
كيل )�ألمانيا(-)د ب �أ(:

 كشــفت التوقعات شــبه النهائية للقناتين األولى 
والثانية بالتلفزيون األلماني أن حزب المستشــارة 
ميركل، المســيحي  انجيــا  الســابقة  األلمانيــة 
الديمقرطي حقق فوزا ساحقا على حزب المستشار 
الديمقراطي في  الحالي أوالف شولتس، االشتراكي 
التي جرت  انتخابــات والية شلزفيج-هولشــتاين 
الحزب  أن  التوقعــات  يوم األحــد. وأوضحت هذه 
دانيل  الوالية  حكومة  رئيس  برئاســة  المســيحي 
جونتر حصل على نســبة تتراوح بين 1ر 42 % و 
6ر42 %. في المقابل سجل حزب شولتس نتيجة 
ســيئة تاريخيا حيث حصل على نسبة تتراوح بين  
6ر15 % و 7ر15 %، فيمــا حصل حزب الخضر 
على نسبة تتراوح بين 5ر17 % و4ر18 % ليأتي 
الخضر في المركز الثاني بعد المسيحيين متقدمين 

على االشتراكيين.

الجو�س-)د ب �أ(:

األفريقي،  التنميــة  بنــك  رئيــس   يعتــزم 
نيجيريا،  لرئاسة  أديسينا، الترشح  أكينوومي 

النيجيرية. حسبما ذكرت صحيفة بانش 
وذكــرت الصحيفة، التــي تتخذ من الجوس 
مقرا لها، أن أديســينا حصل على استمارات 
الترشــيح وإعــان االهتمام بالترشــح في 
النتخابات عبــر منصة حزب »مؤتمر جميع 

التقدميين« الحاكم.
وكالــة »بلومبرج« لألنبــاء بأن  وأفــادت 
موركا، قال  الحزب، فيليكس  باسم  المتحدث 
لدى االتصال به عبر الهاتف إنه لم يتمكن من 
تأكيد هذه األنباء في عطلة نهاية األســبوع، 

وإنه سوف يقدم تعليقا اليوم االثنين.
ودفــع ائتاف من 28 مجموعــة، من بينها 
نيرة  جمعيات شبابية ونسائية، 100 مليون 
)241 ألف دوالر( مقابل االستثمارات، وفقا 
إنها اطلعت على  التــي قالت  لصحيفة بانش 

اإلقرار الخاص باستام المبلغ.
لخوض  أديسينا  االســتمارات  تؤهل  وسوف 
أيار/ نهاية  بحلول  مقررة  تمهيدية  انتخابات 

للرئاسة  الحزب  مرشح  الختيار  الحالي  مايو 
المقــررة في عام  العامة  فــي االنتخابــات 

.2023

ر�م �لله-)د ب �أ(:

مقتل  عن  الفلســطينية  الصحة  وزارة   أعلنت 
شاب فلســطيني يوم األحد، برصاص الجيش 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية. وأفادت الوزارة 
محمود  الشاب  ب"استشهاد  صحفي  بيان  في 
ســامي خليل عرام بعد إطــاق االحتال النار 
عليــه قرب حاجز جباره" فــي طولكرم. من 
جهته أعلن الجيش اإلســرائيلي عن إطاق نار 
صوب فلسطيني جنوب طولكرم حاول اجتياز 
الجــدار الفاصل وإصابته قبل أن يتوفى متأثرا 

بجراحه.
وتشهد الضفة الغربية حوادث قتل شبه يومية 
نيسان/أبريل  بداية شــهر  منذ  لفلســطينيين 
الماضي بالتزامن ،مع تصاعد هجمات مسلحة 
متفرقــة داخل إســرائيل وعمليات طعن على 

حواجز عسكرية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

�لجي�ــس  بر�ضا�ــس  فل�ضــطيني  مقتــل 
�الإ�ضر�ئيلي بال�ضفة �لغربية

�لعــر�ق يوقع عقــود�ً مع �أمريكا وفرن�ضــا ال�ضــتير�د 
�أ�ضلحة متطورة أبوظبي-وام:  بعث صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الله" وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية الســعودية الشقيقة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي 
أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة داعين الله تعالى 
المديــد ومتمنين للمملكة  العافية والعمر  أن يمتعه بــدوام الصحة 
العربية الســعودية وشــعبها الشــقيق مزيداً من التقدم واالزدهار 

