع��اب واإي����ق����اف تقدم 
م��صك� مبا مينع الرئي�س الرو�صي 
ف���الدمي���ري ب����ت���ني م���ن الإط���اح���ة 
ب��ح��ك���م��ة ك��ي��ي��ف وت��اأ���ص��ي�����س نظام 
ومهارة  ت�صميم  ي��ف��ر���س  م������اٍل، 
امل���ق���اوم���ة الأوك���ران���ي���ة ج���م����داً يف 

امليدان ل�صالح املدافعني.
للكرملني  بديهياً  ي�صبح  ق��ري��ب��اً، 
باهظاً  ث��م��ن��اً  ���ص��ت��دف��ع  رو���ص��ي��ا  اأن 
تلقي  احتمال  فيه  مبا  ملغامراتها، 
اأوكرانيا  �صربة ط�يلة ومكلفة يف 
وعزلة  اقت�صادي  بانهيار  مقرتنة 

ديبل�ما�صية.
ب�صحب  ب��ام��ت��ع��ا���س  ب���ت��ني  ي���اأم���ر 
ق�اته، وتبقى اأوكرانيا دمي�قراطية 
�صيدة نف�صها بينما ت�صرع الهزمية 
ال�صتياء الداخلي الذي بداأ يظهر 

فعاًل داخل رو�صيا.
على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ب���ت��ني  يتح�ل 
املتزايدة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
نات�  ي�اجه  الأثناء،  ويف  ل�صلطته. 
اأم��ن��ي��اً ح�����ص��ن��اً م���ع تعر�س  و���ص��ع��اً 
اأوكرانيا  واق��رتاب  لل�صجب  رو�صيا 
اأك����رث م���ن ال���غ���رب. م���ع ذل����ك، لن 
يع�د ال��صع الأمني يف اأوروبا اإىل 

�صتاتيك� ما قبل احلرب.
ح�����ص��دت احل����رب ال��ق�����ص��رية اآلف 
وخلفت  ال���ط���رف���ني  م���ن  الأرواح 
م�������رارة وا����ص���ع���ة ال���ن���ط���اق. ورغ����م 

اأ�صبحت رو�صيا دولة منب�ذة، رمبا 
لكن  للتدمري  اأوك��ران��ي��ا  تعر�صت 
مكانة ب�تني تعاين، وي�صبح م�قفه 
ال��داخ��ل��ي حم��ف���ف��اً ب��امل��خ��اط��ر مع 
وتعبري  حكمه،  يف  النخب  ت�صكيك 
غ�صبهم  ع��ن  وا���ص��ع  ب�صكل  النا�س 
ب�صبب ال��صع القت�صادي، وتراجع 

مكانة بالدهم الدولية.

ال�صيناريو الثالث:
 �صتار حديدي جديد

اأوك��ران��ي��ا يف ن��ه��اي��ة املطاف  ت��ن��ه��ار 
حتت ثقل الجتياح الرو�صي، ورغم 
الق�ات  تتمكن  ال��ق���ي��ة،  املعار�صة 
الرو�صية من ال�صيطرة على البالد 
والتكتيكات  الأ���ص��ل��ح��ة  با�صتخدام 

القا�صية.
العميلة  احل��ك���م��ة  ���ص��د  امل��ق��اوم��ة 
كل  يف  حا�صرة  ب�تني  عينها  التي 
ول  للقمع  تتعر�س  لكنها  م��ك��ان، 
تربهن عما يكفي من ق�ة لفر�س 
الرو�صية  ال��ق���ات  ب���ارز ع��ل��ى  حت��د 

التي تظل منت�صرة يف اأوكرانيا.
ي��ظ��ه��ر ���ص��ت��ار ح���دي���دي ج���دي���د يف 
اأوروب��������ا مي��ت��د ع��ل��ى ط�����ل ح���دود 
م���روراً  ال�صمال  يف  البلطيق  دول 

دمي�قراطية  اأوك����ران����ي����ا  خ������روج 
�صيظل  ال��ذي  جارها  ي�اجه  �صاملة، 
مع  م�ؤكد  غري  ،م�صتقباًل  خطرياً 
الرو�صي  ال�صيا�صي  امل�صهد  و�ص�ل 
رو�صيا  م��ي��الن  حت����ل.  نقطة  اإىل 
نح� ت�صلط اأكرب حتت حكم ب�تني 
�صيحددان  عنه  بعيداً  ميالنها  اأو 
����ص���ل����ك رو����ص���ي���ا م����ع ����ص���ائ���ر دول 

العامل.

 ال�صيناريو الثاين: م�صتنقع
ب��ع��د اأ���ص��اب��ي��ع م��ن ق��ت��ال ع��ن��ي��ف يف 
ت�صتطيع  اأخ�������رى،  وم�����دن  ك��ي��ي��ف 
اأوكرانيا  حك�مة  اإ���ص��ق��اط  رو���ص��ي��ا 
وت��ن�����ص��ي��ب ن���ظ���ام دم���ي���ة. ل��ك��ن ل 
امل�صلحة  الأوك�����ران�����ي�����ة  ال�����ق������ات 
م�صتعدون  الأوك������ران������ي�������ن  ول 
ل��ال���ص��ت�����ص��الم. ع������س ذل���ك، ي�صن 
النطاق  وا�صع  مت��رداً  الأوكراني�ن 
جيدين  وتن�صيق  ت�صليح  بف�صل 
الق�ات  تقل�س  رغ��م  ال��غ��زاة.  �صد 
الأوك���ران���ي���ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة م��ع مرور 
الكربى  امل����دن  وت��ع��ر���س  ال����ق���ت، 
اأن  يتبني  ل��الح��ت��الل،  كييف  مثل 

النت�صار الرو�صي باهظ الثمن.
املتمردة  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق���ات  تكرر 

اأخرى  اأم��اك��ن  �ص�هدت يف  اأمن��اط��اً 
كلفة  رو���ص��ي��ا  فتتكبد  ال��ع��امل،  م��ن 
ب�صببها  ت�صطر  وم��ال��ي��ة  ب�����ص��ري��ة 
املزيد من م�اردها  اإىل تخ�صي�س 
لأوك����ران����ي����ا، ول���زم���ن اأط�������ل مما 

ت�قعته.
الدعم  ب��ف��ع��ل  ���ص��داع��ه��ا  ي��ت��ف��اق��م 
ت�فري  م��ع  للمتمردين،  الأج��ن��ب��ي 
نات� دعماً دفاعياً �صرياً لكن �صلباً 
ال����ن����زاع خزائن  ي�����ص��ت��ن��زف  ج������داً. 
ي��ج��ربه��ا يف  م��صك� وع��زم��ه��ا، م��ا 
بعد  الن�صحاب  املطاف على  نهاية 

الكثري من العنف.
ي���درك ب���ت��ني وك��ب��ار ق���ادة النخبة 
“حلظة  ي�اجه�ن  اأنهم  ال�صيا�صية 
برجنيف”، بعدما بالغ�ا يف ال�صعي 
اإىل حت��ق��ي��ق اأه�����داف م��ت��ط��رف��ة يف 

اأوكرانيا.
ومتاماً كما قاد الزعيم ال�ص�فياتي 
الأ���ص��ب��ق ل��ي���ن��ي��د ب��رج��ن��ي��ف ق�اته 
اإىل م��ع��رك��ة ط���ي��ل��ة وم��ك��ل��ف��ة يف 
جمدداً  رو�صيا  خا�صت  اأفغان�صتان، 
اأي  ب���ه���ا،  ال����ف�����ز  ح����رب����اً ل مي���ك���ن 
املثل  ب��ه  ُي�����ص��رب  ال����ذي  امل�صتنقع 
الدول  من  العديد  حا�صر  وال��ذي 

الق�ية عرب التاريخ.

بحدود ب�لندا، و�صل�فاكيا، واملجر، 
ورومانيا، يف اجلن�ب.

كلفة  رو�����ص����ي����ا  ت������اج�����ه  وب���ي���ن���م���ا 
ي���ع���زز ب�تني  ث��ق��ي��ل��ة،  اق��ت�����ص��ادي��ة 
املعار�صة  ويقمع  داخ��ل��ي��اً،  �صلطته 

املحلية بق�ة اأكرب.
يبقى نات� اأكرث احتاداً يف م�اجهة 
اأكرث جراأة،  اأ�صبحت  التي  م��صك� 
لديه  ب����اأن  ل��ل��ق��ب���ل  ي�صطر  ل��ك��ن��ه 
ليعك�س  ج�����داً  حم������دودة  خ���ي���ارات 

خ�صارة اأوكرانيا.
ال�ص�يد  تن�صم  الأزم���ة،  اأع��ق��اب  يف 
اأمنهما  لتعزيز  نات�  اإىل  وفنلندا 
م��صك�  خم��ط��ط��ات  م���اج��ه��ة  يف 
ال�صتار  م����ع  وك���م���ا  الن���ت���ق���ام���ي���ة. 
النق�صام  يجلب  الأول،  احلديدي 
اأوروب��������ا لئحة  ق��ل��ب  اجل���دي���د يف 

ماأل�فة من املخاطر وال�صك�ك.
حتيط الق�ات الرو�صية والأطل�صية 
مع�صكرة  ح������دود  ع����رب  ب��ب��ع�����ص��ه��ا 
النزاع  احتمالت  يرفع  م��ا  ف��ج��اأة، 
اأو  عر�صي،  ب�صبب  ���ص���اء  املبا�صر، 

بعد ت�صميم م�صبق.
املتقطعة  الأمنية  الأزم���ات  ت�صهد 
املزيد  رو�صيا  وت��ك��رر  وج����زراً،  م���داً 
من املغامرات الع�صكرية واحلروب 

الهجينة �صد احللفاء الأطل�صيني. 
مل�اجهة  اأن��ف�����ص��ه��م  اخل�����ص���م  ي��ع��د 
ط�يلة ووعرة، دون نتيجة وا�صحة 

اأو �صمانة بحل �صلمي.

ال�صيناريو الرابع: 
حرب بني الناتو ورو�صيا

ح�����ص��ب ال��ب��اح��ث��ني ال���ث���الث���ة، ف���اإن 
م�صتقبل  على  الأخطر  ال�صيناري� 
اأوروبا والنظام الدويل، ذلك الذي 
امل�صرح  احلالية  احل��رب  فيه  تهيئ 
ل��ن��زاع ع�����ص��ك��ري م��ب��ا���ص��ر ب��ني نات� 
امل�صارات  ورو�صيا، يف ظل عدد من 

التي ت�ؤدي اإىل هذه النتيجة.
قراراً  ن��ات���  يتخذ  اأن  اإمكانية   - اأ 
اأوك����ران����ي����ا  ب��ت�����ص��ع��ي��د ت�����رط����ه يف 
مب���ح���اول���ة ف���ر����س م��ن��ط��ق��ة حظر 
مبا�صر  ت��دخ��ل  اأي  اأو  م��ث��اًل  ج���ي 
اآخر، واإىل الي�م، رف�صت ال�ليات 
اأخ����رى،  اأط��ل�����ص��ي��ة  ودول  امل��ت��ح��دة 
ح��ظ��راً ج���ي��اً مم���اث���اًل، ل��ك��ن هذه 
وا�صلت  اإذا  تتغري  ق��د  احل�����ص��اب��ات 
املدنيني.  ق�صف  ت�صعيد  رو���ص��ي��ا 
اإما  ق��رار  لتخاذ  رو�صيا  �صت�صطر 
الق�ات  مع  ال�صتباك  اأو  الرتاجع 
على  اأق����دم����ت  واإذا  الأط���ل�������ص���ي���ة. 

ال���ق���رار ال���ث���اين ف�����ص��ريت��ف��ع خطر 
امل�صلح بني الطرفني ب�صكل  النزاع 

دراماتيكي.
ق��د تق�صف رو���ص��ي��ا ع��ن غري   - ب 
ب�صبب  اأطل�صية،  دول��ة  اأر���س  ق�صد 
خطاأ  حتديد  اأو  دقيق  غري  ق�صف 
ب���ني ال�����ص��دي��ق وال���ع���دو م���ث���اًل، ما 
ي�����ؤدي اإىل اإج�����راءات م�����ص��ادة من 

التحالف.
ل���ق���د ه���اج���م���ت رو�����ص����ي����ا اأه�����داف�����اً 
الب�لندية.  احل�����دود  م���ن  ق��ري��ب��ة 
الع�صكري  امل���خ���زون  اق�����رتاب  م���ع 
ال��رو���ص��ي ل��ل��ذخ��ائ��ر ال��دق��ي��ق��ة من 
ال���ن���ف���اد، ي��رت��ف��ع خ��ط��ر م��ث��ل هذا 
احلادث ما ي�ؤدي اإىل ت�صعيد غري 

م�صب�ق.
����ص���ي�������ص���اه���د ال������ع������امل ع������رب ه����ذا 
مبا�صر،  ن���زاع  ب��داي��ات  ال�صيناري� 
ج����-ج����، اأو ج����-اأر����س رمب����ا، يف 
لأوكرانيا. وقد  املناطق احلدودية 
ي��ط��ل��ق الأم�����ر ح��ل��ق��ة ج���دي���دة من 
امل�صادة مبا  وال�صربات  ال�صربات، 

ينتج اأعماًل عدوانية مفت�حة.
من  خم���ي���ف  اح����ت����م����ال  ث���م���ة   - ج 
تتجاوز  ب���ت��ني  ل����دى  خم��ط��ط��ات 
ال���ق����ات  ح��ق��ق��ت  اإذا  اأوك�����ران�����ي�����ا. 

رو�صيا  �ص�ى  العامل  يف  اآخ��ر  بلد  اأي 
اأط��ل��ق ال��ن��ار ع��ل��ى حم��ط��ات للطاقة 

الن�وية«.
اأ�صاف “اإّنها املرة الأوىل يف تاريخنا، 
الدولة  ه����ذه  ال��ب�����ص��ري��ة.  ت���اري���خ  يف 
الرعب  اإىل  الآن  ت��ل��ج��اأ  الإره���اب���ي���ة 

مطالبا مب�صاعدة دولية. الن�وي”، 
ف�صتك�ن  انفجار،  ح��دث  “اإذا  وق��ال 
نهاية كّل �صيء، �صتك�ن نهاية اأوروبا، 
حتّرك  فقط  اأوروب�����ا.  اإخ���الء  �صيتّم 
ي�قف  اأن  مي��ك��ن��ه  ف������ري  اأوروب��������ي 

الق�ات الرو�صية«.
اأعلنت  الأوكرانية  ال�صلطات  وكانت 
يف وقت �صابق وبعد �صاعات من القلق 

اأن امل�قع بات اآمنا.
رئي�س  ���ص��ت��اروخ،  اأولك�صندر  وط��م��اأن 
الإدارة الع�صكرية ملنطقة زاب�ريجيا، 
اإىل اأّن ال�صالمة الن�وية لهذه املن�صاأة 

باتت “م�صم�نة«.
“مدير  اأّن  ف��ي�����ص��ب���ك  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
ال�صالمة  اأّن  اإىل  اأ�����ص����ار  امل���ح���ط���ة 
ب��ات��ت م�����ص��م���ن��ة. بح�صب  ال��ن���وي��ة 
ف���اإّن مبنى  املحطة،  ع��ن  امل�����ص���ؤول��ني 
للتدريب وخمترباً ت�صّررا من جّراء 

احلريق«.
الدولية  ال�كالة  قالت  ناحيتها  من 
الناظمة  الهيئة  اإن  الذرية  للطاقة 
ي�صّجل  “مل  اأّن��ه  اأبلغتها  الأوكرانية 
اأّي تغرّي يف م�صت�يات الإ�صعاعات يف 

م�قع حمطة زاب�ريجيا«.
“اأوكرانيا  اأّن  تغريدة  يف  واأ���ص��اف��ت 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال����ك���ال���ة  اأب��ل��غ��ت 
ال��ذري��ة اأّن احل��ري��ق ال���ذي ان��دل��ع يف 
زاب���ري��ج��ي��ا للطاقة  م���ق��ع حم��ط��ة 
ال���ن����وي���ة مل ي�����ؤّث����ر ع���ل���ى امل����ع����ّدات 
املحطة  وط����اق����م  +الأ�����ص����ا�����ص����ي����ة+، 
احلريق  لح��ت���اء  اإجراءات”  يّتخذ 

واإخماده.

ذل��ك ومل تربز  تفا�صيل  الف�ر  على 
بعد اأي م�ؤ�صرات نح� وقف لإطالق 

النار.
ودعا زيلين�صكي اإىل حمادثات مبا�صرة 
“الطريقة  اأن��ه��ا  معتربا  ب���ت��ني  م��ع 
لكنه  ال�حيدة ل�قف هذه احلرب”. 
تعزيز  على  الغرب  دول  اأي�صا  ح�س 
امل�صاعدة الع�صكرية قائال “اعط�ين 

طائرات«.
اأكد دعمه  ال��دويل  املجتمع  وغالبية 
الرو�صي،  ال���غ���زو  م��ن��ذ  لأوك����ران����ي����ا 
وف���ر����س ع��زل��ة ع��ل��ى رو���ص��ي��ا �صملت 
قطاع املال والدبل�ما�صية والريا�صة 

والثقافة.
غري اأن الهج�م الرو�صي ت�ا�صل رغم 
عق�بات دولية �صديدة، وتعهد ب�تني 

ب������دوره������ا ك���ت���ب���ت وزي����������رة ال����داق����ة 
الأم���ريك���ي���ة ج��ن��ي��ف��ر غ���ران���ه����مل يف 
املن�صاأة  يف  “املفاعالت  اأن  ت��غ��ري��دة 
حممية من هياكل ق�ية ويتم اإغالق 

املفاعالت ب�صكل اآمن«.
على  الق�صف  عمليات  رو�صيا  كثفت 
اأوكرانيا خالل ت�صعة اأيام من النزاع، 
اإ�صابات بني  مع تقارير جديدة عن 
ه��ائ��ل خ�ص��صا يف  امل��دن��ي��ني ودم����ار 
مدينة  اأول  ق���رب  اجل��ن���ب  م��ن��اط��ق 

�صقطت بيد ق�ات م��صك�.
يف ج�����ل����ة ث���ان���ي���ة م����ن امل����ح����ادث����ات 
طلب  على  م��صك�  وافقت  اخلمي�س 
اإن�صانية”  “ممرات  اإن�صاء  اأوكرانيا 
لإج���الء امل��دن��ي��ني م��ن امل��ن��اط��ق التي 
تعرف  لكن مل  م��ع��ارك.  فيها  ت���دور 

اخلمي�س م�ا�صلة الغزو “متاما كما 
ه� خمطط ووفق اخلطة«.

باجتثاث  ت���ق����م  رو����ص���ي���ا  اإن  وق�����ال 
يف  م�����ص��ي��ف��ا  اجلدد”  “النازيني 
“لن  ب����اأن����ه  ت�������ص���ري���ح���ات م���ت���ل���ف���زة 
الرو�س  ب����اأن  ال��ق��ن��اع��ة  ي��ت��خ��ل��ى ع���ن 

والأوكرانيني �صعب واحد
الفرن�صي  الرئي�س  ق��ال  ناحيته  من 
اإمي���ان����ي���ل م����اك����رون ال�����ذي حتدث 
اأن  يعتقد  اإن  اخلمي�س  ب���ت��ني  اإىل 
ح�صبما قال  “الأ�ص�اأ مل ياأت بعد”، 

اأحد م�صاعديه.
كبرية  ع�صكرية  قافلة  تبدو  وفيما 
ال��ع��ا���ص��م��ة كييف،  ���ص��م��ال  م��ت���ق��ف��ة 
ال����رو�����ص����ي على  ي�����ص��ي��ط��ر اجل���ي�������س 
خري�ص�ن )290 األف ن�صمة( املطلة 

ب��ع��د ح�صار  الأ�����ص�����د  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى 
ا�صتمر ثالثة اأيام ت�صبب يف نق�س يف 

امل�اد الغذائية والأدوية.
�صغ�طها  الرو�صية  الق�ات  وت�صعد 
ال�صاحلية  م��اري���ب���ل  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
عنها  قطعت  التي  خ��ري���ص���ن،  �صرق 

املياه والكهرباء يف عز ال�صتاء.
وقال رئي�س بلدية ماري�ب�ل فادمي 
“اإنهم ي�صع�ن اىل فر�س  ب�يت�صنك� 
لينينغراد”،  يف  ح�صل  كما  ح�صار، 
حاليا  ب��ط��ر���ص��ربغ  ���ص��ان  م��دي��ن��ة  اأي 
ماأ�صاوي  حل�����ص��ار  ت��ع��ر���ص��ت  وال���ت���ي 
�صربه اجلي�س الأملاين خالل احلرب 

العاملية الثانية.
واإىل ال�صمال يف مدينة ت�صرينيغيف 
رو�صية  غ����ارة  يف  �صخ�صا   33 ق��ت��ل 

اأ�صابت مدر�صتني واأبينة �صكنية.
وقالت ال�صلطات اإن مناطق �صكنية يف 
“تعر�صت  )���ص��رق(  خاركيف  مدينة 
ع�ص�ائي،  ل��ق�����ص��ف  الليل”  ط�����ال 
اعتربه مدع� الأمم املتحدة جرمية 

حرب حمتملة.
الأوكرانيني  م��ن  ال��ع��دي��د  وي���ا���ص��ل 
اإقامة التح�صينات مع متط�عني يف 
منطقة دنيربو ال�صناعية. ويق�م�ن 
العب�ات  وجمع  رم��ل  اأكيا�س  ب��صع 

لتح�صري قنابل م�ل�ت�ف.
قام م�اطن�ن بجمع م�اد  لفيف  يف 
غذائية و�صلع �صرورية لإر�صالها اإىل 
وح�صروا  ل��ل��ه��ج���م.  تتعر�س  م���دن 
لعرقلة  ال�������ص���ن���ع  ي����دوي����ة  ع�����ائ����ق 
ال���دب���اب���ات ت��ع��ل��م���ا ت�����ص��ن��ي��ع��ه��ا على 
فاإن  للبع�س  وب��ال��ن�����ص��ب��ة  ي���ت��ي���ب. 

ال�ص�اأ قد اأتى بالفعل.
فقد خ�صر اأوليغ روباك زوجته كاتيا 
)29 عاما( يف الق�صف الرو�صي على 
جيت�مري )150 كلم غرب كييف(.