واألمن واألمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

بغداد-وكاالت:
 نقلــت وكالة األنبــاء العراقية يوم األحد عن قائد عســكري كبير 
قوله إن وزارة الدفاع أبرمت عقودا مع الواليات المتحدة وفرنســا 

الستيراد أسلحة متطورة وتعزيز المدفعية.
وأضاف أن أسلحة المدفعية بعيدة المدى أثبتت فعاليتها في محاربة 
الدولة اإلسامية مؤخًرا وأن استيراد مدافع جديدة جزء من  تنظيم 

اتفاقيات مع دول أوروبية.
أخرى  أي تفاصيل  يذكــر  األســلحة ولم  أنواع  التقرير  ولم يوضح 

بشأن العقود.

رئي�ــس �لدولة ونائبه ومحمد بــن ز�يد يهنئون خادم 
�لحرمين بنجاح �لفحو�ضات �لطبية

اأمير قطر يزور اإيران واأوروبا الأ�س��بوع 
المقبل

أ(: القاهرة-)د ب 
الخارجية باالتحاد األوروبي  الشــؤون   قال مسؤول 
جوزيب بوريل إن االتحاد األوروبي ملتزم بـ"خطوطه 
الحمراء" الثاثة، التي تتضمن عدم المساهمة بإعمار 
إقامة عاقات  العقوبات وعــدم  ســوريا وعدم رفع 
دبلوماسية كاملة مع دمشق "ما لم يتم إنجاز انتقال 
سياســي حقيقي وشــامل بحزم وفقا لقرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2254".
وقال بوريل، في حديث لصحيفة "الشــرق األوسط" 
نشــرته يوم األحــد، "لم تتغير المواقف السياســية 

لاتحاد األوروبي ألن سلوك نظام األسد ال يتغير".
الدعم  إلــى اســتمرار  الوقت نفســه  وأشــار فــي 
وخارجها، قائا  البــاد  داخل  للســوريين  األوروبي 
عام 2011. كان  في  الســوري  الصراع  بداية  :"منذ 
االتحاد األوروبي والــدول األعضاء فيه أكبر مانحين 
لسوريا  الصمود  ومســاعدات  اإلنسانية  للمساعدات 

والمنطقة بقيمة 4ر27 مليار يورو".

 بوريــل: ملتزمون بـ "�لخطــوط �لحمر" مع 
"نظام �الأ�ضد" كي يغير �ضلوكه

حــزب ميركل يحــرز فوز�ً �ضــاحقاً على 
حزب �ضولت�س  

أبوظبي 27/37 دبي 28/38 الشارقة 25/37 عجمان 28/35 أم القيوين 24/36 رأس اخليمة 25/37 الفجيرة 32/43 العني 21/40 ليوا 26/43 السلع 22/40     درجات �لحر�رةمو�قيت �ل�ضالة  الفجر 4.19 الظهر 12.21  العصر 3.45  املغرب 6.59 العشاء 8.19  

�أبوظبي - �لوحدة:

حملتها  األحد  يوم  أبوظبي   أطلقت 
تســتهدف  التي  الجديدة  الترويجية 
و  المنطقة  مــن  الســياح  دعــوة 
الصيف  هذا  العاصمة  لزيارة  العالم 
واستكشــاف تجاربهــا الثقافيــة 
المتنوعة  االســتثنائية  والترفيهية 
والعروض المذهلة بالفنادق ومعالم 

الجذب في جميع أنحاء اإلمارة.
تركــز الحملة الجديــدة على تلبية 
تطلعــات الــزوار علــى اختــاف 
اهتماماتهم عبر التعريف بالعروض 
تنوعاً وتميزاً  األكثر  المسبوقة  غير 

لاستمتاع بالصيف في أبوظبي.
العاصمــة لزوارها باقة    وتوفــر 
من  الرائعة  التجــارب  من  متنوعة 
وصفاء  النشــاط  اســتعادة  بينها 
الذهن.. ممارسة اليوجا مع شروق 

اللوفر أبوظبي الشمس في 
»تتمة ص 88««
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�لتغير %�ل�ضــابق�لحالي �لتغير%  �ل�ضــابق�لحالي
 0.38  0.02  10,041.12 10,080.283,719.633,720.63

اأبوظبي تطلق حملتها الترويجية الجديدة »�سيفك 
معنا اأحلى«

و��ضنطن - )د ب �أ(:

البيــت األبيض يوم األحد أن   أعلن 
الســبع  الصناعية  الدول  مجموعة 
الكبرى فرضت عقوبات جديدة على 

روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
إجراء محادثات  اإلعان  هذا  وسبق 
الفيديوكونفرانس بين  عبر تقنيــة 
والرئيس  الســبع  زعماء مجموعة 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي.