وق���ال ل���ك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س و�صط 
راأيتها  حل��ظ��ة  “يف  م��ن��زل��ه  اأن��ق��ا���س 
اللحظة  ويف  غ��رف��ت��ن��ا،  اإىل  ت��دخ��ل 
م�صيفا  �صيء”  ي��ب��ق  مل  ال��ت��ال��ي��ة، 

“اآمل اأن تك�ن يف اجلنة«.
م�����ص��ريا اإىل ك���م��ة م��ن ال��رك��ام قال 
رمبا   ... ول غرفة  منزل،  يبق  “مل 

هذا ه� اجلحيم«.
ت�����ص��ب��ب ال���ن���زاع يف ت��دف��ق اأك����رث من 
ملي�ن لجئ اإىل دول جماورة. وقدم 
لهم متط�ع�ن عب�ات املياه والطعام 

والعالج الطبي.
واأع��ل��ن��ت ك��ل م��ن ال����لي���ات املتحدة 
والحتاد الأوروبي عن منح احلماية 
الفارين  ال��الج��ئ��ني  جلميع  امل���ق��ت��ة 

من احلرب.
واخل�����ف م��ن ان����دلع ح���رب �صاملة 

حتى اأكرث هذه الحتمالت تفاوؤًل حمفوف باملخاطر

 اأتلنتيك كاون�سيل: ال�سيناريوهات الأربعة ملاآل احلرب يف اأوكرانيا

»حلف الأطل�صي« يدين الق�صف الرو�صي ملحطة زابوريجيا 

كييف توؤكد دخول القوات الرو�سية من�ساأة نووية يف اأوكرانيا
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العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املحرتف�ن للر�س 

بالرمل والدهانات ال�صناعية املتخ�ص�صة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1041678 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حمدان يحيى حممد احمد النعيمي ١00%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صالح حممد عبداهلل �صليمان احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املرت�صى لعمال الرخام  

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1018482 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صعيد احل�صن �صبري ح�صني ١00%
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة حممد عبداهلل �صعيد م�صع�د الزعابي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صبري ح�صني حممد عامل
تعديل وكيل خدمات

حذف �صامل �صعيد عبداهلل احلربوت الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/بهار  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العي�ز للبهارات رخ�صة رقم:3011825 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلط الحمر لتاأجري ال�صيارات

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1841360 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ح�صني عبداهلل �صلطان املرزوقى %5١

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فر�صيد خرياندي�س �صاه حممد %4٩
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�صني عبداهلل �صلطان املرزوقى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١00000
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة ١*4.50 اىل ١*١

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ اخلط الحمر لتاجري ال�صيارات 

RED LINE RENT A CAR 

اإىل /اخلط الحمر لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م
RED LINE RENT A CAR L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملحمة �صحاري 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الق�ع رخ�صة رقم:2843408 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة را�صد عبداهلل حممد م�صبح الدرعي ١00%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف خزينه بخيت حميد الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ابيك ريك�رد لالعالنات

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:4040106 
تعديل وكيل خدمات / حذف �صهيل �صامل حممد على النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل ١*١

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ابيك ريك�رد لالعالنات 

EPIC RECORD FOR ADVERTISEMENTS 

اإىل /ابيك ريك�رد لالعالنات - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م 
EPIC RECORD FOR ADVERTISEMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برومت للمباين احلديدية 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب واملقاولت ذ.م.م رخ�صة رقم:1007603 

تعديل اإ�صم جتاري من/ برومت للمباين احلديدية و املقاولت ذ م م 

PROMPT STEEL BUILDING & CONTRACTING LLC

اإىل/برومت للمقاولت العامة ذ.م.م 

PROMPT GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:جري�س ليتينج ذ.م.م
عن�ان ال�صركة:العني- منطقة ال�صناعية- بناية حممد مبارك �صعيد الحبابي

CN 1119654 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/امل�صت�ى الول لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قان�ين لل�صركة 
العم�مية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2021/12/9 وذلك 

العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150029443
تاريخ التعديل:2022/3/3

املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم خيرب تاون  

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:3720505 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خالد حم�صن عمر �صالح الربيكي ١00%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالرحمن احمد ح�صن عبداهلل املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية لند مارك ميديكري

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:4247687 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل ١*١
تعديل ل�حه الإعالن / من ل�ن null اإىل 50000

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية لند مارك ميديكري

LAND MARK MEDICARE PHARMACY 

اإىل /�صيدلية لند مارك ميديكري - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م 
LAND MARK MEDICARE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإعالن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ابل��س ميدل اي�صت لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م
امل�صاريع  0 ت�افق لتط�ير   ،  41 م  ال�صناعية  ال�صركة:مدينة اب�ظبي  عن�ان 

العقارية واخرين
CN 2587263 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

كم�صفي   ،  1 اب�ظبي  فرع  احل�صابات-  ملراجعة  �صي  بي  ال�صادة/ام  تعيني   -  2
قان�ين لل�صركة بتاريخ:2021/12/15 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250004231
تاريخ التعديل:2022/3/3

املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

ونادي اناب�رنا الليلي
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2914455 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اإع����������الن
�صاك�را  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب �ص��صي  رخ�صة رقم:2705724 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خالد احمد �صهيل �صعيد الرا�صدي ١00%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حم�د م�صلم �صعيد م�صع�د املجريف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بييات�س لتجارة تعبئة الفحم

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2544102 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالفتاح ب�نان حمزه م��صليار ١00%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صع�د عبيد حمد عبيد املن�ص�رى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

 تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل ١*١
تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بييات�س لتجارة تعبئة الفحم
PEEYECH CHARCOAL TRADING

اإىل/ بييات�س للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م
PEEYECH GENERAL TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  مار�س 2022 العدد 13485

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  5  مار�س 2022 العدد 13485

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
 اعالن بالن�شر

جتاري ا�شتئناف   2498  /  2021
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

خط احلياة الطبي  مركز   _2 ���س.ذ.م.م،  لين  ليف  م�صت�صفى  اإىل امل�صتاأنف �صدهم / 1_ 
 _4 �صامن(،  الطبي)كفيل  احلياة  خط  مركز   _3 �صامن(،  ال�احد)كفيل  الي�م  جلراحات 
مركز خط احلياة  الطبي )فرع ()كفيل �صامن(، 5_ ادفيت مببهاين هاري�س ان مببهاين)كفيل 

�صامن، 6_ هاري�س ناريندا�س بهامناين)كفيل �صامن( جمه�يل حمل الإقامة
مبا اأن امل�صتاأنف / ادفيت مببهاين

و ميثله / علي عبداهلل علي الق�ا�صي احلمادي
قد اأ�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2719    / 2018 جتاري كلي

بقاعة  �صباحا    10:00 ال�صاعة   2022-04-07 امل�افق  اخلمي�س  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�ص�ركم اأو من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفك�م  �صتجرى 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197

حممد  على  جنيد  حممد   / امل��دع���  فقد 
ع��ل��ى ، ب��ن��ج��الدي�����س   اجل��ن�����ص��ي��ة - ج�از 
)BT0618093( رق��������م   �����ص����ف����ره 
رقم   بتليف�ن  الت�����ص��ال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 

    0501383893

فقدان جواز �سفر

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اعالن بالن�شر      

يف  املنازعة رقم 98/2022/460 نزاع مدين  
املنظ�رة يف : الت�ص�ية ال�دية للمنازعات احلادية ع�صر رقم 760   

بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25،784.71 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف  املنازعة : املطالبة  م��ص�ع 
واتعاب املحاماة ومع الفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ قيد هذه الدع�ى وحتى متام ال�صداد. 

املتنازع : �صركة جمم�عة الإمارات لالإت�صالت )جمم�عة اإت�صالت( �س م ع  
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - برج اإت�صالت - ديرة - مقابل �صريات�ن اخل�ر - الطابق الرابع 
- )رقم مكاين : 3024595127(  وميثله / عبداهلل رحمه  عبداهلل نا�صر الع�ي�س ال�صام�صي   املطل�ب 

اإعالنه : وقا�س اي�ب حممد اي�ب - �صفته متنازع �صده  
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع���ى وم������ص���ع��ه��ا   اأق����ام عليك���  م������ص���ع الإع����الن : ق��د 
)25،784.71 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة ومع الفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ 
قيد هذه الدع�ى وحتى متام ال�صداد. وحددت لها جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2022/3/7 ال�صاعة 9.00 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اعالن بالن�شر 
 1559/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/١-  كليندين�صت جروب ليمتد  2-ج�زيف كليندين�صت  
جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ �صركة رهاء العربية املحدودة  
وميثله / احمد مري مطلب مري مرت�صى اأمريي  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)248363.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل ١5 ي�ما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

يرجى الت�صال علىلإعلناتكم ف�ي 

هاتف:024488300   فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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املال والأعمال

% زيادة يف اإنتاج الكهرباء بالإمارات خلل 10 �سنوات  46
جيجاواط �صاعة. وبلغ اإجمايل الكهرباء امل�صدرة من 
جيجاواط   234.8 نح�   2020 ال��ع��ام  يف  ال��دول��ة 
بنهاية  امل�صت�ردة  الكهرباء  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  �صاعة، 

العام 2020 .. 206.4 جيجاواط �صاعة.
وارت��ف��ع��ت ال��ق��درة امل��رك��ب��ة مل��ح��ط��ات ت���ل��ي��د الكهرباء 
بنهاية العام 2020 اإىل 34901 ميجاواط مقابل 
بزيادة   2010 العام  نهاية  يف  ميجاواط   23198

%50.4 وبقدرة تبلغ 11702 ميجاواط.
يف  الكهرباء  ت�ليد  ملحطات  املركبة  ال��ق��درة  وت���زع��ت 
بح�صة  اأب�ظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  بني   2020 العام 
فيما   ،54.6% وبن�صبة  ميجاواط   19086 بلغت 
لهيئة  الكهرباء  ت�ليد  ملحطات  املركبة  القدرة  بلغت 

 251.6 ب��ل��غ��ت  وب��ك��م��ي��ة   4.59% ن�����ص��ب��ة  امل���رك���زة 
املنتجة  جيجاواط �صاعة، فيما �صكلت كمية الكهرباء 
من غاز املكبات ن�صبة %0.02 من اإجمايل الكهرباء 
امل��ن��ت��ج��ة م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وب��ك��م��ي��ة ب��ل��غ��ت 0.9 

جيجاواط �صاعة.
الكهرباء  ت�ليد  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  البيانات  وت�صري 
املنتجة  الكهرباء  ال�صم�صية، فزادت كمية  الطاقة  من 
 45% 2020 بح�ايل  من الطاقة ال�صم�صة يف عام 
بلغت  وب���زي���ادة   2019 ع���ام  يف  املنتجة  الكمية  ع��ن 
اهتمام  ي��ب��ني  مم���ا  ���ص��اع��ة.  1696.45جيجاواط 
الدولة يف ت�صجيع اإنتاج الكهرباء من امل�صادر النظيفة 

وتقليل الب�صمة الكرب�نية.

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف دولة الإمارات بنهاية 
العام 2020 اإىل 137310 جيجاواط �صاعة مقابل 
 ،2010 العام  نهاية  يف  �صاعة  جيجاواط   93949
امل�لدة  الكهرباء  كمية  يف  وارت��ف��ع��ت   ،46% ب��زي��ادة 
اإىل 43361 جيجاواط �صاعة، بح�صب بيانات املركز 

الحتادي للتناف�صية والإح�صاء.
بنهاية  ال��دول��ة  يف  امل�صتهلكة  الكهرباء  حجم  وو���ص��ل 
�صاعة،  ج��ي��ج��اواط   130280 اإىل   2020 ال��ع��ام 
العام  ن��ه��اي��ة  ���ص��اع��ة يف  89587 ج��ي��ج��اواط  م��ق��اب��ل 
2010 بزيادة %45.5 وبكمية ا�صتهالك 40693 

وبن�صبة  م��ي��ج��اواط   12300 دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
ومياه  كهرباء  هيئة  ح�صة  بلغت  فيما   ،  %  35.2
 0.08% وبن�صبة  ميجاواط   2812 ال�صارقة  وغاز 
، والحتاد للماء والكهرباء بقدرة مركبة بلغت 703 

ميجاواط وبن�صبة 0.02%.
وارتفعت كمية الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة 
جيجاواط   5476.2 اإىل   2020 ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة 
من  �صاعة  جيجاواط   5223.7 بني  م�زعة  �صاعة، 
ن�صبته  ما  م�صكلة  الكهرو�ص�ئية،  ال�صم�صية  الطاقة 
اإجمايل الطاقة املنتجة من امل�صادر  %95.38 من 

املتجددة..
 و�صكلت كمية الكهرباء املنتجة من الطاقة ال�صم�صية 

وفد من غرفة جتارة و�صناعة وزراعة تنزانيا يبحث ال�صتفادة من منوذج دبي 

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�ض اأف�سل املمار�سات يف اخلدمات الرقمية والتحول الذكي

 اجلناح ال�سوي�سري يعر�ض اأجمل املناطق ال�سياحية يف �سوي�سرا  يف معر�ض  اإك�سبو 2020, دبي  

�صمن جائزة حممد بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز

وزارة املالية تفوز بجائزة »اجلهة الحتادية الرائدة« يف دولة الإمارات

الفرتة املا�صية، اجتماعات روؤ�صاء واأمناء اللجان الفنية 
للمرتول�جيا،  للتجمع اخلليجي  التابعة  املرتول�جية 
املتقدمة،  والتكن�ل�جيا  ال�صناعة  وزارة  بالتن�صيق بني 
ومعهد  اخلليجية،  التقيي�س  وهيئة 

الإمارات للمرتول�جيا.
ال��ق��درات الإم��ارات��ي��ة واأك����دت �صعادة 
ف�������رح ع����ل����ي ال��������زرع���������ين، ال����ك���ي���ل 
امل�ا�صفات  لقطاع  ب��الإن��اب��ة  امل�صاعد 
دولة  اأن  ال�������زارة،  يف  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
ت�صريعية  م��ظ��ل��ة  مت��ت��ل��ك  الإم�������ارات 
على  تناف�صية  الأك��رث  تعد  واإجرائية 
الأو�صط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت���ى 
البنية  منظ�مة  يف  اإفريقيا  و�صمال 
لتعزيز  ال��داع��م��ة  ل��ل��ج���دة،  التحتية 
القطاع،  هذا  يف  الإماراتية  القدرات 
وا�صتقطاب ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر 
وال�صناعات  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
ال�طني  القت�صاد  تعزيز  وامل�صاهمة يف  التقنية،  عالية 
واأ�صافت  ال���اع��دة.  النم�  قطاعات  على  الرتكيز  م��ع 
اخلليجي  التجمع  لرئا�صة  الإم����ارات  دول��ة  اختيار  اأن 
للمرتول�جيا �صيزيد فر�س التعاون بني اللجان الفنية 
دول جمل�س  للتقيي�س يف  ال�طنية  واملعاهد  اخلليجية 
وبرامج  العلمية  التقيي�س  اأن�صطة  لتط�ير  ال��ت��ع��اون 
الدويل  الع��رتاف  يف  ي�صاهم  ومبا  واملعايرة،  الفح�س 
بنتائج القيا�س ال�صادرة عن املختربات ال�طنية داخليا 
وخارجيا ويعزز من قب�ل املنتجات ال�طنية يف التبادل 

التجاري.

مت��صط حجم التداول الي�مي بن�صبة 136%.
دبي  لب�ر�صة  التنفيذي  الرئي�س  ميل،  لي�س  و���ص��ّرح 
املا�صية  القليلة  الأ�صهر  “اّت�صمت  وال�صلع:  للذهب 
ب��ال��ت��ق��ل��ب��ات امل�����ص��ت��م��رة، ح��ي��ث واجه 
جمم�عة  وامل��ت��داول���ن  امل�صتثمرون 
الت�صخم  �صملت  التي  الع�امل  من 
واأ�������ص������ع������ار ال����ن����ف����ط وال�����ت�����ط������رات 
ذلك،  خلفية  وعلى  اجلي��صيا�صية. 
الثمينة  امل���ع���ادن  م��ن��ت��ج��ات  ح��ق��ق��ت 
وال�صلع  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ب����ر����ص���ة  يف 
�صهدنا  كما  ت����داول.  ن�صاط  اأف�����ص��ل 
ارتفاًعا ق�ًيا يف الإقبال على تداول 
�صعي  مع  الهندية  الروبية  منتجات 
التح�ط  اإىل  ال�����ص���ق  يف  امل�����ص��ارك��ني 
م��ن امل��خ��اط��ر والجت����اه ل���اح��د من 
العامل.  يف  من��ً�ا  القت�صادات  اأ���ص��رع 
ون��ح��ن م��ل��ت��زم���ن مب���ا���ص��ل��ة العمل 
منتجات  من  وا�صعة  مبجم�عة  عمالئنا  تزويد  على 
وال�صتثمار  التح�ط  احتياجات  تلبي  التي  ال��ت��داول 

لديهم«.
ويف �صياق مت�صل، اأعلنت ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع 
عن تنظيم ندوتني عرب الإنرتنت خالل �صهر مار�س 
للم�صاركني يف ال�ص�ق، تناق�س الأوىل، التي تنعقد ي�م 
التح�ط  ا�صرتاتيجيات  من  جمم�عة  مار�س،   10
ال�صتة  للعمالت  الآج��ل��ة  العق�د  ب��ت��داول  ال�صلة  ذات 
الرئي�صية، وتركز الثانية على عق�د الذهب املت�افقة 

مع ال�صريعة الإ�صالمية. 

••اأبوظبي - وام: 

تراأ�س دولة الإمارات التجمع اخلليجي للمرتول�جيا، 
التجمع  اأع�ام.و”  ث����الث����ة  مل������دة 
اأح����دث  للمرتول�جيا”  اخل��ل��ي��ج��ي 
على  احل��ا���ص��ل��ة  ال��دول��ي��ة  التجمعات 
العرتاف الدويل، اإىل جانب التجمع 
البا�صفيكي  والآ����ص���ي����ي  الأوروب��������ي 
.. وه�  والأم��ري��ك��ي��ت��ني  والإف���ري���ق���ي 
بتط�ير  م��ع��ن��ي��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة 
برامج  مثل  العلمية  القيا�س  اأن�صطة 
م�صت�ى  ع��ل��ى  وامل���ع���اي���رة،  ال��ف��ح�����س 
التقيي�س  هيئة  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول 
./GSO/ ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ل����دول 
رائدة  الإم����ارات مكانة  دول���ة  وت��ت��ب���اأ 
ع��ل��ى امل�����ص��ت���ى الإق��ل��ي��م��ي يف جمال 

املرتول�جيا، اإ�صافة اإىل ك�نها ع�ص�ا 
فاعال يف املنظمات الدولية مثل املكتب الدويل لالأوزان 
للمقايي�س  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة   BIPM وامل��ق��اي��ي�����س 
القان�نية OIML، من اأوائل الدول يف املنطقة امل�قعة 
العرتاف  واتفاقية  التاريخية  املرت”  “اتفاقية  على 

.CIPM-MRA املتبادل بنتائج القيا�س واملعايرة
اإدارة  ال��ب�����ص��ت��ك��ي، م��دي��ر  امل��ه��ن��د���ص��ة ام��ي��ن��ة  ت��ع��ي��ني  ومت 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�صناعة  وزارة  يف  املقايي�س 
العام  حتى  وامل��م��ت��دة  املقبلة  ل��ل��دورة  التجمع  لرئا�صة 

.2024
اأب�ظبي،  العا�صمة  ا�صت�صافة  هام�س  على  ذل��ك،  ج��اء 

تون�ض متنح اأمييا باور الإماراتية عقدا لبناء 
وت�سغيل حمطة للطاقة ال�سم�سية يف القريوان

•• تون�س-وام: 

اأمييا باور الإماراتية عقدا  منحت احلك�مة الت�ن�صية حتالفاً تق�ده �صركة 
القريوان  مدينة  يف  ال�صم�صية  الطاقة  من  الكهرباء  لت�ليد  حمطة  لبناء 
100ميجاواط من  البناء والت�صغيل والتملك /BOO/ لإنتاج  وفق نظام 
نح�  يعادل  /م��ا  دولر  ملي�ن   100 نح�  يبلغ  ا�صتثمار  وبحجم  الكهرباء 
368 ملي�ن درهم / كما وقعت اتفاقا اآخر ل�صراء اإنتاج املحطة من الكهرباء 
خالل الع�صرين عاماً القادمة. ح�صر مرا�صم الت�قيع يف العا�صمة ت�ن�س .. 
معايل جنالء ب�دن رم�صان رئي�صية احلك�مة الت�ن�صية ومعايل نائلة ن�رة 
الت�ن�صية و�صعادة ح�صني جا�صم  ال�صناعة واملناجم والطاقة  القنجي وزيرة 
كبار  من  وع��دد  الإم��ارات��ي��ة  ب��اور  اأمييا  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الن�ي�س 
 - الن�ي�س  جا�صم  ح�صني  �صعادة  وقال  وامل�صتثمرين.  احلك�ميني  امل�ص�ؤولني 
عقب ت�قيع التفاقيتني - : “ فخ�رون باأن نك�ن اأحد امل�صاهمني يف تنفيذ 
وجناح خطط احلك�مة الت�ن�صية الطم�حة خلف�س فات�رة ا�صترياد امل�صتقات 
النفطية، وتاأمني احتياجاتها من الطلب املتزايد على الكهرباء«. واأ�صاف اأن 
الطاقة  م�صادر  تط�ير  جمال  يف  ومميزة  ناجحة  جتربة  لديها  ب��اور  اأمييا 
املتجددة يف اأكرث من 15 دولة ولدينا رغبة �صادقة يف نقل هذه التجربة اإىل 
مزيج  يف  ال�صم�صية  الطاقة  ح�صة  لرفع  ت�ن�س  وتخطط  الت�ن�صية.  ال�ص�ق 
الكهرباء، عرب تط�ير 3.8 ميجاواط من الطاقة ال�صم�صية املركبة بحل�ل 
2030، مبا يرفع ح�صة الطاقة املتجددة من %3 حالًيا اإىل 30%  عام 
الطاقة  �صت�فر  ال��ق��ريوان  حمطة  اأن  وك�صف  احل��ايل.  العقد  نهاية  بحل�ل 
تخفي�س  يف  �صت�صهم  اأنها  م��صحا  الت�ن�صية،  الأ���ص��ر  من  للكثري  النظيفة 
النبعاثات الكرب�نية، باأكرث من 100 األف طن مرتي �صن�يا ، ما ي�صهم يف 
تخفي�س الب�صمة البيئة يف ت�ن�س.. مت�قعا النتهاء من الأعمال الإن�صائية 

وبدء الت�صغيل التجاري للمحطة خالل الربع الأخري من العام احلايل.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ب���ر���ص��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����ص��ل��ع ع���ن ت�صجيل 
بلغت  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة  ت��������داولت 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   13.681
ا�صتمرار  م��ع  ف���رباي���ر،  �صهر  خ���الل 
ال��ع��امل��ي��ة لرتفاع  الأ�����ص�����اق  جت����اوب 
معدلت الت�صخم والزيادة يف اأ�صعار 
النفط، وكذلك اخلالف الدائر بني 
رو�صيا واأوكرانيا، مما اأدى ل�صتمرار 
التقلبات خالل الأ�صب�ع الأخري من 

ال�صهر. 
�صجلت  امل���ا����ص���ي،  ال�����ص��ه��ر  وخ������الل 
�صهري  اه���ت���م���ام  م���ع���دل  ال���ب����ر����ص���ة 
ع���ق���ًدا،   125،206 ب���ل���غ  م���ف���ت����ح 
الثمينة  امل���ع���ادن  م��ن��ت��ج��ات  وح��ق��ق��ت 

�صّجلت  حيث  ت����داول،  ن�صاط  اأف�����ص��ل 
عق�د الذهب الآجلة وعق�د الف�صة الآجلة منً�ا �صن�ًيا 
مت��صط  يف  ال��ت���ايل  على  و75%   734% بن�صبة 

حجم التداول الي�مي.
يف  كبرًيا  ارتفاًعا  الب�ر�صة  �صهدت  اأخ���رى،  جهة  من 
تداولت الروبية الهندية، حيث �صّجلت العق�د الآجلة 
الروبية  خ��ي��ارات  وع��ق���د  الهندية  للروبية  امل�صغرة 
الهندية والعق�د الآجلة الأ�صب�عية للروبية الهندية 
منً�ا بن�صبة %67 و%206 و%87 على الت�ايل.  
ومع ا�صتمرار التقلبات يف اأ�ص�اق النفط، اكت�صب عقد 
خام غرب تك�صا�س ال��صيط الآجل زخًما ق�ًيا مع من� 

جت���ارة دب���ي يف ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة يف 
�صمان ا�صتمرارية الأعمال وتعزيز 
ا�صتثمارها  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا 
ب��ن��ي��ة حتتية  ت��ط���ي��ر  ال���ن���اج���ح يف 
اأع�صاء  ���ص��اع��دت  ح��دي��ث��ة  رق��م��ي��ة 
ع���ل���ى كل  ال���غ���رف���ة يف احل�������ص����ل 
جنحت  وقد  اإلكرتونياً.  اخلدمات 
بن�صبة  ال��ذك��ي  التح�ل  يف  الغرفة 
الأ�صا�صية،  خدماتها  يف   100%
على  اإي��ج��اب��اً  انعك�س  ال���ذي  الأم����ر 
و�صعادة  دب��ي،  الأع��م��ال يف  جمتمع 

املتعاملني.