األمريكيــة،  الحكومــة  وحســب 
قطاع  الجديدة  العقوبات  تستهدف 
يحظى  الــذي  الروســي  الطاقــة 
الروسية  الحرب  تمويل  في  بأهمية 

على أوكرانيا.

بر�تي�ضالفا-)د ب �أ(:

 قامــت جيل بايــدن قرينة الرئيس 
مفاجئة  بزيارة  بايدن  جو  األمريكي 

ألوكرانيا.
وقال صحفيون أمريكيون مرافقون 
إنها  األولــى  األمريكيــة  للســيدة 
أوكرانيا  إلى  سلوفاكيا  من  توجهت 

ومكثت هناك لمدة ساعتين تقريبا.
وأضاف الصحفيون أن جيل اجتمعت 

مع الجئين في مدينة أوشورود كما 
لفتــوا إلى أنها التقــت أيضا قرينة 
فولوديميــر  األوكرانــي  الرئيــس 
زيلينسكي. وتابع  زيلينسكي، أولينا 
أجرتا  وأولينا  جيــل  أن  الصحفيون 
محادثة ثنائية لمدة تقارب الساعة.

وقالت جيل للصحفيين المرافقين:" 
كنت أريد أن آتي في عيد األم،

مجموعة ال�س��بع تفر�ض عقوبات جديدة 
على مو�سكو

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

قرينة بايدن تقوم بزيارة مفاجئة اإلى 
اأوكرانيا وتلتقي قرينة زيلين�سكي

م�سوؤول رو�سي: �س��ندمر دول الناتو في 30 دقيقة 
بحرب نووية محتملة

رئيـ�س بنـك �لتنميـة �الأفريقي 
يعتزم �لتر�ضح لرئا�ضة نيجيريا

»»طالع ص 10«

مو�ضكو-)د ب �أ(:

 قال دميتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء 
الروســية "روس كوســموس"، إن بــاده 
دول  لـ"تدمير  فقــط  إلى 30 دقيقة  تحتاج 
حلف الناتو" في حال اندالع حرب نووية بين 

الطرفين.
وذكر روجوزيــن، يوم األحد على قناته عبر 
دول  نووية، سندمر  حرب  "تيليجرام": "في 
الناتو فــي غضون 30 دقيقــة، لكن يتعين 
ضربات  تبعات  ذلــك، ألن  حدوث  منع  علينا 
نوويــة متبادلــة بيننا ســتؤثر ســلبا على 

وضــع كوكب األرض، ولذلك ســنضطر إلى 
اقتصاديا  األقوى  العدو  تحقيق فوز على هذا 

التقليدية". وعسكريا بأساليب القتال 
وحذر، وفقــا لما نقله موقــع قناة "آر تي 
عربيــة"، من أن "وجود أوكرانيا مســتقلة 
معادية  دولة  إلى  حتما  سيحولها  روسيا  عن 
على  الغربي  للعــدوان  ومنطلــق  لروســيا 

شعبنا".
وشدد على أن العملية العسكرية التي تجريها 
موســكو في أوكرانيا هــي "حرب من أجل 
الحقيقة وحق روســيا فــي الوجود كدولة 

موحدة ومستقلة".

ال�ضعودية: الملك �ضلمان خ�ضع لمنظار للقولون ال�ضعودية: الملك �ضلمان خ�ضع لمنظار للقولون 
كانت النتيجة �ضليمةكانت النتيجة �ضليمة

�لريا�س-)د ب �(:

الســعودي  الملكي  الديوان   أعلن 
بن  سلمان  الملك  مساء األحد، أن 
عبد العزيز خضع في مستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصي بجدة 
النتيجة  كانت  للقولــون  لمنظار 

سليمة.
الديوان  البيــان الصادر عن  وقال 
االحد، وفقا  مســاء يوم  الملكي 
"واس"  السعودية  األنباء  لوكالة 
الشــريفين  الحرمين  خــادم  إن 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود خضع ظهر امس األحد في 
مستشفى الملك فيصل التخصصي 
بجــدة لمنظار للقولــون، وأعلن 
ولله  ســليمة  كانت  أن "النتيجة 

الحمد".
أن " الفريــق  البيــان  وأضــاف 
الطبــي قرر بقاء الملك ســلمان 
الوقت  لبعــض  المستشــفى  في 

للراحة".