من كبار امل�ص�ؤولني يف الغرفة.
ورحب عتيق جمعة ن�صيب بال�فد 
العالقات  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��زائ��ر، 
الق���ت�������ص���ادي���ة ال����ت����ي ت����رب����ط بني 
جمتمعي الأعمال يف دبي وتنزانيا 
م��ت��ي��ن��ة وت���اري���خ���ي���ة، م�������ص���دداً على 
ح���ر����س غ���رف���ة جت������ارة دب�����ي على 
ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف واأف�صل 
امل����م����ار�����ص����ات م�����ع خم���ت���ل���ف غ���رف 
مبا  ال��ع��امل  م�صت�ى  على  التجارة 
يخدم الأهداف امل�صرتكة. واأ�صاف 
غرفة  جن��ح��ت  قائاًل:”  ن�����ص��ي��ب 

جمعة ن�صيب، نائب رئي�س تنفيذي 
يف  التجارية  اخلدمات  لقطاع  اأول 
اأحمد  يرافقه عبداهلل  دب��ي،  غرفة 
الع�ص�ية  اإدارة  م���دي���ر  ال����ذي����ب، 
دبي  غرفة  يف  ال��ت��ج��اري  والت�ثيق 
وعدد من م�ظفي الغرفة، يف حني 
ت��راأ���س ال���ف��د ال��زائ��ر ���ص��ع��ادة باول 
ف���رج ك����ي���ي، رئ��ي�����س غ��رف��ة جتارة 
يرافقه  تنزانيا،  وزراع���ة  و�صناعة 
ع��ب��دل م���ي��ل��ي��م��ة، رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة وزراعة 
وعدد  كيغ�ما،  منطقة   - تنزانيا 

••دبي-الفجر:

بحثت غرفة جتارة دبي م�ؤخراً يف 
مقرها العالقات الثنائية امل�صرتكة 
مع وفٍد من غرفة جتارة و�صناعة 
وزراع������ة ت��ن��زان��ي��ا، ل���الإط���الع على 
املعتمدة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 
ال��غ��رف��ة يف جمال  ت���ف��ره��ا  ال���ت���ي 
خدمات الع�ص�ية والتح�ل الذكي، 
بعد اأن اأ�صبحت اإمارة دبي من�ذجاً 
يحتذى يف القت�صاد الرقمي.  وكان 
يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال���ف��د ال���زائ���ر عتيق 

العامل  اأنحاء  جميع  من  بامل�صافرين 
قي�د.   اأي  دون  م���ن  و  ج���دي���د  م���ن 
ك��م��ا ���ص��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة ح��ف��اًل لكبار 
على  لل�صي�ف   اُقيمت  ال�صخ�صيات 
�صطح اجلناح ال�ص�ي�صري لال�صتمتاع 
اأثناء  ال�ص�ي�صرية  امل��اأك���لت  باأ�صهى 
املذهل  امل���ع���م���اري  ال���ف���ن  ُم�������ص���اه���دة 
مل�قع اإك�صب�. وت�صمل منطقة بحرية 
وجنيف  ف�د  كانت�ن  مناطق  جنيف، 
بالفرن�صية  الناطقه  الأج��زاء  �صمن 
م��ن دول���ة ���ص���ي�����ص��را. وحت��ت���ي هذه 
املنطقة ال�صياحية اخلالبه جمم�عة 
ال�صياحي  اجل��ذب  معامل   من  رائعة 

ال�صاحرة .

من قبل ُكاًل من ماتيا�س األربي�صت، 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  م��دي��ر 
لل�صياحة ال�ص�ي�صرية و بيري اأندريه 
غرمي�، مدير الت�ص�يق والت�صالت 
ال�صياحية  للرتويج عن منطقة ف�د 
وكري�صت�ف �صت�رين، مدير م�نرتو 
برييلي�ن،  وخ���ان  لل�صياحة  ريفريا 
ملجم�عة  الأول  الأك��ادمي��ي  امل�ص�ؤول 
مدير  روب������ن،  وج����ن���اث���ان   EHL
ومهدي  لل�صياحة  بجنيف  الأ���ص���اق 
يف  الدولية  التنمية  رئي�س  بن�ص�دة، 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى لت������ر يف ج��ن��ي��ف، حيث 
للرتويج  ال���ع���رو����س   ه����ذه  ق���دم����ا 
ع����ن ه�����ذه امل���ن���ط���ق���ة ال����ت����ي  ترحب 

ع����ن م��ن��ط��ق��ة ب����ح����رية ج���ن���ي���ف من 
و  ال�ص�ي�صرية  ال�صياحة  هيئة  قبل 
 Presence( بري�صن�س �ص�يتزر لند
هذه  واأف��ت��ت��ح��ت   ،)Switzerland
“ما�صيم�  ال�صفري  �صعادة  الفعالية 
دولة  ل��دى  �ص�ي�صرا  �صفري  باجي” 
ومملكة  املُ��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ال��ب��ح��ري��ن ب��ح�����ص���ر جم��م���ع��ة من 
وم��ت��خ�����ص�����ص��ي قطاع  الإع���الم���ي���ني، 
ال�صياحة وال�صفر، وكبار ال�صخ�صيات، 
وق�����ادة الأع����م����ال ال���ب���ارزي���ن يف هذه 

الأم�صية ال�ص�ي�صرية بامتياز.
العرو�س  م��ن  �صل�صلة  ت��ق��دمي  ومت 
التثقيفية خالل هذه الفعالية  املميزة 

••دبي-الفجر:

الأيق�نية  ج��ن��ي��ف  ب��ح��رية  م��ن��ط��ق��ة 
التي  الفعاليات  اإح��دى  حم���ر  كانت 
اأُُق���ي���م���ت يف اجل���ن���اح ال�����ص���ي�����ص��ري يف 
اأف�صل  لعر�س  دبي،   ،2020 اإك�صب� 
واجمل املناطق ال�صياحية فيها واإبراز 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك����اح���دة م���ن اأه����م مراكز 
احت�ائها  م���ع  ال���ع���امل،  يف  الب���ت���ك���ار 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��خ�����ص�����ص��ات و 
ال�صياحة،  مثل  املتن�عة  ال�صناعات 

التجارة، التعليم والعل�م. 
 وق�����د ُن���ظ���َم���ت ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ة  يف 
�صهر مار�س اجل��اري للرتويج  بداية 

البتكار”  جم��ال  يف  جهة  “اأف�صل 
ليت�ج جه�د فريق عمل ال���زارة يف 
البتكار  على  حم��ف��زة  بيئة  ت���ف��ري 
احلك�مي،  امل���ايل  العمل  جم��ال  يف 
حاجي  ي�ن�س  �صعادة  ف���ز  والثانية 
املالية  وزارة  وك����ي����ل  اخل�����������ري، 
وكيل  “اأف�صل  ف��ئ��ة  ع��ن  ب��اجل��ائ��زة 
العام  يف  ح�����ص��دت  ك��م��ا  وزارة”. 
الحتادية  اجلهة  “جائزة   2019
الرائدة – ال�زارات اأقل من 500 
ف�زها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  م�ظف”، 
لالأجندة  حتقيق  اأف�����ص��ل  ب��ج��ائ��زة 
ال���ط��ن��ي��ة، وج���ائ���زة اأف�����ص��ل خدمة 

م�صرتكة.

•• دبي-الفجر: 

جائزتني  امل���ال���ي���ة  وزارة  ح�����ص��دت 
ال�����ص��اد���ص��ة جلائزة  ال�����دورة  ���ص��م��ن 
ل��الأداء احلك�مي  را�صد  بن  حممد 
الحتفالية  خ���الل  وذل���ك  امل��ت��م��ي��ز، 
التي نظمتها حك�مة دولة الإمارات 
ال�صم�  ���ص��اح��ب  ب��رع��اي��ة وح�����ص���ر 
اآل مكت�م،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
دبي،   2020 اإك�����ص��ب���  م��ع��ر���س  يف 
ال�صم�  اأ�صحاب  من  ع��دد  بح�ص�ر 

ال�صي�خ وال�زراء وامل�ص�ؤولني.

الرائدة – ال�زارات اأقل من 500 
للجهة  مت���ن���ح  وال����ت����ي  م�ظف”، 
الحتادية التي حتقق اأف�صل نتيجة 
التميز  منظ�مة  معايري  جميع  يف 
احلك�مي. كما ح�صلت ال�زارة على 
ال�صتباقية  يف  جهة  اأف�صل  جائزة 
اجلائزة  للم�صتقبل،  واجل��اه��زي��ة 
اجل�ائز  ف��ئ��ات  �صمن  امل�صتحدثة 

على م�صت�ى املعايري الفرعية.
املالية  وزارة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جتدر 
ا�صتطاعت تر�صيخ مكانتها كنم�ذج 
ب���ه، وب��ي��ئ��ة حا�صنة  ُي��ح��ت��ذى  رائ����د 
اأن  �صبق  والب��ت��ك��ار، حيث  ل��الإب��داع 
بجائزتني   2016 ع���ام  يف  ف����ازت 
من ج�ائز حممد بن را�صد لالأداء 
فئة  عن  الأوىل  املتميز،  احلك�مي 

واأك��������د م���ع���ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
لل�ص�ؤون  دول�����ة  وزي�����ر  احل�����ص��ي��ن��ي 
اجلائزة  يف  ال�����زارة  ف���ز  اأن  املالية 
يعد حافزاً للم�صي قدماً وم�ا�صلة 
والريادة،  التميز  درب  على  العمل 
واأن هذا التكرمي ي�صاف اإىل �صجل 
الإجن��ازات التي حققتها ال���زارة يف 
م�صرياً  احلك�مي،  التميز  م�صرية 

ل��الأداء احلك�مي  را�صد  بن  حممد 
الرئي�صية  ال��دع��ائ��م  اأح����د  امل��ت��م��ي��ز 
العمل  يف  التميز  مفاهيم  لإر���ص��اء 
ف��ك��ر �صاحب  احل��ك���م��ي، وت��ع��ك�����س 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
الرتقاء  يف  اهلل”  “رعاه  م��ك��ت���م 
مب�صت�يات الأداء وتبني مناذج عمل 
ح��ك���م��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ت�����ص��اه��م يف دعم 

ب�صكل  حت���ر����س  ال���������زارة  اأن  اإىل 
م�صتمر على تط�ير اأدائها وتر�صيخ 
ون�صر ثقافة البتكار والإبداع �صمن 
م�صت�يات العمل كافة، مبا يتما�صى 
اأن تك�ن وزارة رائدة  مع روؤيتها يف 
ع��امل��ي��اً يف امل��ج��ال امل����ايل ت�����ص��اه��م يف 

حتقيق روؤية دولة الإمارات.
جائزة  “تعد  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 

امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  وتعزيز 
ال�������ص���ام���ل���ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا دول����ة 
الإمارات لتنمية املجتمع والرتقاء 
م��ت��ق��دم��ة من  م�����ص��ت���ي��ات  اإىل  ب���ه 

النماء والتقدم.«
وف��������ازت ال������������زارة ����ص���م���ن ج���ائ���زة 
ل��الأداء احلك�مي  را�صد  بن  حممد 
الحتادية  “اجلهة  بجائزة  املتميز، 

الإمارات رئي�سا للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا لثلثة اأعوام بور�سة دبي للذهب وال�سلع تعلن عن تداول 
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ت�شريح بالن�شر / اإعالن تنازل
يرجى العلم بانه �صيق�م الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل عن الرخ�صة )ب� غال لغ�صيل 
وزينة ال�صيارات( رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بعجمان برقم ملف )104380( 

وامل�صجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ، بني الطراف املذك�رة اأ�صمائهم اأدناه :
 : اله�ية  رقم   - المارات   : اجلن�صية   - املازمي  مراد  عبدالرحمن  م��صى  ا�صماعيل   / املتنازل 

CCCC28780 : ج�از �صفر رقم احمل   -  784199085173948
 : اله�ية  رقم   - المارات   : اجلن�ص�ية   - ال�صام�ص�ى  خ��ص�ى  احمد  خمتار  عمر   / اليه  املتنازل 

 FNZK75336  : رقم  �صفر  ج�از  احمل   -  784197615072721
ن�صر  تاريخ  من  ي�ما   14 اإنق�صاء  بعد  التنازل  على  بالت�صديق  العدل  الكاتب  �صيق�م  وعليه 

هذا العالن ،

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
MOJAU_2022- 0053599 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيق�م الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذك�رة.
من الطرف الأول : عادل �صعيد حممد بديع النقبي - اجلن�صية : الإمارات - ن�صبة )40%( من ن�صبة 

)100%(  اإىل الطرف الثاين : عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل البديع - اجلن�صية : ال�صع�دية
بال�صم التجاري )ال�صف�ه لتجارة الع�د والعط�ر(  ن�صاط الرخ�صة )بيع العط�ر والبخ�ر والطيب - 
بالتجزئة ، بيع العط�ر - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خ�رفكان - ال�صارقة 

رخ�صة جتارية رقم 731505 ال�صادرة  بتاريخ  2015/1/26  
 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�رفكان.

وعليه �صيق�م الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
MOJAU_2022- 0053598 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيق�م الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذك�رة.
من الطرف الأول : عبداهلل �صامل خمي�س م�صلم النقبي - اجلن�صية : الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : حممد عزيز حممد نبي - اجلن�صية : افغان�صتان 
بال�صم التجاري )م�ؤ�ص�صة زوايا اجلمال للتجارة(  ن�صاط الرخ�صة )بيع ال�صاعات وقطع غريها - 

بالتجزئة ، بيع العط�ر - بالتجزئة ، جتارة الإك�ص�ص�ارات الن�صائية - بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية 
- بالتجزئة ، بيع النظارات ال�صم�صية والعد�صات الال�صقة املل�نة - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية 

الإقت�صادية يف خ�رفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 541487 ال�صادرة  بتاريخ  2006/3/28 
 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�رفكان.

وعليه �صيق�م الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

تغيري ا�شـم / �شيده هدا �شيد �شرف الها�شمي 
الها�صمي(  �صرف  �صيد  هدا  )�صيده  امل�اطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأب�ظبي البتدائية ق�صم الت�ثيقات 

بتغيري ا�صمها من )�صيده هدا( اىل)هدى(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذك�ر خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  ي�ما   15
رئي�س ق�شم ا لتوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70337
العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

يف  الدعوى رقم 2022/276 جتاري جزئي - ال�شارقة 
املدعي / ركن التاج للخدمات الفنية - �س ذ م م 

ب�كالة املحامي / وليد املرزوقي للمحاماة والإ�صت�صارات القان�نية  
املعلن اإليها / املدعي عليها / �صركة الندل�س للتجارة واملقاولت الكهربائية - �س ذ م م   
يف الدع�ى رقم )2022/276( جتاري جزئي - ال�صارقة  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الثالثاء 
امل�افق 2022/3/8 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم الت�ا�صل 

expert@alsharid.com معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليف�ن : 042555155

لذا يطلب ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ص�ر الجتماع املذك�ر مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدع�ى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�صتالم 

امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

رقم القيد بوزارة العدل 534 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0008749 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صمريه حممد احمد عبداهلل  
جمه�ل حمل الإقامة : ال�صارقة - الرحمانية 3  

نعلمكم اأن املدعي يا�صر ال�صيد �صليمان ح�صن الغمريني - م�صري اجلن�صية 
قد اقام الدع�ى الدع�ى املذك�رة اأعاله ويطالب فيها بالتي : 

- املطالبة بقيمة 10800 درهم 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�ص�م وامل�صروفات واتعاب املحاماة 

- اعالن املدعي عليه باجلل�صة ولئحة الدعاء
- �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قان�ن الإجراءات املدنية. 

انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2022/3/10 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى  او ب�ا�صطة وكيل معتمد  -  مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى( �صخ�صيا 
الدع�ى  للنظر يف  الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  امل�صتندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

املذك�ر رقمها اعاله - ب��صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/3 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة �شم�س النه�شة لالعمال الكهروميكانيكية ذ م م  وميثلها ال�شيد/ جمال جالل يو�شف 

زيديه اردين اجلن�شية ب�شفته املدير   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005517/ 

اإىل املحك�م عليه : �صركة �صم�س النه�صة لالعمال الكهروميكانيكية ذ م م وميثلها ال�صيد/ جمال جالل ي��صف 
زيديه اردين اجلن�صية ب�صفته املدير - العن�ان : الإمارات اإمارة ال�صارقة املنطقة ال�صناعية 1 مكتب رقم 310 

ملك �صعيد عبداهلل باحلب العامري - حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صقر الن�ف ملقاولت البناء - ذ م م   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله  ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �صامال 
الر�ص�م وامل�صاريف 25.000.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( 
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ص�ر 
جل�صة ي�م - امل�افق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذك�رة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطر نايف مطر ال�شبع   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000962/ 

اإىل املحك�م عليه : مطر نايف مطر ال�صبع 
العن�ان : ال�صارقة النهدة بناية القبي�صي  رقم 9 �صقة رقم 1305 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�صي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 20800.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ص�ر جل�صة ي�م - امل�افق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذك�رة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد امري �شبري احمد كليار   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000970/ 

اإىل املحك�م عليه : حممد امري �صبري احمد كليار 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطل�ب تنفيذه كالآتي :

املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 14850 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 4619/2021/16 جتاري جزئي  
املنظ�رة يف : الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�صة رقم 15 

تاريخ  12% من  القان�نية  والفائدة  دره��م(  ال��ف  وت�صع�ن  )�صتة  دره��م   96000 دع���ى مطالبة مببلغ   : الدع�ى  م��ص�ع 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

املدعي  : ال�صيخ احمد بن حممد بن ح�صر ال مكت�م  
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ب�ر�صعيد - �صارع اآل مكت�م - برج امل�صع�د - الطابق ال�صاد�س - مكتب رقم 601 رقم 

مكاين : 3219494430 وميثله : زايد �صعيد را�صد �صعيد ال�صحي  
املطل�ب اإعالنه : 1 الرا�صد للمقاولت - �س ذ م م  - �صفته : مدعي عليه 

  / ل�صالح  اأع��اله  املذك�رة  الدع�ى  2022/2/7 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  م��ص�ع 
ال�صيخ احمد بن حممد بن ح�صر ال مكت�م بف�صخ العقد امل�ؤرخ 2021/5/1 بني طرفني الدع�ى والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي 
الر�ص�م  ال�صداد والزمتها  الدع�ى وحتى متام  تاريخ قيد  5% من  امل���ؤرخ  القان�نية  والفائدة  96،000 درهم  للمدعي مبلغ 

وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

اعالن بالن�شر 
 2093/2021/208 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/١-  ويل جي اأند بي ال�طنية )�س ذ م م(  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �صركة الإحتاد للتاأمني �صركة م�صاهمة عامة - فرع دبي  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)266404.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خالل ١5 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
 اإخطار عديل بالتخارج 

برقم املحرر 2021/0036914
اإخطار عديل

املخط�ر : هارون مياه مفيظ مياه – بنغالد�س اجلن�صية ، واأحمل ج�از �صفر رقم BW0824082 ب�صفته �صريك ومدير يف الرخ�صة امل�صماه )برج اليا�س 
ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ ذ م م( وال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بامارة ال�صارقة واملرخ�صة برقم )738971(

العن�ان :ال�صارقة - ال�ص�يهيني - �صارع العروبة - حمل رقم 101 هاتف : )971544789615(
املخطر اإليهم : 1- ح�صن حممد ح�صن خمي�س ب�صكردي - اإماراتي اجلن�صية ويحمل بطاقة ه�ية رقم 784196983542919

العن�ان ال�صارقة - طريق املطار - هاتف رقم :)971506262078(
)AF5021218( وحيد احلق ج�ن� - بنغالد�س اجلن�صية ويحمل ج�از �صفر حممد   -2

العن�ان :ال�صارقة - اخلان- �صارع الحتاد - �صقة رقم 101 - هاتف رقم :)971559215883(
 )AF4937497( ج�از �صفر ويحمل  اجلن�صية  بنغالد�س   - مياه  ن�ر  ليث  مياه  �صاحيل   -3

)971559215883(: رقم  هاتف   - العن�ان :ال�صارقة - اخلان- �صارع الحتاد - �صقة رقم 101 
م��ص�ع الإخطار : ا�صتدعاء املخطر اليهم اإىل الدائرة القت�صادية

ال�قائع :-
-  حيث اأن املخطر واملخطر اإليهم �صركاء يف الرخ�صة امل�صماه )برج اليا�س ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ ذ م م ( وال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بامارة ال�صارقة واملرخ�صة برقم )738971(
- و حيث ان املخطر يطلب من املخطر اإليهم احل�ص�ر اإىل الدائرة القت�صادية للت�قيع على الأوراق الالزمة خلروجه من الرخ�صة وت�صفيه احل�صابات والغاء 

الرخ�صة تفاديا من زيادة الغرامات واملخالفات التي ترتبت على الرخ�صة من تاريخ انتهائها،
- و عليه يعلن املخطر املخطر اإليهم ب�صرورة احل�ص�ر اإىل الدائرة القت�صادية و ذلك بعد 5 ايام من تاريخ ا�صتالم الخطار والإ �ص�ف ي�صطر اآ�صفا باإتخاذ

الجراءات القان�نية بحقه
- و عليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صمياء

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   
اداء   امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005157/ 

اإىل املحك�م عليه : تريازو املحدودة - �س ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة املعادن ال�صمالية - �س م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 651354 

درهم، بالإ�صافة اىل الفائدة القان�نية %5 من تاريخ 2021/9/19 حتى متام ال�صداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن بالن�شر

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
يف الدعوى رقم 2022/82 احوال

اإىل املدعى عليه ن�صال عبد الغني ح�صن اب� جزر - فل�صطيني اجلن�صية جمه�ل حمل الإقامة خارج 
الدولة.

مبا اأن املدعية / ن�صريه �صهابي
قد اأقامت عليك الدع�ى ال�صرعية املذك�رة بالرقم اأعاله . اأمام هذه املحكمة .

للمطالبة ب�/ طالق للهجر+ نفقات الطالق. 
وقد حددت املحكمة جل�صة : الثالثاء 22 /3/ 2022 م للنظر يف الدع�ى، فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
�صخ�صياً اأو من ين�ب عنك ر�صميا اأمام هذه املحكمة يف امل�عد املذك�ر للرد على الدع�ى ، ويف حالة 

تخلفك عن احل�ص�ر يف امل�عد املحدد ، فاإن املحكمة �صتنظر يف الدع�ى وت�صدر حكمها غيابيا.
حتريراً يف ي�م. الثنني امل�افق 28 / 02 / 2022م

حمكمة عجمان ال�شرعية  

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

حمكمة عجمان ال�شرعية 

70021

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

ARTAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C :ا�صم املط�ر
YOUSEF JASSIM Y A ALMANSOURI :ا�صم امل�صرتي

ال�حدة  ثمن  من  م�صتحقة  ق�صط/اأق�صاط  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اأف��اد  املذك�ر  املط�ر  اأن  حيث 
MADA)العقاريه رقم

)MADA RESIDENCES TOWER( للم�صروع )Residences Tower / 2504"
نخطركم  التنفيذية،  ولئ��ح��ت��ه  وت��ع��دي��الت��ه   2008/13 رق���م  ال��ق��ان���ن  ملتطلبات  وت��ن��ف��ي��ذا  دب����ي.    
ب�صداداملبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا الإخطار. ويف حالة عدم الإلتزام مبا 
ذكر اأعاله خالل املدة امل�صار اليها، ف�ص�ف يتم اتخاذ الإجراءات القان�نية املن�ص��س عليها يف املادة 11 

من القان�ن املذك�ر.

70197 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر

ARTAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C :ا�صم املط�ر
EID KHALAF N H ALKAABI :ا�صم امل�صرتي

ال�حدة  ثمن  من  م�صتحقة  ق�صط/اأق�صاط  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اأف��اد  املذك�ر  املط�ر  اأن  حيث 
MADA)العقاريه رقم

 )MADA RESIDENCES TOWER( للم�صروع )Residences Tower / 904"
دبي. وتنفيذا ملتطلبات القان�ن رقم 2008/13 وتعديالته ولئحته التنفيذية، نخطركم ب�صداداملبلغ 
اأعاله  30 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا الإخطار. ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر  امل�صتحق عليكم خالل 
خالل املدة امل�صار اليها، ف�ص�ف يتم اتخاذ الإجراءات القان�نية املن�ص��س عليها يف املادة 11 من القان�ن 

املذك�ر.

70197

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
اإعالن حتديد موعد جل�شة خربة

يف الدعوى رقم 744/2021 نزاع تعيني خربة جتاري
املقامة من املتنازعة / �صركة املج�ل للتجارة واملقاولت

�صد/ املتنازع �صدها / ان�فا ريفينينج اأند تريدينج م.م.ح
نعلن نحن اخلبري احل�صابي / اأحمد اإبراهيم بن فار�س ، اأنه مت تعيننا من 
قبل حماكم دبي مبهمة اخلربة احل�صابية يف الدع�ي رقم 744/ 2021 
نزاع تعيني خربة جتارى )كما نعلن املتنازع �صدها حل�ص�ر جل�صة اخلربة 
 11:00 ال�صاعة   08/03/2022 امل�افق  الثالثاء  ي�م  لإنعقادها  املقرر 
�صباحا( وذلك مبقر مكتب اخلربة الكائن بدبي، ديرة ، �صارع املطار ، بناية 

مكاتب ، مقابل دناتا، الطابق الثالث 306(

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
MOJAU_2022- 0053522 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
املجيد ك�زوكال، هندي  املجيد عبد  : رم�صيد عبد  ال�صيد  باأن  ليكن معل�ما للجميع 
اىل  ذلك  و   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
، اجلن�صية هندية يف الرخ�صة )�ص�بر ماركت  ايل  ال�صيدة : ك�نه امينه تهاياتى ب�ر 
 )789397( رقم  رخ�صة  مب�جب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  النهدة(  رب�ع 
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة ، تعديالت اخرى : ، تنازل �صاحب 
رخ�صة لآخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  �ص�ف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/40715(
املنذر - جمم�عه مفتاح العمال ال�صتثماريه �س.ذ.م.م

املنذر اإليه - اي�ب حممد عبد الكرمي الزرع�ين جمه�ل العن�ان
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرورة التعاون و الخالء خالل مده اق�صاها 12 
�صهرا من تاريخ ا�صتالم املنذر اإليه لهذا الإنذار ، واإل �صي�صطر املنذر اأ�صفا 
اإىل اتخاذ الإجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�صتجد 
املنذر  وحتميل   ، وال�صرر  للعطل  اجلابر  والتع�ي�س  ايجارية  قيمة  من 

اإليه بكافة ر�ص�م وم�صايف التقا�صي واأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/40480(
 املنذر: العميمي العاملية للتجارة �س.ذ.م.م

املنذر اليه: م�بليات حاجي
امل��ص�ع

حتفظ ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )185،000( درهما 
اأق�صاها  األف درهم اماراتي( ذلك خالل مدة  اماراتي )مائة وخم�صة وثمان�ن 
كافة  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الإنذار  هذا  ا�صتالمه  تاريخ  من  اأيام  خم�صة 
الإجراءات القان�نية التي : له حقه وا�صت�صدار اأمر الأداء واملطالبة بالتع�ي�س 
اأو �صرر تعر�س له املنذر مع حتميل  اأي عطل  املنا�صب والفائدة القان�نية عن 

املنذر اإليه بكافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/40452(
املنذر: �صركة الفالح للخدمات الأمنية ذ.م.م 

املنذر اليه: م�صاريع بن هندي )�س.ذ.م.م(
امل��ص�ع

درهما   )140،606.40( وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  ذلك  فل�ص�ن(  واأربع�ن  دراهم  و�صته  و�صتمائة  األف  واأربع�ن  )مائة  اماراتي 
مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ 
واملطالبة  الأداء  اأمر  وا�صت�صدار  حقه  له  حتفظ  التي  القان�نية  الإجراءات  كافة 
بالتع�ي�س املنا�صب والفائدة القان�نية عن اأي عطل اأو �صرر تعر�س له املنذر مع 

حتميل املنذر اإليه بكافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/40474(
املنذر: العميمي العاملية للتجارة �س.ذ.م.م

املنذر اليه: اجلمل الأزرق للت�صميم )�س.ذ.م.م(
امل��ص�ع

درهما   )23،756.25( وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وخم�صة  درهما  وخم�ص�ن  و�صته  و�صبعمائة  األف  وع�صرون  )ثالثة  اماراتي 
وع�صرون فل�صاأ( ذلك خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا 
الإنذار واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية التي حتفظ له 
القان�نية  والفائدة  املنا�صب  بالتع�ي�س  واملطالبة  الأداء  اأمر  وا�صت�صدار  حقه 
ر�ص�م  بكافة  اإليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�س  �صرر  اأو  عطل  اأي  عن 

وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13485 بتاريخ 2022/3/5 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري

بت�شفية ال�شركة بغر�س الدمج 
ا�صم ال�صركة املندجمة :  مركز دبلي� تي ايه خلدمات رجال العمال - �س ذ م م

رقم الرخ�صة : 678672   
ا�صم ال�صركة الداجمة :  مركز دبلي� تي ايه خلدمات رجال العمال - �س ذ م م 

العن�ان : مكتب رقم 1401 - 1402 ملك مروان الر�صتماين - بردبي - املركز التجاري الثاين 
ال�صكل القان�ين : ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

بن  م��ك��ت���م  ال�صيخ  �صم�  رع��اي��ة  حت��ت 
حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب حاكم 
دبي نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 
بط�لة  ال�صبت  ال��ي���م  تختتم  امل��ال��ي��ة 
 2022 للب�ل�  ال��ذه��ب��ي��ة  دب���ي  ك��اأ���س 
ع�صر من  اخلام�س  انطلقت يف  والتي 
�صهر فرباير املا�صي على مالعب نادي 
والفرو�صية  للب�ل�  احلبت�ر  ومنتجع 
ب��دب��ي لن����د ومب�����ص��ارك��ة 8 ف����رق هي 
الإمارات واأب�ظبي وغنت�ت واحلبت�ر 
واي��ه ام وزي���دان وبنجا�س وذئ��اب دبي 

الي�م  كاف�.  و�صيق�س �صريط اخلتام 
اأربعة فرق حيث تنطلق يف الثانية من 
" الرت�صية  بعد الظهر مباراة نهائي 
الفرق  فيها  تتناف�س  بط�لة  وهي   "
الرابعة  ويف  ل��ل��ت��ع���ي�����س  اخل���ا����ص���رة 
اللعبة  وع�صاق  �صيك�ن جمه�ر  ع�صرا 
اللقاء املرتقب والذي  على م�عد مع 
بقيادة  الإم��ارات  فريقي  �صيجمع بني 
���ص��م��� ال�����ص��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حممد 
وف��ري��ق احلبت�ر  اآل مكت�م  را���ص��د  ب��ن 
بقيادة حممد خلف احلبت�ر يف واحدة 

من اأق�ى املباريات.
للكاأ�س  املنظمة  اللجنة  اأع����دت  وق���د 

احلبت�ر  وم��ن��ت��ج��ع  ون�����ادي  ال��ذه��ب��ي��ة 
العر�س  ث�����ب  ال���ن���ادي  ال���ع���دة ول��ب�����س 
يتنظره  ال�����ذي  ال�����ص��ن���ي  ال��ري��ا���ص��ي 
ع�صاق اللعبة حمليا وعامليا حيث ي�صم 
الفريقني ك�كبة من برع جن�م اللعبة 
تقام  البط�لة  واأن  خا�صة  ال��ع��امل  يف 
�صقف  ب��دون  الأوىل  للمرة  العام  ه��ذا 

للهانديكاب "الت�صنيف العاملي".
للب�ل�  الإم���������ارات  احت�����اد  وج����ه  ك��م��ا 
ال���دع����ة اىل كبار  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
الريا�صية  احل���رك���ة  ع���ن  امل�����ص���ؤول��ني 
وامل�صاركة  اخلتام  حل�ص�ر  وال�صبابية 

يف تت�يج الأبطال.

وقد وجه حممد احلبت�ر رئي�س احتاد 
كافة  اىل  التهنئة  للب�ل�  الإم������ارات 
دبي  ك��اأ���س  بط�لة  يف  امل�صاركة  ال��ف��رق 
امل��صم  ه��ذا  الب�ل�  ون�صاط  الذهبية 
م�ؤكدا ان العمل بروح الفريق ال�احد 
حتققت  ال��ت��ي  النجاحات  جملة  وراء 
هذا امل��صم ومن�ها اإىل اأن القادم باإذن 
ت�صافر  بف�صل  اأف�����ص��ل  ���ص��ي��ك���ن  اهلل 

اجله�د من اأ�صرة اللعبة.
و�����ص�����ف ي����ب����داأ م���ه���رج���ان اخل����ت����ام يف 
الأب�اب  تفتح  حيث  �صباحا  العا�صرة 
م��ب��ك��را ث���م ي���ب���داأ ال���غ���داء ال��ذه��ب��ي يف 
ال�احدة  ويف  ظ��ه��را  ع�����ص��رة  ال��ث��ان��ي��ة 

ال��ف��ق��رات الفنية  ب��ع�����س  ت��ب��داأ  ظ��ه��را 
والرتويحية ثم يتابع احل�ص�ر نهائي 
يف  ميلني�م"   "اوت�  جمم�عة  ك��اأ���س 
بني  �صيجمع  وال����ذي  ظ��ه��را  ال��ث��ان��ي��ة 
ام وبعدها  واي����ه  زي����دان  ب��ني  ف��ري��ق��ي 
ي�����ص��ت��م��ت��ع احل�������ص����ر مب��ج��م���ع��ة من 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ري��ا���ص��ي��ة تبداأ  ال��ع��رو���س 
بعر�س للخي�ل يقدمه فر�صان �صرطة 
دب��ي ث��م ع��رو���س ل��الأزي��اء ث��م عرو�س 

م��صيقية واكروباتية .
ويف الرابعة ع�صرا يبداأ اللقاء املرتقب 
الإم��ارات واحلبت�ر حيث  بني فريقي 
ك��ل م��ن �صم�  ف��ري��ق الإم������ارات  ي�صم 

را�صد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة 
م�نتيفردي  ل�كا�س  ومعها  مكت�م  اآل 
بريي�صف�رد  وت����م���ي   )5( ج���ن��ي���ر 
بينما   )7( ك��روت���  وج��ا���ص��ي��ن��ت���   )6(

احلبت�ر  حممد  احلبت�ر  فريق  ي�صم 
ومعه ماتيا�س ج�نزالي�س )4( وخ�ان 
ج�ريت�صي )6( وباوتي�صتا باي�غار)8 

.  )

البطل  الفريق  تت�يج  مرا�صم  وعقب 
وال������ص��ي��ف واأ���ص��ح��اب الأل���ق���اب تبداأ 
عرو�س الألعاب النارية والليزر لتعلن 

ختام احلدث الأبرز باملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

الريا�صية  ال����رتب����ي����ة  م����رك����ز  ت�������ج 
الب�صرية  امل������ارد  ب��ق��ط��اع  ال�����ص��رط��ي��ة 
الفائزة  ال���ف���رق  اأب���ظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  يف 
"رجال  اله�ائية  الدراجات  مب�صابقة 
و���ص��ي��دات " وال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف جزيرة 
احلديريات يف اأب�ظبي �صمن املناف�صة 
�صرطة  ع����ام  ق���ائ���د  م���ع���ايل  درع  ع��ل��ى 
اأب�ظبي، يف بط�لة مدير عام �صرطة 
-2021 الريا�صي  للم��صم  اأب�ظبي 

. 2022
وكرم العميد حممد عبداهلل الزعابي 
مدير اإدارة املعاهد ال�صرطية والأمنية 
الفرق الفائزة بالبط�لة التي �صاركت 

القطاعات  مي���ث���ل����ن  ف�����رق   8 ف��ي��ه��ا 
ال�صرطية.

وف���از ق��ط��اع الأم����ن اجل��ن��ائ��ي باملركز 
اله�ائية  ال��دراج��ات  مب�صابقة  الأول 
واملنافذ  الأم��ن  �ص�ؤون  وقطاع  رج��ال، 
الدراجات  مب�����ص��اب��ق��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
املركز  على  وح���از   ، �صيدات  اله�ائية 
الأمن  ���ص���ؤون  "رجال" قطاع  ال��ث��اين 
قطاع  الثالث  باملركز  وف���از  وامل��ن��اف��ذ، 

املهام اخلا�صة.
فقد   " "ال�صيدات  م�����ص��اب��ق��ة  يف  اأم����ا 
ح�����ص��ل ق��ط��اع الأم�����ن اجل��ن��ائ��ي على 
املهام  قطاع  ح��از  فيما  ال��ث��اين،  املركز 

اخلا�صة على املركز الثالث.
وعلى امل�صت�ى الفردي "رجال" اأحرز 

حم��م��د احل������ص��ن��ي م��ن ق��ط��اع الأمن 
وليد  وح�صل  الأول  امل��رك��ز  اجل��ن��ائ��ي 
النقبي من قطاع املهام اخلا�صة على 
الكعبي من  الثاين وفاز علي معي�ف 

قطاع الأمن اجلنائي باملركز الثالث.
"�صيدات"  ال���ف���ردي  امل�����ص��ت���ى  وع��ل��ى 
اأح������رزت ال��غ��ال��ي��ة ع�����ص��ك��ر م���ن قطاع 
���ص���ؤون الأم����ن وامل��ن��اف��ذ امل��رك��ز الأول 

وح�صلت ن�رة اأحمد من قطاع �ص�ؤون 
الأم�����ن وامل��ن��اف��ذ ع��ل��ى امل���رك���ز الثاين 
الأمن  ع��ارف من قطاع  وف��ازت ميثة 

اجلنائي باملركز الثالث.

•• اأبوظبي -وام:

بط�لة  من  الأوىل  اجل�لة  مناف�صات  ال�صبت  الي�م  تنطلق 
اأب�ظبي  ك�رني�س  على  للم�ت��صريف  ال��دول��ي��ة  الإم�����ارات 
دول  خمتلف  م��ن  مت�صابقا   34 مب�صاركة  الأم�����اج  وكا�صر 
وم�صائية  �صباحية  مرحلتني  على  ال�صباق  .وي��ق��ام  ال��ع��امل 
اجل�ني�رز،  فئة  فئات هي  لثالث  امل�صاركة  تق�صيم  حيث مت 
عن  مرحلة  كل  وتتاألف  املا�صرتز،  وفئة  الت�صالنجرز،  وفئة 

عدة ت�صفيات يتم يف نهايتها حتديد الفائزين الأوائ��ل بكل 
فئة.

كا�صر  على  بال�صباق  اخلا�صة  امل�صار  مناف�صات  حتديد  ومت 
الأم�اج حيث جرى تعديل ب�ابات الدخ�ل واخلروج ب�صكل 
يتالءم وقدرات ل�ح امل�ت��صريف واملت�صابق، وتختلف ق�انني 
امل�ت��صريف  فئة  اأن  حيث  العادية  ال�صباقات  عن  امل�صابقة 
ي�صمح فيها  التي  البحرية  ال�صباقات  ال�حيدة يف  الفئة  هي 
للمت�صابقني بلم�س الب�ابات اله�ائية دون اأي عق�بة، لرفع 

معدلت الإثارة والق�ة يف ال�صباق.
يذكر اأن ال�صرعة الق�ص�ى لل�ح امل�ت��صريف ت�صل اإىل 65 
نائب  الرميثي  ث��اين  اأحمد  ت�جه  و  ال�صاعة.  م��رتا يف  كيل� 
اإىل  بال�صكر  امل��ن��ت��دب  الع�ص�  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ حممد بن �صلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة النادي، ورحب بال�صي�ف امل�صاركني يف احلدث، م�ؤكدا 
اأن تن�ع اجلن�صيات امل�صاركة يعك�س املكانة الدولية لبط�لت 

النادي".

ت��ن��ط��ل��ق م�����ص��اء ال���ي����م ال�����ص��ب��ت،  5 
22 من  ، اجل���ل��ة   2022 م��ار���س 
باإقامة  الأوىل"،  ال��درج��ة  "دوري 
دبا احل�صن  مباريات؛ جتمع  ثالث 
وال����ع����رب����ي، وي�����ص��ت��ق��ب��ل اجل����زي����رة 
احلمراء البطائح، ويحل حتا �صيفاً 
على �صيتي، وتختتم اجل�لة الأحد،  
لقاءات؛  باأربعة   ،2022 مار�س   6
جتمع م�صايف والتعاون، الذيد ودبا، 
م�صف�ت  وال��رم�����س،  �صي  اإف  جلف 

واحلمرية.
على  احل�صن  دبا  طم�حات  �صتك�ن 
العربي  ي�صت�صيف  ع��ن��دم��ا  امل��ح��ك، 
كل  نتيجتها  تهم  منتظرة،  قمة  يف 
فامل�صيف  ال�صع�د،  ���ص��راع  اأط���راف 
يحتاج اإىل الف�ز، ليبقي على اآماله 
حيًة يف املناف�صة على ال�صع�د، وه� 
يدرك اأنه ل ميلك رفاهية اإهدار اأي 
نقطة يف هذه املرحلة، لأن التفريط 
ال�صع�د  تاأجيل حلم  بب�صاطة  يعني 

اإىل امل��صم املقبل.
19مبارة،  احل�������س  دب����ا  وخ���ا����س   
ومي��ل��ك 41 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى ب��ع��د 11 
من  و12  الثاين،  املركز  من  نقطة 
الأول، ويحتاج لتقلي�س الفارق اإىل 
تلك  خا�صة  مبارياته،  كل  يف  الف�ز 
املبا�صرين،  باملناف�صني  جتمعه  التي 
ف��ف���ز دبا  ال���ي����م،  ل��ق��اء  وم���ن بينها 
نقاط،  ث���الث  ل��ه  ي�صمن  احل�����ص��ن 
ال������ذي يرمي  امل���ت�������ص���در  وت��ع��ط��ي��ل 
ويف  ال�صع�د،  بطاقة  نح�  بب�صره 
يف  يرغب  ل  عليها  احل�ص�ل  �صبيل 

اأي تعرث.
ويدخل العربي اللقاء بطم�ح حتقيق 
وال��ص�ل  ع�����ص��ر،  ال���ث���ام���ن  ال���ف����ز 
در�س  و���ص��ي��ك���ن   ،56 ال��ن��ق��ط��ة  اإىل 
و�صيتي  احلمراء  اجلزيرة  مباراتي 
"املت�صدر" يف  تاأخر  حا�صراً، بعدما 
الف�ز حتى الدقائق الأخ��رية، وهي 
يف  الع�اقب  ماأم�نة  غ��ري  جم��ازف��ة 
م���اج��ه��ة ف��ري��ق م��ث��ل دب���ا احل�صن، 
لذلك �صدرت التعليمات من املدرب 
اجل��ال��ب���ت ل��الع��ب��ي��ه ب��ال��ع��م��ل على 
قتل  وحم���اول���ة  م��ب��ك��راً،  الت�صجيل 

املباراة.
العا�صر  احلمراء،  اجلزيرة  وي�صعى 
بر�صيد 17نقطة، يف امل�اجهة اأمام 
ذاكرة  ا�صتعادة  اإىل  البطائح،  �صيفه 

العربي  اأم���ام  ال��ف���ز، بعد اخل�����ص��ارة 
وحتا يف مباراتني كان فيهما الفريق 
لكنه  الأداء،  م�صت�ى  ع��ل��ى  مقنعاً 
ف���رط يف ال��دق��ائ��ق الأخ������رية، ومن 
معروفة  رحلة  يف  فالبطائح  جهته 
بالنقاط  ال��ع���دة  ���ص��ع��اره��ا  ال��ه��دف، 
الثالث، لتعزيز احلظ�ظ يف �صراع 
ال�����ص��ع���د، ول��ل��ف��ري��ق 43 ن��ق��ط��ة يف 

املركز الثالث.
���ص��ي��ت��ي وحتا  ت���ك����ن م����ب����اراة  ول�����ن 
لديهما  ف���ال���ف���ري���ق���ان  ه���ام�������ص���ي���ة، 
م��ا ي��ل��ع��ب��ان م��ن اأج���ل���ه، رغ���م اأنهما 
املقدمة، ف�صيتي  بعيدان عن مراكز 
6 نقاط  ب��ر���ص��ي��د  اخل��ام�����س ع�����ص��ر 
والتقدم  ال��ث��اين،  الف�ز  اإىل  يتطلع 
خ��ط���ة يف م�����ص���ار اإن���ه���اء ال����دوري 

يرغب  املقابل  اأف�����ص��ل، يف  م��رك��ز  يف 
34 نقطة يف  حتا ال�صاد�س بر�صيد 
واللحاق  ب��الن��ت�����ص��ارات  ال���ص��ت��م��رار 

بركب املقدمة. 