�ضنعاء - )د ب �أ(:

اليمنية،  الداخليــة  وزارة  أعلنت 
مســاء  األحد، سقوط 10 قتلى 
في مواجهــات بين قوات الحزام 
تنظيم  "مــن  وعناصر  األمنــي 
محافظة  في  اإلرهابــي  القاعدة 

الضالع جنوبي الباد".
بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 
الداخلية  صحفي"تنعــي قيــادة 
منتســبي  من  ثاثة  استشــهاد 
قــوات الحــزام األمنــي بمدينة 

أثناء مواجهــة عناصر  الضالــع 
معســكرات  أحد  داخل  اإلرهاب 

الحزام األمني".
أن" المواجهات  البيــان  وأوضح 
مجموعة  تســللت  أن  بعد  جاءت 
القاعدة  تنظيــم  عناصــر  مــن 
الضالع، من  مدينة  إلى  اإلرهابي 
مديرية جبن التي ُتســيطر عليها 

جماعة الحوثي".
وأعلــن البيــان أن المواجهــات 
من  ســبعة  مقتل  عن  أســفرت 

اإلرهابيين.

�لدوحة-وكاالت:

 قال مصــدر مطلع يوم األحد إن 
أمير قطر ســيزور إيران وألمانيا 
وبريطانيــا ودوال أوروبية أخرى 
ومن  األسبوع  هذا  تبدأ  رحلة  في 
جهود  فيها  يناقــش  أن  المتوقع 
اإليراني  النــووي  االتفاق  إحياء 
الطاقة  2015 وأمن  عام  المبرم 

في أوروبا.
عدم  طلب  المصدر، الذي  وأضاف 
الرحلة  ألن  هويته  عن  الكشــف 

لم يعلن عنها رســميا حتى اآلن، 
حمد  بن  تميم  الشــيخ  األمير  أن 
يقوم  ثم  إيران  ســيزور  ثاني  آل 
االتحاد  إلــى  موســعة  »بزيارة 

األوروبي والمملكة المتحدة«.
التركيز  وقال المصدر لرويترز إن 
ســيكون  للمحادثات  الرئيســي 
الصدع« في  كيفيــة »رأب  على 
منذ  المتوقفة  النووية  المحادثات 
الطبيعي  الغاز  وكذلك  آذار  مارس 
المسال وأمن الطاقة في المرحلة 

األوروبية من الرحلة.

اليمن: 10 قتلى بمواجهات بين قوات 
اأمنية وعنا�سر اإرهابية

»تتمة ص 88««

تعهدت بااللتز�م بحظر و�رد�ت �لنفط �لرو�ضي



 :IóMƒdG-»HO 

 äÉgõàæŸG  ÈcCG  óMCG  ,á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  âØàMG