ال�صبت 5 مار�س 2022
دبا احل�صن – العربي، 17:30

البطائح،   – احل����م����راء  اجل����زي����رة 
17:30

�صيتي – حتا، 17:35

الأحد 6 مار�س 2022
م�صايف – التعاون، 17:30

م�صف�ت – احلمرية، 17:35
الذيد – دبا، 17:35

جلف اإف �صي – الرم�س، 17:35

•• دبي -وام: 

عقدت جلنة احلكام يف احتاد الكرة بدبي اجتماعها الدوري برئا�صة �صامل علي 
ال�صام�صي ع�ص� جمل�س اإدارة احتاد الكرة، ومب�صاركة حممد عمر ال�صمري نائب 
رئي�س اللجنة، وعبداهلل كرم، وفاطمة العمري ع�ص�ا اللجنة، واإبراهيم لعما�س 
م�صت�صار اللجنة، ويل بروبرت مدير اإدارة احلكام، واأحمد يعق�ب امل�ص�ؤول الفني 
كافة  على  الط���الع  ومت  م��ق��رراً.  ع�صماوي  وحممد  واملحا�صرين،  للُمقّيمني 
امل�صتجدات اخلا�صة بدورة حما�صري احلكام املتقدمة التي ُينظمها احتاد الكرة 
مار�س   7 اإىل   3 ال��دويل لكرة القدم، خالل الفرتة من  بالتعاون مع الحت��اد 
وُيديرها  ال�صابقني،  الدوليني  واحلكام  املحا�صرين  من   25 مب�صاركة  احلايل 
املحا�صران الدوليان امل�صري ع�صام عبدالفتاح، والأردين اإ�صماعيل احلايف. كما 

اطلعت اللجنة على التقرير الفني لإدارة احلكام ب�صاأن املع�صكر ال�صت�ي ودورة 
من  الفرتة  يف  بدبي  ُنظمت  التي  الأول  الفريق  حلكام  الفيدي�  لتقنية  الفيفا 
يناير املا�صي مب�صاركة 70 حكماً، وقدم حماورها نخبة من كبار   26 اإىل   23
حما�صري الحتاد الدويل لكرة القدم وهم ما�صيم� ب��صاكا مدير اإدارة احلكام يف 
الفيفا، واأو�صكار رويز ، وخ�رخي لري�ندا ، ومايك فان دير رو�صت م�ص�ؤول تقنية 
الفيدي� يف الفيفا. وا�صتعر�س الجتماع التقرير الفني املتعلق بامل�صت�ى الفني 
اأدن���ك للمحرتفني  امل�صاعدين خالل مباريات م�صابقة دوري  للحكام واحلكام 
حتى اجل�لة ال� 17، واطلعت على الر�صم البياين الت��صيحي لعالمات التقييم 
اإح�صائيات تقنية الفيدي�. واعتمدت اللجنة خالل اجتماعها نتائج امل�صاركني يف 
دورة احلكام امل�صتجدين التي عقدت ال�صهر املا�صي واجتازها 30 م�صاركاً بنجاح، 

واأو�صت برفع ك�صف النتائج ملجل�س اإدارة احتاد الكرة لعتمادهم حكاماً جدد.

ك�رال  فندق  يف  الأول  اأم�س  انطلقت 
ملحا�صري  امل��ت��ق��دم��ة  ال������دورة  ب���دب���ي 
الإمارات  احت��اد  ُينظمها  التي  احلكام 
ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت����اد 
ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ل��ف��رتة م��ن 3 
اإىل 7 مار�س اجل��اري، ويقدم حماور 
الدورة املحا�صران الدوليان، امل�صري 
اإ�صماعيل  والأردين  عبدالفتاح  ع�صام 

احلايف.
حممد  عبداهلل  ال��دورة  افتتاح  و�صهد 
ك���رم ع�����ص��� جل��ن��ة احل���ك���ام، بح�ص�ر 
احل���ك���ام،  اإدارة  م���دي���ر  ب����روب����رت  يل 
وريت�صارد ميلني املدير الفني، واأحمد 
للمحا�صرين  الفني  امل�ص�ؤول  يعق�ب 
واملُ��ق��ّي��م��ني. وُي�����ص��ارك يف ه��ذه الدورة 
واحل����ك����ام  امل���ح���ا����ص���ري���ن  م�����ن   25
وال�صابقني،  احل���ال���ي���ني  ال���دول���ي���ني 

وتهدف اإىل ا�صتمرارية عملية تط�ير 
م��ن��ظ���م��ة ال��ت��ح��ك��ي��م الإم���ارات���ي���ة من 
خالل زيادة خربات حما�صري احلكام 
التدريبية  وال�����دورات  ال��ع��م��ل  ب���ر���س 
بالتعاون  ال��ك��رة  احت��اد  ُينظمها  التي 
القدم  ل���ك���رة  ال�������دويل  الحت�������اد  م����ع 
وي�صتقطب لها نخبة من املحا�صرين 

خرباتهم  م��ن  لال�صتفادة  ال��دول��ي��ني 
الرئي�س  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف  ال���ك���ب���رية 

واحلي�ي يف منظ�مة كرة القدم.
يف  احل���ك���ام  واإدارة  جل��ن��ة  وحت���ر����س 
الريا�صي  امل��صم  خ��الل  الكرة  احت��اد 
ختام  يف  اأ�صب�عياً  اجتماعاً  عقد  على 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة  اإط�����ار  يف  ج���ل��ة  ك���ل 

امل�صتمر ملنت�صبي املنظ�مة التحكيمية، 
ال�ق�ف على مدى  يتم خالله  حيُث 
للقان�ن  امل����الع����ب  ق�������ص���اة  ت��ط��ب��ي��ق 
املباريات  خ����الل  ���ص��ح��ي��ح��ة  ب�����ص���رة 
ت�صهل  مب�صطة  ب�����ص���رة  وت�جيههم 
لكل  وفقاً  املطل�بة  املعل�مات  و�ص�ل 

حالة حتكيمية.

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن را�صد 

»عر�ض« كاأ�ض دبي الذهبية اليوم بني الإمارات واحلبتور بدبي لند 

�سرطة اأبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية

انطلق بطولة الإمارات الدولية للموتو�سريف 

قمة منتظرة بني دبا احل�صن والعربي

الأوىل« »دوري  ل�   22 اجلولة  افتتاح  يف  مباريات   3
»حكام احتاد الكرة« تعتمد نتائج »امل�ستجدين« 

وت�ستعر�ض تقرير املع�سكر ال�ستوي

انطلق حماور دورة الفيفا املتقدمة ملحا�سري احلكام بدبي

•• اأبوظبي-الفجر

ي�ا�صل نادي غنت�ت ل�صباق اخليل والب�ل�،ا�صتعداداته 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�صم�  ���ص��اح��ب  ك��اأ���س  ب��ط���ل��ة  لإق��ام��ة 
للب�ل�، يف ن�صختها ال�22، والتي ينظمها، برعاية �صم� 
النادي،وبدعم  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�صيخ 
م��ن جمل�س اأب���ظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي، وج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
مار�س   27 وح���ت���ى   13 م���ن  ال���ف���رتة  ل��ل��ب���ل���،خ��الل 
احلايل بالتن�صيق مع مناف�صات بط�لة كاأ�س دبي العاملي 
و�صط  وذل��ك   ، للبط�لتني  النجاح  للب�ل�، مبا ي�صمن 

م�صاركة مميزة ورعاية كبرية من العديد من ال�صركات 
ظلت  التي  للنجاحات  ،م�ا�صلة  ال�طنية  وامل�ؤ�ص�صات 
فريق  لقبها  يحمل  ال��ت��ي  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ب��ط���ل��ة  حتققها 
غنت�ت بف�زه يف النهائي الذهبي يف البط�لة الأخرية 
التي اأقيمت بدون جمه�ر على فريق احلبت�ر.. ومتثل 
بط�لة كاأ�س رئي�س الدولة الب�ل� الغالية ختام ن�صاط 
 –  2021 مل��صم  والب�ل�  ل�صباق اخليل  ن��ادي غنت�ت 
املناف�صات  من  العديد  على  ا�صتمل  وال��ذي   ،  2022
الريا�صية والفعاليات املجتمعية و�صط تنظيم اأنيق كان 

مكان اإ�صادة من اجلميع .

واأ����ص���اف ���ص��ع��ادة ح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����ص��ي��خ املدير 
التنفيذي للنادي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبط�لة 
باأن اللجنة املنظمة حر�صت على التن�صيق مع الفعاليات 
الريا�صية البارزة خالل تلك الفرتة مبا ي�صمن النجاح 
املن�ص�د للبط�لة الغالية ،والتي تقام وفقا لالإجراءات 
الحرتازية التي اتخذها النادي منذ انطالقة م��صمه 
القيادة  م��ن  بت�جيهات  احل���ايل،  املجتمعي  الريا�صي 
العليا، وتعليمات جمل�س اأب�ظبي الريا�صي، وذلك وفقاً 
امل��صم  اإجن���اح  يف  �صاهم  ال��ذي  ال�صحي،  للربوت�ك�ل 

الريا�صي ال�صتثنائي .

غنتوت يف  للبولو  الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  بطولة  انطلقة  موعد  13مار�ض 
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•• اأبوظبي –الفجر:

برعاية �صم� ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
الفرتة  والثالثني خالل  احلادية  ن�صخته  ال�صحراوي يف  اأب�ظبي  رايل  ينطلق 

املقبل. مار�س   10 – من 5 
يف  القّيمة  اجل�ائز  اأك��رث  من  ال�صحراوي  اأب�ظبي  رايل  باألقاب  الف�ز  وُيعترب 
بط�لة العامل للراليات ال�صحراوية الط�يلة لل�صيارات )فيا( والدراجات النارية 
)فيم( اجلديدة. وقد تدفق عدد كبري من اأف�صل جن�م الراليات يف العامل على 
الذي  ال�صهري  ال��رايل  باألقاب  الف�ز  على  للمناف�صة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

تزوده �صركة اأدن�ك للت�زيع بال�ق�د.
من  الثانية  اجل�لة  يف  امل�صاركني  الأوائ���ل  ال�صبعة  ال�صائقني  من  �صتة  ويتطلع 
بط�لة العامل للراليات ال�صحراوية اجلديدة التي �صتنطلق خالل عطلة نهاية 
الأ�صب�ع من اأب�ظبي اإىل اخرتاق الكثبان الرملية العمالقة يف منطقة الظفرة 

بنجاح.
وت�صم قائمة جن�م الراليات ال�صتة �صيبا�صتيان ل�ب بطل العامل للراليات ت�صع 
مرات يف اأول ظه�ر له يف الإمارات العربية املتحدة، ويزيد الراجحي، وجاك�ب 
كروت�ف،  وديني�س  هالبرين،  و�صيبا�صتيان  ���ص��رادوري،  وماثي�  برزيغ�ن�صكي، 

وجميعم يرغب�ن بالن�صمام اإىل قائمة الفائزين بلقب الرايل املتميزين.
اجلدير بالذكر اأن ثالثة من بني 38 �صائقاً م�صاركني يف الرايل قد �صبق اأن فازوا 
العطية،  نا�صر  اللقب  املدافع عن  البطل  ال�صحراوي وهم  اأب�ظبي  بلقب رايل 
و�صتيفان بيرتهان�صل الفائز عدة مرات باللقب، والت�صيكي مارتن بروك�ب عام 

2018. وكما ه� احلال مع لقب الدراجات النارية، ففي حني اأن 14 دراجاً من 
 50 اإىل جانب جمم�عة ق�ية ت�صم  الرايل  الرائدة ي�صارك�ن يف  امل�صانع  فرق 
دراجاً، متكن فقط الدراجني التالية اأ�صمائهم من التاألق على من�صة التت�يج يف 
اأب�ظبي وهم �صام �ص�ندرلند عام 2017 و2019، وت�بي براي�س عام 2016، 

وبابل� ك�ينتانيال عام 2018، والبطل املدافع عن اللقب ماتيا�س والكرن.
وعلى مر ال�صنني، تخلل الرايل مناف�صات فردية رائعة، مثل تلك التي ن�صبت بني 
الدراج الإ�صباين مارك ك�ما والفرن�صي �صرييل ديربي�س، اللذين فازا معاً بلقب 

و2015. الدراجات 13 مرة بني عامي 2001 
ويف هذا الإطار، مل جتد جمم�عة النخبة احلالية من كبار الدراجني املجتمعني 
يف اأب�ظبي، م�صرحاً اأف�صل من رايل اأب�ظبي ال�صحراوي ل�صتعرا�س مهاراتهم 
واختبار اأدائهم وحتقيق طم�حاتهم، وت�صم املجم�عة الأخ�ين كيفن ول�ت�صيان� 
بينافيد�س من الأرجنتني، والنجم الأمريكي ريكي برابيك، والربتغايل ي�اكيم 

رودريغيز. 
الك�اد�س  ودراج���ات  النارية  وال��دراج��ات  وال�صاحنات  ال�صيارات  ت��غ��ادر  وعندما 
الأوىل من خم�س  املرحلة  الأحد خل��س غمار  ي�م  الإماراتية �صباح  العا�صمة 
مراحل عرب منطقة الظفرة ال�صحراوية اخلالبة، �صتلعب �صركة اأدن�ك للت�زيع 

دوراً حا�صماً يف تزويد رحلتهم بال�ق�د.
دولة  يف  وامل��ك��رر  وامل�صتخرج  املمتاز(،   98( للت�زيع  اأدن����ك  وق���د  ت�صميم  ومت 
تطلباً.  الأك��رث  البيئات  يف  متقدمة  وكفاءة  رعاية  لتقدمي  خ�صي�صاً  الإم���ارات، 
عرب  ال���رايل  اأث��ن��اء  بال�ق�د  املتناف�صني  مركبات  )حمطتي(  �صاحنات  و�صتزود 
264 كم و318 كم و270 كم و257  تبلغ م�صافتها  تناف�صية  اأق�صام  خم�صة 

كم،   1917 كم و217 كم، مع مراحل انتقالية ليبلغ اجمايل م�صافة الرايل 
للتعامل  جيداً  جتهيزاً  جمهزة  املحركات  اأن   )98 )املمتاز  وق���د  ي�صمن  حيث 
مع التحديات والت�صاري�س التي ي�اجهها الدراج�ن وال�صائق�ن يف هذا احلدث 

ال�صعب.
وب�صفتها اأكرب بائع جتزئة لل�ق�د يف الدولة، ت�فر �صركة اأدن�ك للت�زيع اأي�صاً 
وق�د الطائرات لطائرات الهليك�برت ومهمتها ت�فري خدمات البحث والإنقاذ 
ال�صتعداد  و�صع  يف  وتك�ن  الطبية،  للط�اقم  امل�صاندة  وتقدمي  للحياة  املنقذة 
�صركة  التزام  مع  متا�صياً  م�صاكل،  ي�اجه�ن  الذين  املناف�صني  مل�صاعدة  الدائم 

اأدن�ك للت�زيع امل�صتمر بال�صحة وال�صالمة والبيئة.
وتعترب الطائرات التي ي�فرها طريان اأب�ظبي جزءاً حي�ياً من احلدث، حيث 
ت�صمن �صري العملية باأمان، وتاأمني امل�صاعدة ال�صريعة والدقيقة حتى يف املناطق 

النائية يف الربع اخلايل.
ومع ا�صتمرار تغطية اأ�صط�ل الطائرات مل�صارات الرايل، يعترب دعم �صركة اأدن�ك 
للت�زيع ال�صرتاتيجي عاماًل رئي�صياً يف احلفاظ على تزويدها بال�ق�د. بغ�س 
النظر عن مدى عمق ال�صحراء التي يحتاج�ن للذهاب اإليها لتقدمي امل�صاعدة 
ا�صرتاتيجي خ�صي�صاً  بال�ق�د يف م�قع  للتزود  الطبية، و�صيك�ن لديهم نقطة 

لهذه املهمة.
ويف هذا ال�صياق، قال بدر �صعيد اللمكي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأدن�ك للت�زيع 
وه� الرايل الذي ي�صلط  جمدداً،  ال�صحراوي  اأب�ظبي  رايل  ندعم  اأن  "ي�صعدنا 
الأ�ص�اء العاملية على امل�صهد الناب�س باحلياة واملتن�ع لالمارات العربية املتحدة 
اأن  وت�صمن خربتنا يف ت�فري وق�د عايل اجل�دة ملجم�عة وا�صعة من املركبات 

املت�صابق�ن غمار  بينما يخ��س  البيئات تطلباً  ن�فرعناية وكفاءة عالية لأكرث 
لل�صيارات  الإم����ارات  ن���ادي  رئي�س  �صليم،  ب��ن  خ��ال��د  وق���ال  احلدث".  ت�صاري�س 
والدراجات النارية، الهيئة املنظمة للرايل " نحن ممتن�ن لإتاحة الفر�صة لنا 
للعمل عن كثب مع واحدة من ال�صركات التجارية الرائدة يف الإمارات العربية 
اأعلى م�صت�ى. لقد  تب�وؤ مكانته على  ا�صتمرار هذا احلدث يف  املتحدة ل�صمان 
اأ�صا�صية  للت�زيع  اأدن���ك  �صركة  مع  الأم��د  الإ�صرتاتيجية ط�يلة  �صراكتنا  كانت 
لنم� وتط�ير رايل اأب�ظبي ال�صحراوي على مدى �صن�ات عديدة ل�صيما لدى 
ال�صحراوية  للراليات  العامل  بط�لة  يف  مده�صة  جديدة  ملرحلة  ال��رايل  انتقال 

الط�يلة لل�صيارات )فيا( والدراجات النارية )فيم( اجلديدة".
ويحظى رايل اأب�ظبي ال�صحراوي بدعم دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
ووزارة الدفاع، وجمل�س اأب�ظبي الريا�صي، و�صركة اأدن�ك للت�زيع، وحلبة مر�صى 
الفطيم،  وت�ي�تا  ال�طني،  وال�صعاف  اأب�ظبي،  وط��ريان  يا�س،  وجزيرة  يا�س، 
منطقة  وبلدية  للت�زيع،  اأب�ظبي  و�صركة  اأب�ظبي،  وبلدية  اأب�ظبي،  و�صرطة 
الظفرة، ومياه العني، وقناة اأب�ظبي الريا�صية، والدفاع املدين، و)تدوير( مركز 

اأب�ظبي لإدارة النفايات.

•• اأبوظبي- وام: 

ينظم جمل�س اأب�ظبي الريا�صي دورة 
م��درب��ي ك���رة ال��ق��دم ل��ل��ح�����ص���ل على 
متتد  ال��ت��ي   C التدريبية  الرخ�صة 
بالتعاون  اجل���اري،  م��ار���س   11 حتى 
الإم��ارات��ي والآ�صي�ي  مع الحت��ادي��ن 
لكرة القدم، �صمن براجمه ومبادراته 
ال�طنية  التدريبية  ال��ك���ادر  لتمكني 
الرخ�س  ع��ل��ى  للح�ص�ل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

وال�صهادات املعتمدة.
العملية  امل����ح����ا�����ص����رات  وان���ط���ل���ق���ت 
يا�س  ب����ن����ي  ن��������ادي  يف  وال����ن����ظ����ري����ة 
ب���ال�������ص���اخم���ة حت����ت ا�����ص����راف احل����اي 
ال����رم����ي����ث����ي، وح�������ص���ني عبد  ج���م���ع���ة 
الطاهري  وح�رية  املرزوقي،  العزيز 

مدرباً. مب�صاركة 24 

النظرية  امل����ح����ا�����ص����رات  وت����ن����اول����ت 
التدريبية،  احل�����ص��ة  تنظيم  كيفية 
يراعيها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وال��ع��ن��ا���ص��ر 

اإىل م��راع��اة الهدف  اإ���ص��اف��ة  امل���درب، 
م����ن ال�����ح����دة ال���ت���دري���ب���ي���ة، وامل���ك���ان 
والزمن، والتجهيزات املطل�بة وعدد 

امل�صاعد،  الفني  واجل��ه��از  ال��الع��ب��ني 
ون���ع��ي��ة وق����درات ال��الع��ب��ني، واأن����اع 
ال���ت���دري���ب، ك��م��ا مت���ت درا�����ص����ة طرق 

الالعب�ن  يتعلم  وك��ي��ف  ال��ت��دري��ب، 
م�صت�اهم،  ي��ت��ط���ر  وك��ي��ف  ال�����ص��غ��ار، 
واأهم  لهم،  املعل�مة  اإي�صال  وكيفية 
الالعب  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ق����م���ات 
يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  لي�صبح لع���ب���اً  ال��ن��ا���ص��ئ 

الفريق الأول.
تطبيق  مت  العملية  امل��ح��ا���ص��رات  ويف 
ال��ع��دي��د م���ن ال����درو�����س مب���ا يف ذلك 
حت��ل��ي��ل م���راك���ز ال��ل��ع��ب يف امل����ب����اراة، 
الفنية،  وامل����ه����ارات  ال���ل���ع���ب،  ون���ظ���ام 
والتكتيك الفردي، والقدرات البدنية 
ونقاط  وامل��ه��ام،  والأدوار  والذهنية، 

الق�ة وال�صعف.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق��������ّدم �����ص����ع����ادة ط���الل 
ال��ه��ا���ص��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
جمل�س  يف  ال����ري����ا�����ص����ي  ال���ت���ط����ي���ر 
وتقديره  �صكره  الريا�صي  اأب���ظ��ب��ي 

ال�صي�ي  ول���الحت���اد  ال���ك���رة  لحت����اد 
اإتاحة الفر�صة  ونادي بني يا�س على 
ل��ل��م��ج��ل�����س ل��ت��ن��ظ��ي��م وع���ق���د ال�����دورة 

التدريبية للمدربني.

التقدم  "نتمنى  ال��ه��ا���ص��م��ي:  وق����ال 
امل�صاركني يف الدورة  والنجاح جلميع 
اه��ت��م��ام املجل�س  ال��ت��دري��ب��ي��ة، يف ظ��ل 
التدريبية  الك�ادر  بتط�ير  املت�ا�صل 

يف اأن���دي���ة اأب����ظ���ب���ي، ون�����ص��ع��ى دوم����اً 
لتقدمي كل ما ه� جديد، امياناً منا 
بدورها املهم لالرتقاء باأداء املدربني 

العاملني يف قطاع اأندية اأب�ظبي ".

•• دبي –الفجر:

البحرية  الريا�صات  ع�صاق  يلتقي   
ال�صبت مع �صل�صلة  الي�م  من جديد 
م��ه��رج��ان��ات دب����ي امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي 
ينظمها نادي دبي الدويل للريا�صات 
ال�صباقات  روزنامة  �صمن  البحرية 
الريا�صي  امل��������ص���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
�صتخ�ص�س  حيث   2022-2021
ق�ارب  كرنفال  لفعاليات  امل��رة  هذه 

التجديف احلديث كاياك وواقف.
وي��ق��ام امل��ه��رج��ان م��ن ج��دي��د وللعام 
اأكرب بحرية  الت�ايل يف  الثاين على 
العامل  يف  اإ�صطناعية  كري�صتالية 
والتي متثل اإبداعا جديدا من �صنع 
ملدينة  الأول  قلب احلي  الإن�صان يف 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت���م، حيث 
باإطاللت  دائ���م���ا  ف���ري���دة  ���ص��ت��ظ��ه��ر 
وح�لها  مثيل  لها  ي�صبق  مل  خالبة 
املنظر  و����ص���ي���زداد  امل��م�����ص��ى اجل��م��ي��ل 

جمال مع فعاليات الي�م.
الريا�صية  ال����ت����ظ����اه����رة  وجت����م����ع 
اأ�صحاب  ال�����ص��ب��ت  ال��ي���م  املجتمعية 
الثاين  للعام  جديد  حت��د  يف  الهمم 
على الت�ايل يف فعالية )نحن جندف 
من اجل اأ�صحاب الهمم( با�صتخدام 
بداية  )ك��اي��اك(   التجديف  ق����ارب 
من ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف 

الريا�صيني  نخبة  ومب�صاركة  ظهرا 
من اأندية اأ�صحاب الهمم يف الدولة 
املنتخبات  جن���م  اأبطالنا  يتقدمهم 

ال�طنية.
وب�صاحب الكرنفال اإقامة مناف�صات 
اأج��ل دبي(  �صباق )نحن جندف من 

ل��ق���ارب ال��ت��ج��دي��ف )واق����ف( الذي 
���ص��ي��ق��ام ب���اإ����ص���راف جل��ن��ة الم������ارات 
املاء  على  والتزحلق  �صريف  للكايت 

ومب�����ص��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري م���ن اأف�����راد 
الريا�صة  ه��ذه  حمبي  م��ن  املجتمع 
�ص�ف يتناف�ص�ن على املراكز الأوىل 

يف اأربع فئات هي الرجال حمرتفني 
مرتا   3000 مل�����ص��اف��ة  وم���اط��ن��ني 
والفتيات والنا�صئني مل�صافة 1500 

مرتا 
وق���ال حممد ع��ب��داهلل ح���ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 

�صت�صهد  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ص���ات 
اخلالبة  ال��ك��ري�����ص��ت��ال��ي��ة  ال���ب���ح���رية 
بن  حممد  مبدينة  الأول  احل��ي  يف 
ال�صكنية  ال���ج��ه��ة  مكت�م  اآل  را���ص��د 
ريا�صية  ت��ظ��اه��رة  ال���ي����م  ال��ف��ري��دة 
جمتمعية فريدة يف كرنفال ق�ارب 
وواقف  ك��اي��اك  احل��دي��ث  التجديف 
التي  دبي  مهرجانات  �صل�صلة  �صمن 
تنظيمها من حني  النادي على  درج 
�صرائح  ملختلف  ت�صجيعا  اخ���ر  اىل 

املجتمع.
واأ������ص�����اف حم���م���د ع����ب����داهلل ح����ارب 
قائال اأن احلدث الكبري ياأتي �صمن 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة حت���ت مظلة  ان�����ص��ط��ت��ه 
وبالتعاون  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جمل�س 
ال����دوائ����ر احلك�مية  م���ن  ع����دد  م���ع 
مقدمها  يف  ال���ط��ن��ي��ة  امل���ؤ���ص�����ص��ات 
ومدينة  ال���ع���ق���اري���ة  ن��خ��ي��ل  ���ص��رك��ة 
-احلي  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
دبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة  الأول 
ونادي  الهمم  اأ���ص��ح��اب  جمل�س   –
دبي لأ�صحاب الهمم وم�ؤ�ص�صة زايد 
و"ووتار  ال��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب  ال��ع��ل��ي��ا 
الدعم  تقدم  التي  -دبي"  ادفان�صر 
جلنة  اىل  اإ�����ص����اف����ة  ال���ل����ج�������ص���ت���ي 
والتزحلق  �صريف  للكايت  الإم���ارات 
ع��ل��ى امل�����اء ون���ح���ن ن���ق���در دع����م هذه 

امل�ؤ�ص�صات يف اإجناح التظاهرة.

»C« اأبوظبي الريا�سي« ينظم دورة تاأهيل مدربي كرة القدم للرخ�سة«

تناف�س مثري على األقاب �صباق دبي املجتمعي لقوارب واقف

اأ�سحاب الهمم يخو�سون حتدي كاياك يف البحرية الكري�ستالية اليوم 
حممد حارب: ال�صكر لنخيل واحلي الأول ل�صت�صافتنا يف اأجمل وجهة 

برعاية حمدان بن زايد ..

جنوم العامل يتناف�سون للفوز باألقاب رايل اأبوظبي ال�سحراوي
د الرايل بالوقود عرب كثبان الظفرة للعام الثاين اأدنوك للتوزيع تزورّ

•• دبي-وام:

بدر  باإيفاد  وال���دويل  الآ���ص��ي���ي  الحت��ادي��ن  طلب  على  للريا�صة  العامة  الهيئة  واف��ق��ت 
احلمادي امل�صت�صار القان�ين بالهيئة العامة للريا�صة لإدارة العملية النتخابية ملجل�س 
اإدارة الحتاد الآ�صي�ي للمالكمة املقرر اإجرائها يف اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة 
العم�مية  اجلمعية  اجتماعات  �صمن  اجل��اري،  مار�س   13 اإىل   11 من  الفرتة  خ��الل 

لالحتاد الآ�صي�ي للمالكمة.
واأكد امل�صت�صار بدر احلمادي اأن اختياره لإدارة النتخابات يف الحتاد الآ�صي�ي للمالكمة 
يعك�س ثقة املنظمات الدولية يف الك�ادر الإماراتية التخ�ص�صية، وت�جه بال�صكر والتقدير 
اإىل معايل الدكت�ر اأحمد بن عبد اهلل حميد باله�ل الفال�صي وزير دولة لريادة الأعمال 
وامل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة رئي�س الهيئة العامة للريا�صة، و�صعادة ي��صف عبد الغفار 
ح�صني الأمني العام للهيئة على دعمهما املت�ا�صل له والذي كان له بالغ الأثر يف تط�ير 

م�صريته املهنية.
يذكر اأن امل�صت�صار بدر احلمادي حا�صل على ماج�صتري يف القان�ن الريا�صي بدرجة امتياز 
– امل�ص�ؤولية  "اإدارة احل�كمة  دكت�راه يف  ر�صالة  2016، ويعد  ال�صرف عام  مع مرتبة 
يف  حمكما  وعمل  الريا�صية"،  امل�ؤ�ص�صات  اإدارة  جمال�س  اعمال  على  املرتتبة  القان�نية 
احتاد الكرة ملدة 9 �صن�ات، كما عمل رئي�صا للجنة القان�نية بالحتاد الدويل لل�صن�كر 

والبلياردو ملدة 4 �صن�ات، واأ�صرف على انتخابات الحتاد الدويل لنف�س الحتاد.

اختيار امل�ست�سار بدر احلمادي لإدارة انتخابات الحتاد 
الآ�سيوي للملكمة
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الفجر الريا�ضي

املا�صية  الت�صعة  امل���ا���ص��م  يف  اللقب  حامل  مي�نيخ  ب��اي��رن  ي�صعى 
�صيفه  عقبة  اإىل تخطي  القدم  الكرة  الأمل��اين  ال��دوري  ومت�صدر 
املتاألق  ال�صاب  املهاجم  الرابحة  وورق��ت��ه  الثالث  ليفرك�زن  باير 
ال�صدارة وذلك عندما  اأكرث يف  الفرن�صي م��صى ديابي، لالبتعاد 

يلتقيه الي�م ال�صبت يف املرحلة اخلام�صة والع�صرين.
�صّجل ابن ال� 22 عاماً �صبعة اأهداف يف مبارياته اخلم�س الأخرية، 
يف  الأخ��رية  ال�صت  مبارياته  يف  لليفرك�زن  هدفاً   21 يف  و�صاهم 
متقدماً  ال�صدارة  على  قب�صته  بايرن  ويحكم  ال�"ب�ند�صليغا". 
بفارق 8 نقاط عن مطارده املبا�صر ب�رو�صيا دورمت�ند، يف �صعيه 
ملتابعة �صيطرته املطلقة على الكرة الملانية مع لقب عا�صر ت�الياً. 
اأمام  �صئيلة،  بن�صبة  ول�  ع��رثة،  حجر  ليفرك�زن  باير  يبدو  لكن 
اأثار  ال�صيف  هج�م  خ��ط  اأن  خ�ص��صاً  ب��اف��اري��ا،  ن��ادي  طم�حات 
الثالثي  من  وامل�ؤلف  امل��صم  هذا  امل�صتديرة  الكرة  ع�صاق  اعجاب 
والت�صيكي  ع��ام��اً(   18( فريت�س  فل�ريان  وال�صاب  ديابي  ال��ن��اري 
باتريك �صيك )26(. و�صّجل هذا الثالثي 45 هدفاً معاً، يف حني 

�ُصّلطت الأ�ص�اء يف الأ�صابيع الخرية على "املتفجر" ديابي.
ال�����ف������ز على  ث����الث����ي����ة  امل����ا�����ص����ي يف  ث���ن���ائ���ي���ة ال������ص�����ب������ع  ح����ق����ق 

ه������ز اأرم�����ي�����ن�����ي�����ا ب���ي���ل���ي���ف���ي���ل���د، ب�����ع�����دم�����ا ك�����ان 
���ص��ب��اك ���ص��ت���ت��غ��ارت ودورمت�����ن����د، 

اأوغ�صب�رغ،  اأم��ام  ثالثية  و�صجل 
العطلة  م����ن����ذ  ذل��������ك  وك��������ل 

ال�صت�ية.
قال زميله يف الفريق املدافع 
)ديابي(  "ه�  ت���اه  ج���ن��اث��ان 
باملزيد"،  ن���ف�������ص���ه  ي���ط���ال���ب 
رائع  ب��ع��م��ل  "يق�م  م�����ص��ي��ف��اً 

ح���ال���ي���اً وه����� ي�����ص��ت��ح��ق اأن 
اجلماهري  ي�������ص���م���ع 

ت�صيح با�صمه". وبدوره اأثنى ال�ص�ي�صري جرياردو �صي�ان مدّرب 
ليفرك�زن على مهاجمه قائاًل "ه� ملتزم للغاية ومرّكز للغاية. يف 
الأ�صابيع القليلة املا�صية، وجد ديابي مزيجاً اأف�صل بني التمرير 

يف الثلث الأخري والنطالق نح� منطقة اجلزاء مبفرده".
وحتمل املباراة رائحة الثاأر بالن�صبة لباير الذي كان تلقى �صفعة 
الأّول- ت�صرين  يف   5-1 بخ�صارته  ب��اي��رن  م��ن  اأر���ص��ه  على  ق�ية 

اأكت�بر املا�صي، غري اأن ليفرك�زن و�صع هذه الذكرى خلفه بعدما 
جنح يف حتقيق �صل�صلة من 5 انت�صارات يف 6 مباريات، مبا فيها 

الف�ز 5-2 على دورمت�ند.
ومنحت هذه النت�صارات رفاق ديابي هام�صاً من 4 نقاط لالبتعاد 
باأربعني  املت�صاوين  وه�فنهامي  وف��راي��ب���رغ  ليبزيغ  من  كل  عن 
اأبطال  دوري  مل�صابقة  م�ؤهل  مركز  حجز  على  ال�صراع  يف  نقطة، 

اأوروبا يف امل��صم املقبل.
الفنلندي  ال���دويل  امل��رم��ى  ق��ائ��د ليفرك�زن ح��ار���س  اأك���د  وب���دوره 
م�صيفاً  لنخ�صره"،  �صيء  اي  لدينا  "لي�س  هراديت�صكي  ل�كا�س 
"لدينا ثقة باأنف�صنا وم��صى ديابي يف قمة م�صت�اه". وتابع "اأتطلع 
بني  مل�اجهة  فر�صة  اأي�صاً  امل��ب��اراة  و�صتك�ن  جيدة".  ملباراة  قدماً 
اأف�صل هدافني يف ال�"ب�ند�صليغا"، وهما مت�صدر الرتتيب مهاجم 

28 هدفاً  ليفاندوف�صكي مع  روبرت  الب�لندي  الدويل  بايرن 
�صاحب  �صيك  ليفرك�زن  مهاجم  وو�صيفه  مباراة   24 يف 

يبني  اأن  ليفرك�زن  وياأمل  م��ب��اراة.   20 يف  هدفاً   20
ع��ل��ى واق����ع ت���ذب���ذب م�����ص��ت���ى ب���اي���رن ال����ذي تعر�س 
2-4 يف منت�صف �صهر  اأمام ب�خ�م  لهزمية مفاجئة 
�صباط/فرباير)املرحلة 22(، وفاز ب�صق الأنف�س على 
ال�صبت  -1�صفر  املت�ا�صع  ف��ران��ك��ف���رت  اأي��ن��رتاخ��ت 

املا�صي.
ت�صري  حيث  البافاري  العمالق  ل�صالح  الكفة  ومتيل 

الأرقام اإىل ف�زه على مناف�صه يف امل�اجهات اخلم�س 
ليفرك�زن  ع��اد  اأن  منذ  بينهما،  الخ���رية 

م����ن ملعب  ال����ث����الث  ب���ال���ن���ق���اط 

.2019 الثاين/ن�فمرب  ت�صرين  يف   1-2 اأرينا" بف�زه  "األيانز 
اأتالنتا  اأي�صاً  �صيالقي  حا�صماً، حيث  ا�صب�عاً  ليفرك�زن  وي�صتهل 
الإيطايل يف ذهاب ثمن نهائي م�صابقة الدوري الوروبي "ي�روبا 
ليغ" اخلمي�س املقبل، قبل اأن يلعب اأمام ك�لن الثامن يف الدوري 
الأحد املقبل. يف املقلب الآخر، ياأمل ب�رو�صيا دورمت�ند اأن مينح 
اآماله باملناف�صة على اللقب جرعة ثقة اإ�صافية عندما يحّل �صيفاً 
على ماينت�س الأحد، بانتظار اأي دع�صة ناق�صة من بايرن مي�نيخ 
امل��صم  بطل  وو�صيف  الرابع  ليبزيغ  وي�صتقبل  منه.  لالقرتاب 
نقاطاً  معه  يت�صاوى  وال���ذي  اخلام�س  ف��راي��ب���رغ  �صيفه  املا�صي 
ف�لف�صب�رغ  مهاجم  يتح�صر  اأي�����ص��اً.  ال�صبت  منهما(  لكل   40(
برلني  اأون��ي���ن  ال�صابق  فريقه  مل�اجهة  ال�صبت  ك���روزه  املخ�صرم 
والذي غادره يف كان�ن الثاين-يناير بعدما �صاعده للمناف�صة على 
مقعد يف دوري اأبطال اأوروبا. �صّجل ابن ال� 33 عاماً هدفاً واحدا 
يف مبارياته الأربع مع ف�لف�صب�رغ منذ ان�صمامه اإليه لي�صاهم يف 
تقدمه للمركز الثاين ع�صر والبتعاد عن منطقة الهب�ط. وقال 
ال�"ب�ند�صليغا"  292 مباراة يف  91 هدفاً يف  كروزه الذي �صجل 
ل�صبكة "دازن" للبث التدفقي "هناك العديد من الالعبني الذين 
يركزون على التمارين ط�ال ال�صب�ع لتقدمي الأف�صل يف نهايته. 

اأنا ل�صت واحدا منهم".
ميكنني  ل��ك��ن  م��ب��ال��غ��ة،  "اإنها  واأ����ص���اف 
الثالثة �صباحاً ط�ال  اأخرج حتى  اأن 
ال��ب��ي��ت��زا على  اأت���ن���اول  اأو  الأ����ص���ب����ع 

الغداء. لن يتغرّي اأي �صيء".
باير  ان����ت���������ص����ارات  ع�������دد   19-
بينه  م���اج��ه��ة   94 يف  ل��ي��ف��رك���زن 
 59 مقابل  مي�نيخ،  ب��اي��رن  وب��ني 

هزمية و16 تعادًل.
�صجلها  التي  الأه���داف  ع��دد   17-
بايرن مي�نيخ يف �صباك ليفرك�زن يف 

املباريات اخلم�س الخرية بينهما.
باير  ف�صل  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  ع���دد   13-
ليفرك�زن يف احلفاظ على نظافة �صباكه، 
ال�صبت  ذل��ك  يفعل  اأن  قبل 
اأرمينيا  ع��ل��ى  ب���ف����زه 
بثالثية  بيليفيلد 

نظيفة.

•• اأبوظبي - وام:

القدم  لكرة  ال�طني  منتخبنا  مدير  ح��ارب  ب��در  اأع��ل��ن 
ال�صاطئية عن برنامج ن�صاط املنتخب ال�طني خل��س 
 4 امل��ب��ارك، مب�صاركة  رم�صان  �صهر  ودي��ة عقب  بط�لة 
لال�صتحقاقات  ال��ط���ي��ل��ة  الع�����داد  خ��ط��ة  �صمن  دول، 

الدولية الر�صمية املقبلة.
ال��ف��ن��ي ملنتخب  ب���در ح���ارب ل)وام( غ��ن اجل��ه��از  وق���ال 
عن  يتابع  ام���ريايل  ال�صباين  امل���درب  بقيادة  الإم����ارات 
اختيار  اأج���ل  م��ن  امل��ق��ام حاليا  ال����دوري  م��ب��اري��ات  كثب 

اأف�صل العنا�صر، للت�اجد يف قائمة اأبي�س ال�ص�اطئ.
وكانت جلنة كرة القدم ال�صاطئية باحتاد الكرة برئا�صة 
علي حمد ق��د ت��ع��اق��دت م��ع ال���ص��ب��اين ام���ريايل مدربا 
وجهت  بعدما  املا�صي،  فرباير   14 يف  الأول  للمنتخب 
ال�صكر اإىل املدرب حممد املازمي على ما قدمه لالأبي�س 

خالل الفرتة املا�صية لعبا ومدربا.
واأ����ص���اف ب���درح���ارب اأن اإق���ام���ة ال��ن�����ص��خ��ة احل��ال��ي��ة من 
العديد  اف��راز  يف  �صاهمت  ال�صاطئية  القدم  ك��رة  دوري 
الإمارات  منتخب  ي�صتعد  التي  الإماراتية  امل�اهب  من 
ل��ال���ص��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث يراقب 
الالعبني  الأول  منتخبنا  م���درب  ام����ريايل  ال���ص��ب��اين 

امل�صاركني يف البط�لة لال�صتعانة بهم.
وتقام حاليا مناف�صات الن�صخة الثانية على الت�ايل من 
دوري كرة القدم ال�صاطئية، حيث يت�صدر امل�صابقة فريق 
�صرطة دبي بر�صيد 24 نقطة بفارق امل�اجهات املبا�صرة 

احل�صن  دبا  يحّل  فيما  "ال��صيف"،  الأهلي  �صباب  مع 
 14 وله  رابعاً  األرتا�س  يليه  نقطة،   19 بر�صيد  ثالثاً 

نقطة، وبلدية دبي خام�صاً بر�صيد 12 نقطة.
اأم���ريايل �صيقدم  واأك��د ب��در ح��ارب اأن امل��درب ال�صباين 
ال�����دوري واآل���ي���ة جتمع  ت��ق��ري��را مف�صال ع��ن م�����ص��اب��ق��ة 
ك��ب��ري من  ع����دد  ب��ع��د وج������د  الأول، خ��ا���ص��ة  امل��ن��ت��خ��ب 
الالعبني املميزين يف اللعبة بعدما كانت تتم ال�صتعانة 

بالعبي كرة قدم ال�صالت.
العامل  لكاأ�س  الإم���ارات  ا�صت�صافة  بطلب  يتعلق  وفيما 
لكرة القدم ال�صاطئية 2023، وامللف الذي تقدمت به 
التحتية اجلاهزة  بنيتها  "الإمارات لديها   : قال حارب 
لإ�صت�صافة اأكرب واأهم الأحداث العاملية والدلئل كثرية 
حيث   "2021 "الإمارات  الأن��دي��ة  م�نديال  واأخ��ره��ا 

ناأمل اأن ننال حق ال�صت�صافة".
لكرة  الإم����ارات  احت��اد  اإع���الن  املا�صية  ال��ف��رتة  و�صهدت 
القدم عن تقدمي الإمارات مللف ا�صت�صافة كاأ�س العامل 
مت  واأن  �صبق  ح��ي��ث   ،،2023 ال�صاطئية  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
تنظيم ن�صخة عام 2009، بالإ�صافة اإىل تنظيم بط�لة 
كاأ�س العامل للقارات �صن�يا بالتعاون مع الحتاد الدويل 

لكرة القدم.
ال�صاطئية  ال��ق��دم  لكرة  ال�طني  منتخبنا  مدير  واأك���د 
الثالثة  الريا�صية  املجال�س  مع  كبريا  تعاونا  هناك  اأن 
كاأ�س  بط�لة  تنظيم  م�صاألة  وال�صارقة،  ودب��ي  اأب�ظبي 
متخ�ص�صة  مالعب  ت�فري  اأج��ل  م��ن   ،2023 ال��ع��امل 

لإقامة املباريات عليها.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س اجلمعة عن  اأب�ظبي  واملعرفة يف  التعليم  دائ��رة  اأعلنت 
اخلا�صة  امل��دار���س  لطلبة  الريا�صية  الأل��ع��اب  ك��اأ���س  اإط���الق 

ومدار�س ال�صراكات التعليمية .
ريا�صية  البط�لة مبادرة  اأن  املعرفة  و  التعليم  دائ��رة  واأك��دت 
اأن�اع  خمتلف  ملمار�صة  الطلبة  حتفيز  اإىل  تهدف  متكاملة 
الريا�صات ورفع م�صت�ى الن�صاط وال�صحة البدنية يف املجتمع 
واملناف�صات  ال��ب��ط���لت  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  ع��رب  امل��در���ص��ي، 

الريا�صية بني املدار�س �صن�ياً.