 ¤hC’G  á«∏FÉ©dG  á¡LƒdGh  ⁄É©dG  ‘  á«aÉ≤ãdG

 ,á≤£æŸG  ‘  ¬«aÎdGh  ¥ƒ°ùàdGh  áaÉ≤ã∏d

 ‘ á∏eÉ©dG äÉcöûdGh 26 º°Sƒª∏d É¡FÉcöûH

 ‘ Ú∏eÉ©dG øjõ«ªàŸG Ú«eÓYE’Gh ôØ°ùdG ´É£b

 πØM ∫ÓN ∂dPh ,ádhódÉH á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG

 πØ◊G äÉ«dÉ©a äôLh .…ƒæ°ùdG õFGƒ÷G ™jRƒJ

 ™jRƒJ s” å«M ,ƒjÉe 6 ‘ ⁄É©dG ¢ù∏› ‘

 ,IOó©àe äÉÄa ÈY äGRÉ‚E’G ºgC’ kGôjó≤J õFGƒ÷G

 ìÉ‚ ‘ áªq«≤dG  AÉcöûdG äÉªgÉ°ùŸ kGôjó≤Jh

.á«ŸÉ©dG ájô≤∏d áÑbÉ©àŸG º°SGƒŸG

 ,⁄É©dG AÉëfCG áaÉc øe ,äÉ¡÷G ±’BG ºgÉ°ùJh

 ´hQCG Ëó≤Jh á«ŸÉ©dG ájô≤∏d º°SGƒe ìÉ‚ ‘

 ±ƒ«°†dG øe ÚjÓª∏d ≈°ùæJ’ äÉjôcòd ÜQÉéàdG

 ´É£b ‘ AÉcöûdG ºgÉ°ùj Éªc ,™FGhôdG Ö∏b ‘

 õjõ©àd á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  Oƒ¡L ºYO ‘ ôØ°ùdG

 …ODƒjh  .IóFGQ  á«MÉ«°S  á¡Lƒc  »HO  áfÉµe

 kÉ«FÉæãà°SG kGQhO á«eÓYE’G πFÉ°SƒdGh ¿ƒ«eÓYE’G

 äÉ«dÉ q©ØdGh  ¢Vhô©dG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ‘

 ™e  ,É¡FÉcöTh  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ÉgôqaƒJ  »àdG