للعام  الأوىل  ن�صخته  يف  الريا�صية  الأل��ع��اب  كاأ�س  و�صي�صهد 
احلايل تنظيم بط�لة لكرة القدم مب�صاركة اأكرث من 1000 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ب��ع��م��ر 12-14 ع��ام��ا، م���زع��ني ع��ل��ى 64 

فريقاً.
وقال �صعادة عامر احلمادي، وكيل دائرة التعليم واملعرفة اإن 
الدائرة حتر�س عرب هذه البط�لة على ت�فري بيئة تعليمية 
متكاملة يف املدار�س اخلا�صة ومدار�س ال�صراكات التعليمية..
واأطلقنا كاأ�س الألعاب الريا�صية لت�صجيع الطلبة على الع�دة 

لنتهاج منط حياة �صحي ون�صيط".
وتتناف�س الفرق �صمن فئة الفتيان والفتيات ب�صكل منف�صل 

ي�مي 5 و6 مار�س اجلاري على ملعب ا�صتاد زايد للكريكت، 
ليتاأهل الفريقان الفائزان �صمن كل فئة للم�صاركة يف نهائي 
20 من  الأح���د  ي���م  �صيقام  ال���ذي  الريا�صية  الأل��ع��اب  ك��اأ���س 

ال�صهر نف�صه.
الريا�صية  الأل��ع��اب  ل��ك��اأ���س  النهائية  امل��ب��اراة  تنظيم  و�صيتم 
على ا�صتاد حممد بن زايد يف نادي اجلزيرة الريا�صي، حيث 
�صتتمكن الفرق الأربعة املتاأهلة للنهائي من معاي�صة جتربة 

احرتافية واقعية.
و�صتك�ن مباريات الكاأ�س مفت�حة اأمام اجلمه�ر ، فيما �صيتم 

تقدمي ج�ائز لأف�صل امل�صجعني.

دورة ودية ملنتخبنا للكرة 
ال�ساطئية عقب رم�سان

التعليم واملعرفة يف اأبوظبي تطلق كاأ�ض 
»الألعاب الريا�سية« للطلبة

 ميونيخ لتخطي عقبة ليفركوزن وهدافه ديابي 

يف  �صيتي  ال��ل��دود  ج���اره  على  �صيفاً  الأح���د  ي�نايتد  ي��ح��ّل 
الأرق���ام  متيل  حيث  مان�ص�صرت  ملدينة  خمادع"  "ديربي 
الدوري  مت�صدر  دار  عقر  احلمر" يف  "ال�صياطني  ل�صالح 
الإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم وذل���ك يف ق��م��ة م��ب��اري��ات املرحلة 
الثامنة والع�صرين، والتي ت�صهد بداية حقبة لليدز ي�نايتد 

باإ�صراف مدربه اجلديد الأمريكي جي�صي مار�س.
غ�اردي�ل  بيب  الإ�صباين  امل��درب  رج��ال  هيمنة  رغ��م  على 
اأّن ملعبهم  اإّل  على الكرة النكليزية يف الأع���ام الأخ��رية، 
"ال�صياطني  فريق  اأم��ام  لهم  ابت�صم  ما  ن��ادراً  "الحتاد" 

احلمر".
عدم  اإىل  الأرق��ام  ت�صري  اإذ  ي�نايتد،  ل�صالح  الدفة  ومتيل 
يتيمة  م���ب���اراة  يف  ���ص���ى  ال��ف���ز  "�صيتيزن�س" م��ن  مت��ك��ن 
امل�صابقات، يف  اأر���ص��ه يف خمتلف  على  الأخ���رية  ال�صبع  من 
نقي�س �صارخ ل�صجله الإيجابي على ملعب جاره يف "اأولد 
نقطة،   47 مع  الرابع  املركز  ي�نايتد  ويحتل  تراف�رد". 
متاأخراً بفارق 3 نقاط عن ت�صل�صي الذي ميلك مباراتني 
هام  و�صت  عن  فقط  نقطتني  بفارق  ومتقدماً  م�ؤجلتني، 
مباريات  ثالث  ميلك  الخري  اأن  علماً  ال�صاد�س،  واأر�صنال 
اإىل  امل�ؤهلة  الأرب��ع��ة  املقاعد  اأح��د  حجز  �صراع  يف  م�ؤجلة، 

م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا يف امل��صم املقبل.
ي�نايتد  �صرعة  ال�صتح�اذ من  يع�صق  الذي  �صيتي  يخ�صى 
ي��درك غ���اردي���ل جيداً مدى  امل��رت��دة، حيث  يف الهجمات 
ال�����ص��رر ال����ذي مي��ك��ن ل��الع��ب��ني اأم���ث���ال ج���اي���دون �صان�ص� 

ومارك��س را�صف�رد احداثه بفريقه.
اإىل ذلك، مل يخ�صر ي�نايتد �ص�ى مرة واحدة يف الدوري 
عقب و�ص�ل مدربه اجلديد الأمل��اين رالف رانغنيك خلفاً 
للرنوجي اأويل-غ�نار �ص�ل�صاير يف كان�ن الأّول/دي�صمرب 
الزج  ام��ك��ان��ي��ة  ح����ل  ا�صتفهام  ع��الم��ات  وُت��ط��رح  امل��ا���ص��ي. 
بالنجم الربتغايل كري�صتيان� رونالدو اأ�صا�صياً، على الرغم 
من اأنه مل ي�صجل �ص�ى هدف يف مبارياته الع�صر الخرية، 
اأن  20 م��ب��اراة قبل  14 ه��دف��اً يف  ال���ذي ك��ان �صجل  وه��� 

يرتاجع م�صت�اه.
ويف �صن ال� 37 عاماً، يتح�صر "�صي اآر 7" خل��س مباراته 
اخلام�صة يف غ�ص�ن 15 ي�ماً فقط، لكن ما يقلق مدربه 
الملاين لي�س لياقته البدنية بل قدرة الربتغايل على انهاء 

الهجمات يف �صباك مناف�صيه.
ي�نايتد  بات  تراف�رد"،  "اأولد  اإىل  رانغنيك  و�ص�ل  ومنذ 
الفريق الذي خلق العدد الأكرب من الفر�س )160( من 
�صجل  اذ  منها،  القليل  �ص�ى  ا�صتثمار  من  يتمكن  اأن  دون 

فقط. هدفاً   20
دي  دافيد  ال�صباين  احلار�س  يقف  اأن  رانغنيك  ياأمل  كما 
اأمام  جن��ح  بعدما  �صيتي،  مهاجمي  اأم���ام  منيعاً  ���ص��داً  خيا 
واتف�رد يف املرحلة املا�صية يف احلفاظ على نظافة �صباكه 
ال�صخ�صي يف  القيا�صي  الرقم  129، متجاوزاً  ال�  للمباراة 
الدمناركي  احلمر" ال�صابق  "ال�صياطني  حلار�س  ال��دوري 
بيرت �صمايكل. وتقّدم ال�صباين للمركز العا�صر يف لئحة 
حل�صم  �صيتي  وي�صعى  ال��ربمي��ريل��ي��غ.  ت��اري��خ  يف  الأف�����ص��ل 
اأربعة  بعد  الوروب����ي  ا�صتحقاقه  قبل  ل�صاحله  ال��دي��رب��ي 
دوري  نهائي  اإي��اب ثمن  الربتغايل يف  �صب�رتنغ  اأم��ام  اأي��ام 
ثمن  اإىل  ت��اأه��ل��ه  ك��ب��رية  بن�صبة  ���ص��م��ن  ب��ع��دم��ا  الب���ط���ال، 

النهائي بف�زه الكبري بخما�صية نظيفة ذهاباً.
حا�صمني،  ا�صب�عني  خل������س  ي�نايتد  ي�صتعّد  امل��ق��اب��ل  يف 

واأتلتيك�  ل��ل��دوري  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ت�تنهام  في�صتقبل 
م��دري��د ال���ص��ب��اين يف 15 احل����ايل، يف ذه���اب ث��م��ن نهائي 

امل�صابقة القارية بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.
ويلهث الفريقان خلف النقاط الثالث، مقابل رغبة �صيتي 
املت�صدر بر�صيد 66 نقطة البقاء على فارق ال�صت نقاط 
عن مطارده املبا�صر ليفرب�ل ال�صاعي بدوره لتحقيق ف�زه 
ال�صابع ت�الياً يف الدوري عندما ي�صتقبل و�صت هام اخلام�س 
لي�صرت  جانب  اإىل  ال�حيد،  ه���  الخ��ري  اأن  علماً  ال�صبت، 
امل��صم.  "ريدز" ه��ذا  ال��ف���ز على  م��ن  ال��ذي متكن  �صيتي، 
الدوري  ه��داف  �صف�فه  يف  يتاألق  ال��ذي  ليفرب�ل  وي��اأم��ل 
باأف�صل  ي�صتعّد  اأن  هدفاً   19 مع  �صالح  حممد  امل�صري 
ي�صتقبل بعد  طريقة ممكنة ل�صتحقاقه الوروب��ي عندما 
نهائي م�صابقة  اإي���اب ثمن  الإي��ط��ايل يف  اإن��رت  اي��ام  ثالثة 
دوري اأبطال اأوروبا، حيث و�صع قدماً يف ربع النهائي بف�زه 
ي�اجه المريكي مار�س  الآخر،  املقلب  ذهاباً. يف  -2�صفر 
مدرب ليدز اجلديد الذي حّل بدًل من الأرجنتيني املقال 
مار�صيل� بييل�صا حتديات كبرية يف ظل التقهقر الدفاعي 
لفريقه. اهتزت �صباك ليدز 60 مرة هذا امل��صم، اأي اأكرث 
بخم�س مرات من اأي فريق اآخر، منها 20 هدفاً يف �صباط-

فرباير وحده يف الدوري، يف اأكرث عدد من الهداف لحد 
الفرق يف �صهر واحد، علماً انه خ�صر اأمام مان�ص�صرت �صيتي 

ب�صباعية نظيفة وليفرب�ل ب�صدا�صية.
فيه  يقبع  وقت  يف  عاماً،   48 البالغ  مار�س،  تعيني  وياأتي 

نادي ليدز على بعد نقطتني فقط من منطقة الهب�ط.
�صابقاً  النم�ص�ي  و�صالزب�رغ  الأمل��اين  ليبزيغ  م��درب  عرّب 
ليدز  اأع����اد  ال���ذي  بييل�صا  ب�صلفه  "الكبري"  اع��ج��اب��ه  ع��ن 
الأوىل  للمرة  املمتاز  ال���دوري  م�صاف  اإىل  املا�صي  امل��صم 
اأمامه  ال���ذي  م��ار���س  ق��ال   .2004-2003 م��صم  منذ 
ما مت اإجنازه اأ�صا�صاً  كل  "و�صع  ليدز  لإنقاذ  مرحلة   12
اأح��اول بذل كل ما  اأن  اأري��د فقط  رائعاً، ويف هذه اللحظة 
التالية  املرحلة  اإىل  ال��ن��ادي  نقل  يف  للم�صاعدة  و�صعي  يف 
من تاريخنا". يف املقابل، بات اأر�صنال ميلك فر�صة جّدية 
للع�دة اإىل دوري الأبطال يف امل��صم املقبل بعد خم�صة اأع�ام 
من الغياب، وحتديداً منذ مغادرة مدربه ال�صابق الفرن�صي 
اأر�صني فينغر الذي ي�صغل حالياً من�صب مدير تط�ير كرة 

القدم العاملية يف "فيفا".
ويبدو رجال املدرب ال�صباين ميكيل اأرتيتا اأبرز املر�صحني 
حل�����ص��م ال�����ص��راع ع��ل��ى امل��رك��ز ال���راب���ع الخ����ري امل����ؤه���ل اإىل 

امل�صابقة القارية، بعدما تعاف�ا من بداية م��صم كارثية.
خ�صارة  بعد  الرتتيب  قاع  "املدفعجية" اإىل  فريق  تراجع 
م��ن وتريته  رف��ع  م���ذاك  ول��ك��ن  الوىل،  ال��ث��الث  مبارياته 

ليبداأ حملة ال�صع�د اإىل مراكز املقدمة.
ولدى اأر�صنال الذي يحّل الأحد �صيفاً على واتف�رد �صاحب 
املركز التا�صع ع�صر قبل الأخري، فر�صة انتزاع املركز الرابع 
من مان�ص�صرت ي�نايتد يف حال متكن من الف�ز يف معظم 
الثالث  ار�صنال يف مبارياته  ف�ز  وتاأتى  امل�ؤجلة.  مبارياته 
الخ�����رية ب��رغ��م ب��ع�����س ال�����ص��ع��ف يف خ���ط ال��ه��ج���م الذي 
اإىل  اأوباميانغ  بيار-اإميريك  الغاب�ين  برحيل  �صلباً  تاأثر 

بر�صل�نة ال�صباين حيث يتاألق يف �صف�فه.
"هذا  اأرتيتا  قال  الأب��ط��ال،  دوري  اإىل  التاأهل  اأهمية  وعن 
يجب اأن يك�ن هدفنا كل عام، اأن نلعب بني اأف�صل الأندية 

يف العام وهذا ما نريد القيام به".

•• اأبوظبي-وام:

احتدمت املناف�صة يف الدوريات الكروية املحلية العربية، بعد جتاوز 
مراحل  نح�  ال��ط��ري��ق  منت�صف  م��ن  اأك���رث  امل�صابقات  ه��ذه  معظم 
احل�صم، وه� ما انعك�س على �صباق حمم�م اآخر على �صراع �صدارة 
اأي�صا  اأن يرتجم  القمة، وه� ما ميكن  اأندية  الهدافني بني لعبي 

على اأ�صا�س القيمة ال�ص�قية لكل هداف منهم.
هدايف  التايل  التقرير  يف  وام"   " الإمارات"  اأنباء  وتر�صد"وكالة 

اأبرز 5 دوريات عربية، وكذلك قيمتهم ال�ص�قية حتى الآن.

الإماراتي  العني  لعب  ك�دج�  لبا  الت�ج�يل  ت�صدر  املقدمة  ففي 
�صجل  حيث  امل��ب��اري��ات  لعدد  بالن�صبة  وذل��ك  تهديفا  الأك���رث  قائمة 
1.05هدف يف املباراة ال�احدة. مبت��صط  17مباراة،  يف  18هدفا 

وجاء يف املركز الثاين الكيني مايكل اأول�جنا لعب الدحيل مت�صدر 
 21 22 هدفا، �صجلهم يف  ال��دوري القطري حم��رزاً  قائمة ه��دايف 

ج�لة وذلك مبت��صط 1.04 هدف يف املباراة.
الزمالك، مت�صدر قائمة هدايف  زيزو لعب  �صيد  اأحمد  ثالثا  وحل 
الدوري امل�صري والذي �صجل 7 اأهداف يف 10 مباريات، ب�اقع 0.7 
اأن جميع الأه��داف �صجلها من ركالت  هدف لكل مباراة، والالفت 

جزاء.
اإي��ج��ال��� لع��ب الهالل  اأودي�����ن  ال��راب��ع ج��اء النيجريي  امل��رك��ز  ويف 
ومت�صدر قائمة هدايف الدوري ال�صع�دي، والذي �صجل 15 هدفا يف 

مباراة. كل  يف  هدفا   0.68 مبت��صط  وذلك  ج�لة،   22
ال�داد  لع��ب  مبينزا  ج��ي  ال��ك���جن���يل  اخلام�س  باملركز  ج��اء  فيما 
الريا�صي، وهداف الدوري املغربي ب�اقع 11 هدفا من 19 ج�لة، 

وذلك مبت��صط 0.57 هدفا يف كل مباراة.
وبح�صب  اخلم�صة،  الهدافني  له�ؤلء  ال�ص�قية  للقيمة  بالن�صبة  اأما 
م�اقع "تران�صفري ماركت" املتخ�ص�س يف اأرقام واإح�صائيات الفرق 

ي����رو، وحتديدا  18 ملي�ن  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  بلغت  وال��الع��ب��ني فقد 
17ملي�نا و900 الف ي�رو، حيث ت�صدر الكيني مايكل اأول�جنار 

لعب الدحيل القطري هذه القائمة بقيمة 7 ماليني ي�رو.
بقيمة  العني  لع��ب  ك�دج�  لب��ا  الت�ج�يل  الثاين  املركز  يف  وج��اء 
�ص�قية بلغت 5 ماليني ي�رو، ثم النيجريي اأودي���ن اإيجال� لعب 
امل�صري  ويليهم  ي����رو،  ماليني   3 بقيمة  ثالثا  ال�صع�دي  ال��ه��الل 
، ثم  ي���رو  2 ملي�ن  بقيمة  رابعاً  الزمالك  زي��زو لع��ب  �صيد  اأحمد 
 900 ال���داد املغربي خام�صا، بقيمة  الك�جن�يل جي مبينزا لعب 

األف ي�رو.

عربية  دوريات   5 هدايف  لأبرز  ال�سوقية  القيمة  يورو  مليون   18

•• اأبوظبي-وام:
اعتمد نادي اأب�ظبي للريا�صات البحرية م�صاعفة اجل�ائز 
املقدمة يف بط�لة اأب�ظبي الكربى ل�صيد الكنعد يف ج�لتها 
مار�س  م��ن  ال�����ص��اد���س  يف  مناف�صاتها  تختتم  وال��ت��ي  الأوىل 

اجلاري وي�صارك فيها 370 قاربا.
ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د الإق���ب���ال ال��ك��ب��ري ال���ذي ���ص��ه��دت��ه البط�لة 
وال��ب��ح��ارة وحمبي  ال��ن���اخ��ذة  قبل  م��ن  امل�صاركني  قبل  م��ن 
ال�صيد والتحدي يف خمتلف امارات الدولة وبهدف حتفيز 

امل�صاركني .
وقال اأحمد ثاين الرميثي نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
الع�ص� املنتدب اإن هذا القرار ياأتي بهدف زيادة روح املناف�صة 
البط�لت  اإح��ي��اء  وت�صجيع  امل�صاركني  ب��ني  م��ا  البط�لة  يف 
يف  وال��ب��ح��ارة  ال�صباب  اأو���ص��اط  و�صط  والريا�صية  الرتاثية 
الإم��ارات واإحياء وم���روث الآب��اء والأج��داد م�صريا اىل انه 
�صيتم ان اتباع الطرق التقليدية يف �صيد �صمك الكنعد الذي 

يت�اجد خالل م�ا�صم معينة من العام .

يف  الأوائ���ل  الع�صرة  امل��راك��ز  اأ�صحاب  ج�ائز  قيمة  ان  يذكر 
البط�لة ت�زعت على النح� التايل ..

املركز الأول 80 الف درهم ، املركز الثاين 64 الف درهم ، 
املركز الثالث 48 الف درهم ، املركز الرابع 40 الف درهم 
، املركز اخلام�س 32 الف درهم ، املركز ال�صاد�س 24 الف 
 18 الثامن  املركز   ، ال��ف دره��م   20 ال�صابع  املركز   ، دره��م 
، املركز العا�صر  ال��ف دره��م   16 ، املركز التا�صع  ال��ف دره��م 

درهم. الف   14

اأبوظبي للريا�سات البحرية ي�ساعف جوائز بطولة �سيد الكنعد

ديربي خمادع بني �سيتي ويونايتد.. 
وحقبة جديدة لليدز 



حورية بحر بوجه ب�سري وذيل �سمكة! 
يعمل العلماء على ك�صف لغز حتنيط "ح�رية البحر" ذات ال� 300 
عام ب�جه ب�صري، التي يقال اإنها متنح اخلل�د ملن ذاق حلمها. ويزعم 
اأن املخل�ق الغام�س الذي يبلغ ط�له 12 ب��صة، قد مت القب�س عليه 
يف املحيط الهادي، قبالة جزيرة �صيك�ك� اليابانية، بني عامي 1736 
اأ�صاك�ت�صي.  مدينة  يف  معبد  يف  الآن  به  الحتفاظ  ويتم  و1741، 
ب�جه  تظهر  حيث  خميف،  ب�صري  البحر" مبظهر  "ح�رية  وتبدو 
لكن  وجبينها،  راأ���ص��ه��ا  على  و�صعر  وي��دي��ن،  مدببة  واأ���ص��ن��ان  مك�صر 
جامعة  من  باحث�ن  وق��ام  ال�صمك.  ذي��ل  ي�صبه  لها  ال�صفلي  الن�صف 
بالأ�صعة  م�صح  لإج���راء  امل�مياء  ب��اأخ��ذ  والفن�ن  للعل�م  ك�را�صيكي 
املقطعية، يف حماولة لك�صف اأ�صرارها. وقال هريو�صي كين��صيتا من 
له  يك�ن  اأن  الغريب ميكن  املخل�ق  اإن  للف�لكل�ر،  اأوكاياما  جمعية 
اأهمية دينية: "ح�ريات البحر اليابانية لها اأ�صط�رة اخلل�د.. يقال 
اإنك اإذا اأكلت حلم ح�رية البحر، فلن مت�ت اأبدا". واأ�صاف: "هناك 
اأ�صط�رة يف اأجزاء كثرية من اليابان مفادها اأن امراأة اأكلت بطريق 
اخلطاأ حلم ح�رية البحر وعا�صت 800 عام.. اأ�صط�رة ياو بيك�ين، 
م�مياء  على  العث�ر  مت  حيث  املعبد  م��ن  بالقرب  اأي�صا  حمف�ظة 
ي�ؤمن�ن  ال��ذي��ن  النا�س،  بع�س  اأن  "�صمعت  وت��اب��ع  البحر".  ح���ري��ة 

بالأ�صط�رة، اعتادوا على اأكل ق�ص�ر م�مياوات ح�رية البحر".

ت�سوه وجهها ب�سبب حالة جتعلها تزيل بثور وجهها باأظافرها
اأ�صيبت �صابة اأمريكية بت�ص�هات يف وجهها، بعدما اعتادت على اإزالة 
البث�ر وحب ال�صباب باأظافرها منذ الثالثة ع�صرة من عمرها خالل 
جل�صات ط�يلة اأمام املراآة. اأ�صيبت اأوبري فاغرن )24 عاماً(، بحالة 
نف�صية جتربها على اإجراء جل�صات ط�يلة لإزالة البث�ر من وجهها 
با�صتخدام اأظافرها، وخا�صة عندما ت�صعر بالت�تر والقلق. وبح�صب 
اأوبري، فاإنها كانت تق�صي عدة �صاعات اأحياناً اأمام املراآة، للتخل�س 
من البث�ر اأو حب ال�صباب، دون اأن حت�س مبرور ال�قت، حتى اأنها يف 
اإحدى املرات اأم�صت �صت �صاعات متتالية اأمام املراآة وحت�ل وجهها 
اإىل خريطة مليئة باخلط�ط احلمراء. وقالت اأوب��ري، من ولية 
�صاوث كارولينا الأمريكية: " رمبا كانت اأط�ل فرتة اأم�صيت فيها 
انتهيت وجدت  اأن  بعد  �صاعات متتالية،  �صت  امل��راآة، هي  اأم��ام  وقتاً 
فداحة  م��دى  واكت�صفت  ب��ي،  اخلا�صة  املن�صدة  اإىل  جال�صة  نف�صي 
اخلطاأ الذي ارتكبته. كان وجهي مليئاً بالدماء". واأم�صت اأوبري 
بتغطية  ب���داأت  اإن��ه��ا  احل���ال، حتى  ه��ذه  على  ال�صن�ات  م��ن  العديد 
وجهها باأقنعة املكياج حتى تخفي اجلروح والندوب، وخا�صة عندما 
كانت ترتاد اجلامعة. كما عانت من القلق الجتماعي الذي جعلها 

تتحا�صى لقاء النا�س، لأنها تخ�صى اأن ي�صاهدوا وجهها.

الرجل اخلارق .. �سحب قطارا يزن 180 طنا
ا�صتطاع امل�صري، اأ�صرف كاب�نغا، امل�صنف "اأق�ى رجل يف العامل" وفقا 
مل��ص�عة غيني�س لالأرقام القيا�صية، �صحب قطار مرتو الأنفاق يف م�صر، 
الأيام  م��دار  "كاب�نغا" على  وطالب  حمبيه.  من  كبري  ح�ص�ر  و�صط 
املا�صية من اجلهات الر�صمية يف م�صر امل�افقة على �صحب القطار، ثم 
قام وزير النقل، كامل ال�زير، بتلبية رغبته واأمر بتي�صري كافة العقبات 
النجاح  عربية"،"حلظة  ن��ي���ز  "�صكاي  مل���ق��ع  كاب�نغا  وي��ق���ل  اأم��ام��ه. 
تلك  �صن�ات، وط���ال   10 اأك��رث من  احلالية عملت على حتقيقها منذ 
املدة كانت احلياة قا�صية، ولكن تلك الق�ص�ة كانت تزيدين حما�صا نح� 
وتابع  القيا�صية".  لالأرقام  غيني�س  مل��ص�عة  والدخ�ل  احللم  حتقيق 
امل�صري املعروف ب�"الرجل اخلارق": "كنت اأق�م بالتدريبات ب�صكل �صبه 
ي�مي، غري اأنه بعد امل�افقة وحتديد امل�عد كنت اأتدرب لأكرث من مرة 

ي�مًيا ب�صحب ال�صاحنات العمالقة التي تزن ع�صرات الأطنان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من الب�ساط الأحمر اإىل اأكل القمامة.. م�سري ماأ�ساوي لنجمة اأمريكية
انقلبت حياة جنمة اأمريكية راأ�صا على عقب، فبعدما كانت تظهر على غالف املجالت املخت�صة يف الأزياء، �صارت 

مت�صردة يف ال�صارع، تبحث عن الطعام يف �صالل القمامة، وهي حافية القدمني ترتدي ثيابا رثة.
املمثل  طليقة  وه��ي  ويلي�ص�ن،  ليني  ال�صابقة،  الأزي���اء  عار�صة  ف��اإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
اأجنل��س  ل��س  مدينة  �ص�احي  "فيني�س"،  منطقة  �ص�ارع  يف  مت�صردة  الي�م  تعي�س  جاك�ص�ن،  جريمي  الأمريكي 

ب�لية كاليف�رنيا.
لكن النجمة الأمريكية تعي�س على هذا احلال منذ �صت �صن�ات، بعدما ا�صطربت �صحتها العقلية والنف�صية، من 

جراء تعاطي املخدرات.
وتزوجت ويلي�ص�ن، باملمثل الأمريكي، جريمي جاك�ص�ن، �صنة 2012، لكن ارتباطهما مل يدم ط�يال، اإذ انف�صال 

بعد عامني فقط، فكان الطالق يف 2014.
وبدت ويلي�ص�ن يف هيئة ُو�صفت ب�"املثرية لل�صفقة"، اإذ ظهرت وهي تبحث يف القمامة عما ميكن اأن ت�صربه وتاأكله.

يف  ال�صتاء  تق�صي  بينما  ال��ق��ار���س،  ال��ربد  لتفادي  م�صعى  يف  الثياب،  م��ن  كثرية  بقطع  ال�صابقة  النجمة  وت��دث��رت 
ال�صارع.

ولدى �ص�ؤالها من قبل �صحيفة "�صن" يف ال�صارع، قالت ويلي�ص�ن "اأنا بخري"، ثم اأ�صافت اأنها ل تريد اأي م�صاعدة، 
من اأي �صخ�س.
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مطاعم رو�سية تكتوي بنار احلرب
وم�صايقات  تهديدات  املتحدة  ال�ليات  الرو�صية يف  املطاعم  بع�س  ت�اجه 
ما  وفق  اأوكرانيا،  على  الرو�صية  احلرب  ب�صبب  متزايدة،  تخريب  واأعمال 
اأ�صارت و�صائل اإعالم اأمريكية . وتعر�صت عدة مطاعم لتحطيم ن�افذها اأو 
كتابة خطابات مناه�صة لرو�صيا على جدرانها، ف�صاًل عن مكاملات تهديد 
تلقاها ُمالك املطاعم، وو�صل الأمر ببع�صها اإىل التهديد بتفجري اأحدها.

 Russia House and "اآن��د لوجن هاو�س  "رو�صيا  مالك مطعم  وق��ال 
اإن  حملية،  اإع��الم  ل��صائل  وا�صنطن،  الأمريكية  العا�صمة  يف   Lounge

مطعمه تعر�س للتخريب مرتني يف نهاية الأ�صب�ع املا�صي.
واأ�صاف اأنه تلقى بع�س "مكاملات الكراهية"، م�ؤكًدا اأنه مطعمه "ل عالقة 

له" باحلرب على اأوكرانيا، واأن من ميلكه ه� �صركة اأمريكية.
مطعم  م��ال��ك  ق��ال  فقد  كاليف�رينا،  ولي���ة  يف  دييغ�  ���ص��ان  مدينة  يف  اأم���ا 
مع  ت��زاي��دت  التهديدات  اإن   Pushkin Russian رو�صيان"  "ب��صكني 
ا�صتمرار احلرب الرو�صية على اأوكرانيا، ومنها التهديد بتفجري مطعمه. 
واأو�صح اأن النا�س عكفت على تقييم مطعمه على الإنرتنت بنجمة واحدة 
فقط، معلقني اأن مطعمه "يدعم الغزو الرو�صي". لكن مالك املطعم نفى 

ذلك، وقال اإن ذلك "يزعجه والعك�س ه� ال�صحيح".

تقوية الع�سلت �ساعة اأ�سبوعيًا تقلل خطر الوفاة
اإن ممار�صة متارين تق�ية  اأجراها باحث�ن من اليابان  قالت نتائج درا�صة 
بن�صبة  ال�فاة  خطر  تقلل  اأ�صب�عياً  دقيقة  و60   30 بني  لفرتة  الع�صالت 
ترتاوح بني 10 و20 باملائة. وبينت النتائج التي �صتن�صرها "بريت�س ج�رنال 
اأوف �صب�رت ميدي�صن" اأن تقّ�ية الع�صالت ب�صكل عام ترتبط بانخفا�س 
تقل  وباملثل  باملائة،  و17   10 بني  بن�صبة  الأ�صباب  جلميع  ال�فيات  خطر 

خماطر الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكري والكلى و�صرطان الرئة.
واعتمدت الدرا�صة على بيانات 16 درا�صة �صابقة اأجريت بني عامي 2012 
هذه  اأك���رب  يف  ع��دده��م  وب��ل��غ  امل�����ص��ارك��ني،  اآلف  منها  ك��ل  و�صملت  و2020، 

الدرا�صات 480 األف �صخ�س.
متارين  م��ث��ل:  الع�صالت  تق�ية  مت��اري��ن  على  ال��درا���ص��ات  بيانات  ورك���زت 
املقاومة، وال�صغط، ومتارين اإنقا�س ال�زن، ومتارين اجلمباز، وال�صباحة، 
الأثقال،  حمل  ذل��ك  ي�صمل  ومل  ال��دراج��ات.  ورك����ب  والتجديف،  وامل�صي، 
الدرا�صة  عن  املتاح  امللخ�س  ح��دود  ويف  الثقيلة.  الأن�صطة  من  غريها  اأو 
اجلديدة، والذي ن�صره م�قع ميديكال ني�ز ت�داي، ل ي�جد ارتباط معني 
بني التمارين الريا�صية امل�صار اإليها وبني بع�س اأن�اع ال�صرطان مثل اأورام 
الكلى والق�ل�ن واملثانة. لكن هناك ف�ائد �صحية عامة تقلل من خماطر 

اإطللة بيل حديد 
غريبة للغاية.. 
واجلمهور ينتقد!

العاملية  الأزي������اء  ع��ار���ص��ة  ن�����ص��رت 
حديد ،  فل�صطيني  بيال  اأ�صل  من 
جمم�عة �ص�ر حديثة لها، ظهرت 
الغرابة،  ب��ال��غ��ة  ب���اإط���الل���ة  ف��ي��ه��ا 
م�قع  على  اخل��ا���س  ح�صابها  ع��رب 

الت�ا�صل الجتماعي.
وارتدت بيال حديد ف�صتاناً ق�صرياً 
بالل�ن الأ���ص���د، وا���ص��ع، م��ع قطعة 
امل��األ���ف ف�قه  بق�صة خ��ارج��ة ع��ن 
بالل�ن البيج  دون اأكمام، مع حذاء 
ع���ال ب��ال��ل���ن الأ����ص����د وب��ك��ع��ب عال 

و�صكله الغريب.
وتركت بيال حديد �صعرها من�صدل 
مرتبة  غ��ري  بطريقة  كتفها  على 
ماكياج  دون  ظهرت  كما  ومن�صقة، 
وعلق  الطبيعي،  ال��ل���ك  معتمدة 
املتابع�ن على املن�ص�ر معربين عن 

ا�صتغرابهم لإطاللتها.

�سفحات مزيفة على 
في�سبوك تن�سب الفخ

ال�صيرباين،  الأم���ن  يف  خ��رباء  نبه 
اإىل اأن قرا�صنة الإنرتنت ي�قع�ن 
عددا كبريا من �صحاياهم يف �صباك 
اإيهامهم  خ����الل  م���ن  الخ�������رتاق، 
م�قع  من  �صفحات  اإىل  بالدخ�ل 
"في�صب�ك"،  الجتماعي  الت�ا�صل 
التي  ال����رواب����ط  ت��ل��ك  اأن  ح���ني  يف 
ومبثابة  مزيفة  تك�ن  بها  يبعث�ن 

فخ فقط.
�صركة  ع��ن  ���ص��در  تقرير  وبح�صب 
الأم����ن  يف  امل��خ��ت�����ص��ة   "Vade"
الرتا�صل  تطبيق  فاإن  ال�صيرباين، 
ممل�ك  وه���  "وات�صاب"،  ال��ف���ري 
تدير  ال����ت����ي  "ميتا"  ل�������ص���رك���ة 
راأ�س  على  اأي�����ص��ا  ي��اأت��ي  في�صب�ك، 
قرا�صنة  اإليها  يلجاأ  التي  احليل 
الإن������رتن������ت م�����ن اأج��������ل اخ������رتاق 

امل�صتخدمني.
واأظهرت الأرقام اأن ا�صم في�صب�ك 
�صفحات  م����ن  ب���امل���ئ���ة   14 ���ص��ك��ل 
الت�صيد التي جرى العتماد عليها، 

لأجل الخرتاق الإلكرتوين.
م�قع  ا�����ص����م  ال���ق���ائ���م���ة  و����ص���م���ل���ت 
ه���ذه  ل���ك���ن  "مايكرو�ص�فت"، 
ال�حيدة  القن�ات  لي�صت  املن�صات 
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذ م��ن خ��الل��ه��ا حمتال� 
اأن  ال��ب��ي��ان��ات،  وتك�صف  الإن��رتن��ت. 
اأك������رب ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ص��ي��د جتري 
م�������ن خ���������الل �����ص����ف����ح����ات ت����زع����م 
الإيهام  اأو  مالية،  خدمات  تقدمي 
ع��ل��ى ج�ائز  واحل�������ص����ل  ب��ال��ف���ز 
هذه  اأن  اخل����رباء  واأورد  م��غ��ري��ة. 
ال�صفحات املالية املزيفة، وبع�صها 
ا���ص��ت��خ��دم ع��الم��ات م�����ص��ه���رة مثل 
"PayPal"، �صكلت 34 باملئة من 

اإجمايل �صفحات الت�صيد.

مكمل مهدئ �سائع مرتبط 
بتلف الكبد اخلطري

يف  الع�صبية  الأق��را���س  بع�س  من  الغر�س  يكمن 
مع  ياأتي  بع�صها  ولكن  الغذائية،  الفج�ات  �صد 

حتذيرات �صارمة.
ووفقا للمعاهد ال�طنية لل�صحة، فاإن ال�صتخدام 
اأن ي�ؤدي اإىل  "املهدئة" ميكن  املط�ل للمكمالت 

اإ�صابة الكبد ال�صديدة.
ال�صحية  ال���ف����ائ���د  ح�����ل  الدع���������اءات  وت���ت���ن����ع 
الأدلة  ولكن  كبري،  حد  اإىل  الغذائية  للمكمالت 

على اأنها حتمي من املر�س نادرة.
مفيدة  املكمالت  اأن  على  الباحث�ن  �صدد  ولطاملا 
تلبية  يف  الغذائي  النظام  يف�صل  عندما  لل�صحة 

جميع الحتياجات الغذائية.
ولكن الدرا�صات احلديثة األقت بظالل من ال�صك 
ي�ؤدي  اأن  الل�حية. وميكن  الأجهزة  على �صالمة 
بقدرتها  ت��صف  ال��ت��ي  الع�صبية،  املكمالت  اأح���د 
الكبد عند  اإىل تلف �صديد يف  القلق،  على تقليل 

تناوله بجرعة غري �صحيحة.

تفربك وفاتها للتهرب من تهمة القيادة برعونة
ق�صت حمكمة بريطانية بال�صجن ملدة 8 اأ�صهر على امراأة 
الإف����الت م��ن تهمة  ق��ام��ت بفربكة وف��ات��ه��ا لتتمكن م��ن 
ع��اًم��ا( من   38( ب��رن��ارد  زوي  منع  برع�نة. ومت  القيادة 
القيادة على الطرقات، بعد قيادتها �صيارتها من طراز بي 
اإم دبلي� بال مبالة وف�صلها يف الت�قف يف كيلب�رن، لندن، 
يف ن�فمرب -ت�صرين الثاين 2020، ولكن عندما حاولت 
ال�صرطة متابعة احلادثة، تظاهرت باأنها اأختها �صاني�س، 

وادعت اأن "زوي" قد ماتت.
وفاة خا�صة  �صهادة  على  للح�ص�ل  بطلب  زوي  وتقدمت 
ب��ه��ا، وك���ذب���ت م�����راًرا وت����ك����راًرا ع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ات ب���ني 15 
دي�صمرب -كان�ن الأول 2020 و27 يناير -كان�ن الثاين 
2021. ونفت زوي يف البداية اإف�صاد م�صار العدالة، لكنها 

اعرتفت لحًقا باجلرمية يف حمكمة �صاوث�ارك كراون.
"خداع  ح���اول���ت  زوي  اإن  ب��ي��دو  م���ارت���ن  ال��ق��ا���ص��ي  وق����ال 
ال�ا�صح  "من  للمحكمة  وقال  م�تها،  ال�صرطة" بتزوير 
اأن هذه اجلرمية كانت نتيجة درجة معينة من التفكري 
والتخطيط من جانب املتهمة. كان لديها بالفعل �صجل 
�صيء للغاية فيما يتعلق باأم�ر القيادة وكانت تعرف جيًدا 

امل�صكلة التي وقعت فيها".
وا�صتمعت املحكمة اإىل اأن زوي �ُصجنت يف اأكت�بر -ت�صرين 
الأول 2019 ب�صبب القيادة حتت تاأثري الكح�ل والقيادة 
اأثناء عدم اأهليتها، وحظر عليها التج�ل ملدة �صتة اأ�صهر 
ومنع ملدة 12 �صهًرا من القيادة، ومع ذلك، عندما اأوقفها 
رجال ال�صرطة يف ن�فمرب -ت�صرين الثاين 2020، اأعطت 
مري�صة  ك��ان��ت  زوي  اأن  ت��دع��ي  اأن  ق��ب��ل  �صقيقتها،  ا���ص��م 

وت�فيت، بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

تخ�سع جلراحة جتميلية يف فكها ب�سبب تعليق من اأفراد عائلتها
بعدما �صبهها اأفراد عائلتها ب�صخ�س ذو ذقن بارز، قررت 
22 عاماً  العمر  البالغة من  الربيطانية �ص�فيا مي�رز، 

اأن تتخذ اإجراءاً جتميلياً لتعديل فكها ال�صفلي.
و�صهدت العملية قطع خط اللثة اإىل �صرائح وك�صر فكها 
يف  وتثبيتهما  تنظيمهما  اإع���ادة  قبل  وال�صفلي،  العل�ي 
ال�ص�ر  وُتظهر  وامل�صامري.  الأل����اح  با�صتخدام  مكانهما 
املروعة كيف ت�صاعف حجم وجه �ص�فيا اأربع مرات بعد 

العملية.
�صببها �صعف �ص�فيا دفعتها  اأخ��رى  كانت هناك م�صاكل 
الأ�صنان  ت��ق���مي  وح��ذره��ا طبيب  اجل��راح��ة،  اإج����راء  اإىل 
اإىل عملية  ت�ؤثر على كل �صيء من تنف�صها  اأنها قد  من 
اله�صم. كما اأنها كانت تعاين من فج�ة �صخمة بعر�س 
ثالثة اأ�صابع يف فكها ال�صفلي الداخلي اأدت اإىل �صع�بات 
يف امل�صغ ب�صكل �صحيح اأو الحتفاظ بالطعام يف فمها، اأو 

التحدث دون لثغة.
وذقن  اأن���ف  ل���دي  ك���ان  العملية  “قبل  ���ص���ف��ي��ا:  وق��ال��ت 
ب��ارز ووج��ه حاد للغاية. وعلى الرغم من ذلك مل اأخرت 
اإجراء اجلراحة لأ�صباب جتميلية فح�صب، بل كنت اأفكر 

بالف�ائد الطبية التي �صاأجنيها منها”
اإج���راء اجل��راح��ة، ك��ان باإمكاين و�صع  " قبل  واأ���ص��اف��ت: 
الأك��ل م�صتحياًل  اأ�صابعي يف فمي، مما جعل  ثالثة من 
اأ�صناين كانت يف و�صع خطاأ. وقال يل الأطباء باأين  لأن 
اأج��ري اجلراحة بحل�ل  اإن مل  الأمامية  اأ�صناين  �صاأفقد 

بداية الثالثينيات من عمري".

تف�سري غريب.. ملاذا ينجذب النا�ض للق�س�ض احلزينة؟
اأن ن�صبة ك��ب��رية من  ي��ب��دو الأم����ر م��ف��اج��ئ��ا،  ق��د 
احلزينة  النهايات  م�صاهدة  اإىل  مييل�ن  النا�س 
�صعادة  اأكرث  لأنها جتعلهم  املاأ�صاوية،  والق�ص�س 

واأكرث تقبال لل�اقع.
تتزامن  اأدمغتنا  اأن  العلمية  الأب��ح��اث  ووج���دت 
الآخرين،  امل�صاهدين  اأدمغة  مع  جماعي  ب�صكل 
اإث��ارة م�صاعر  اإىل  ي���ؤدي  العقلي  وه��ذا الندماج 
التقارب اجلماعي، مما يزيد من تاأثري "ال�صع�ر 

بالر�صا".
ب��ق��ي��ادة اخل��ب��رية وعاملة  ال��درا���ص��ات  ك��م��ا ك�صفت 
اأن  ماجيد�ص�ن،  جي�صيكا  الإكلينيكي،  النف�س 
ال��ن��ه��اي��ات احل��زي��ن��ة ت��ذك��رن��ا ب���اأن احل��ي��اة �صعبة 
اأفراح،  م��ن  لدينا  مل��ا  حمظ�ظ�ن  واأن��ن��ا  للغاية، 
ل�حدنا.  احلياة  ن�صارع  اأو  �صعفاء  ل�صنا  فنحن 
"الدرامية"  ال�صخ�صيات  مثل  اأب��ط��ال  نحن  ب��ل 
بق�تها  حتتفظ  زال��ت  وم��ا  الكثري  حتملت  التي 
ا�صتجاباتنا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ف��ي��ل��م.  يف 
تق�ل  متاما،  م�حدة  لي�صت  لالأفالم  العاطفية 

قد  املاأ�صاوية  الأف��الم  م�صاهدة  ب��اأن  ماجيد�ص�ن 
تدفعنا  لأنها  بال�صعادة  ن�صعر  ال�اقع  يف  جتعلنا 
التي  للطرق  بالمتنان  وال�صع�ر  التفكري  اإىل 
تك�ن بها حياتنا وعالقاتنا اأف�صل، من تلك التي 

تظهر على ال�صا�صة.
الرجال  من  عر�صة  اأك��رث  فهن  الن�صاء  ول�صيما 
يف  ال�صلبية  العاطفية  للمحفزات  لال�صتجابة 
والياأ�س  وامل���ت  باحل�صرة  ال�صع�ر  مثل  الأف���الم 

والدم�ع.
يف حني يعترب الرجال اأكرث عر�صة لال�صتجابة 
للمنبهات العاطفية الإيجابية مثل قدرة البطل 
لإنقاذ  البليغة  اإ�صابته  رغ��م  اأع��دائ��ه  ه��زم  على 
اأف����راد ع��ائ��ل��ت��ه. ت������ص��ل م��دي��ر م��رك��ز القت�صاد 
الربوفي�ص�ر،  بن�صلفانيا  ج��ام��ع��ة  يف  الع�صبي 
ب�ل زاك، اإىل اأن الأفالم احلزينة جتعلنا ن�صعر 
بالتعاطف مع الآخرين والهتمام بهم، حتى مع 
خالل  من  ال�صا�صة،  على  اخلياليني  الأ�صخا�س 

اإطالق هرم�ن الأوك�صيت��صني.

املغنية اأوليفيا رودريجو حت�صر حفل توزيع جوائز بيلبورد يف املو�صيقى لل�صيدات يف م�صرح يوتيوب يف اإجنلوود ، كاليفورنيا. رويرتز

احتجاز �سلمى حايك يف املرحا�ض ن�سف �ساعة 
عر�صت النجمة املك�صيكية، �صلمى حايك، مقطع فيدي� يظهر تعر�صها مل�قف حمرج 

ت�صبب يف احتجازها يف املرحا�س ملدة ن�صف �صاعة.
ون�صرت حايك املقطع عرب ح�صابها على "اإن�صتغرام"، حيث تظهر فيه وقد علق قفازها 
بقطع كري�صتال معلقة بف�صتان زميلتها املمثلة الأمريكية كلري فران، ما ا�صطرهما 

اإىل البقاء يف املرحا�س ملدة ن�صف �صاعة حتى يتم تخلي�س اخلامت من الف�صتان.
وعلقت حايك، على الفيدي� قائلة: "علق قفازي بف�صتان فران دري�صر الرائع، لذلك 
عالقا ه�  ك��ان  ال��ذي  دوغ��ال���س  كيت�ن  مايكل  اإىل  اجل��ائ��زة  تقدمي  قبل  ت��اأخ��رت 
امل�صرح  اإىل  ال��ص�ل  بعد دقائق فقط من  �صلمى حايك على  الآخر". وكانت 
اإىل ال�ق�ف دون  عندما وقع ذلك امل�قف املحرج، ما ا�صطر النجمتني 
التطريزات  من  حايك  �صلمى  قفاز  لفك  م�صاعدة  انتظار  يف  ح��راك، 
الكري�صتالية يف ف�صتان فران دري�صرن وبالفعل تلقيا م�صاعدة زميلتهما 
لفك الت�صابك، وه� ما ا�صتغرق ن�صف �صاعة حلني متت املهمة بنجاح.