 ‘ ºgÉ°ùJ »àdG Iõ«ªŸG äGRÉ‚E’G ≈∏Y õ«cÎdG

 .ôNB’G ƒ∏J kÉª°Sƒe Iõ«‡ ÜQÉŒ ±ƒ«°†dG íæe

 ¢ù«FôdG  ,»gƒfCG  QóH  ∫Éb  ,áÑ°SÉæŸG  √òg  ‘h

 Ωƒ«dG õFGƒL »JCÉJ{ :á«ŸÉ©dG ájô≤∏d …ò«ØæàdG

 É¡dòH  »àdG  áaOÉ¡dGh  IôªãŸG  Oƒ¡é∏d  kGôjó≤J

 ,26  º°SƒŸG  ìÉ‚  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ÉfDhÉcöT

 ábƒØàŸG º¡JGQóbh Iõ«ªàŸG º¡JGRÉ‚EÉH AÉØàMGh

 ™ª÷G  Èà©j  å«M  º¡°ü°üîJ  ä’É›  ‘

 IóFGôdG  QÉµaC’Gh  Ú«FÉæãà°S’G  ¢UÉî°TC’G  ÚH

 øe õFÉa πµdh ,ôªà°ùŸG ÉæMÉéæd kÉ«°SÉ°SCG kÓeÉY

 ‘  ÉgóªàYG  »àdG  á°UÉÿG  √ÒjÉ©e  øjõFÉØdG

 ÉæØ°VCG ó≤dh  .´GóHE’Gh QÉµàH’Gh õq«ªàdG ä’É›

 ¢†©H ≈∏Y õ ucôJ »àdG õFGƒ÷G øe kGOóY ΩÉ©dG Gòg

 á¡éc  ôîàØf  ÉæfCG  Éªc  ,É¡H  õà©f  »àdG  º«≤dG

 ,∫ÉªYC’G  OGhôd  ôªà°ùŸG  ºYódG  Ëó≤àH  áª q¶æe

 kGôjó≤J IójóL IõFÉL ¿ÓYEÉH Éæªb ÖÑ°ùdG Gò¡dh

 ≈∏Y  É¡©«é°ûJh  IóYGƒdG  äÉcöûdG  Oƒ¡÷

 .QGôªà°S’G

 ¢UôM QÉWEG ‘h ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh{ :±É°VCG h

 ÚH  IGhÉ°ùŸG  ≥«≤–  ≈∏Y  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b

 ∫ÉªYC’G IOÉjQ) IõFÉL áaÉ°VEÉH Éæªb , rÚ°ùæ÷G

 ¢UôØdG ÒaƒàH ÉæeGõàdG  ≈∏Y kGó«cCÉJ ,(äGó«°ù∏d

 Éªc .∫ÉªYC’G ∫É› ‘ õq«ªàdG øe AÉ°ùædG Úµªàd

 Aƒ°†dG §«∏°ùàd ,(IôµàÑŸG áHôéàdG) IõFÉL Éæ≤∏WCG

 ájô≤dG ‘ ÉæfEG .Éæà¡Lh ‘ QÉµàH’G á«ªgCG ≈∏Y

 mõcôªc ÉfQhO õjõ©J ≈∏Y kÉehO ¢Uôëf á«ŸÉ©dG

 ´É£b ‘ óFGôdG ÉfQhO ≈∏Y á¶aÉëª∏d QÉµàHEÓd

 ÜQÉéàdG Ëó≤J á∏°UGƒeh ,á≤£æŸG ‘ ¬«aÎdG

 øŸ ¬fEG .±ƒ«°†dG Éæ∏Ñb øe É¡©bƒàj »àdG IójôØdG

 AÉcöûdG øe ójó©dG ™e ¿hÉ©àdG ÉfQhöS »YGhO

 ºgOƒ¡÷ ¿ƒæà‡ øëfh ,Ú°ü∏îŸGh ÚYóÑŸG

 áª¡∏ŸGh á©àªŸG á«¡«aÎdG ÜQÉéàdG ÒaƒJ ‘

 .zÉæaƒ«°†d É¡Áó≤J ‘ ¿ƒªgÉ°ùj »àdG

 π°†aCG{  Ö≤d  ≈∏Y  Üô¨ŸG  ìÉæL  π°üMh

 »àdGáq«æ¨dGh  á∏«°UC’G  ÜQÉéàdG  øY  zìÉæL

 »æZ çQEG ¤EG Ió pæà°ùŸG á«Hô¨ŸG áaÉ≤ãdG ó q°ùŒ

 º«ª°üàdG hP ¿GôjEG ìÉæL RÉah .Iõ«ªŸG ó«dÉ≤àdÉH

 RÉa  Éªc  .zìÉæL á¡LGh  π°†aCG{  Ö≤∏H  ™FGôdG

 z‘É≤K  ¢VôY  π°†aCG{  IõFÉéH  óæ¡dG  ìÉæL

 ∫ÓN  É¡eób  »àdG  äÉWÉ°ûædGh  ¢Vhô©dG  øY

 π°†aCG{  Ö≤d  öüe  ìÉæL  ∫Éf  Éªæ«H  ,º°SƒŸG

 »àdG á«æØdGh á«KGÎdG ∫ÉªYC’G øY zájhój ±ôM

 ó°ùŒ  »àdGh  ¿ƒjöüŸG  ¿ƒfÉæØdG  É¡°Vô©à°SG

. …öüŸG çGÎdGh áaÉ≤ãdG

 π°†aCG{ Ö≤d ≈∏Y ¿ÉN hófƒH êÉ◊G º©£e RÉMh

 …Qƒc ∂°ûµdG RÉM Éªæ«H ,º°SƒŸG Gò¡d zº©£e

 π°üMh  .z∂°ûc  π°†aCG{  Ö≤d  ≈∏Y  Î°ùHƒd

 ,z≈¡≤e π°†aCG{ Ö≤d ≈∏Y ¢ùàjÉH ƒcƒd ≈¡≤e

 ∂°ûc  π°†aCG{  Ö≤d  Ö≤d  ≠fÉH  ≠«H  ∫Éf  Éªæ«H

 Éªc .zá£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG áÄa øe

 Ωƒ¡Øe π°†aCG{ Ö≤d ≈∏Y äGQÉ£≤dG ¥ƒ°S π°üM

 ¿Éé«HQPCG  ∫Éfh  ,26  º°SƒŸG  ‘  zçnóëà°ù oe

.záFõŒ ôéàe π°†aCG{ Ö≤d ¢ShÉg

 äGRÉ‚EGh äÉªgÉ°ùÃ á«ŸÉ©dG ájô≤dG âØàMG Éªc

 ≈∏Y »cQƒa É«ãfÉØjEG â∏°üM å«M ,∫ÉªYC’G OGhQ

 ¿GRƒ°S  äRÉah  zIóYGƒdG  ∫ÉªYC’G  IóFGQ{  Ö≤d

 ∫ÉªYC’G  IOÉjQ{  IõFÉéH  øªMôdG  óÑY  »∏Y

.zäGó«°ù∏d

 Ú«eÓYE’G Oƒ¡L ≈∏Y á«ŸÉ©dG ájô≤dG âæKCGh

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ‘ kGRQÉH kGQhO GƒÑ©d øjòdG

 É¡àeób »àdG Iõ«ªŸG ÜQÉéàdGh áª¡∏ŸG ¢ü°ü≤dG

 â∏°üMh .º°SƒŸG OGóàeG ≈∏Y ±ƒ«°†∏d á¡LƒdG

 π°†aCG{ IõFÉL ≈∏Y ¿É«ÑdG øe ¥hQÉa øjÒ°T

 ¬«Lh RÉah ,zá«Hô©dG á¨∏dÉH á«eÓYEG á«£¨J

 ∫É≤e π°†aCG { IõFÉéH Ωƒ«dG äGQÉeEG øe »©«Ñ°ùdG

 ,zá«Hô©dG  á¨∏dÉH  Qó°üJ  IójôL ‘ √öûf ”

 IójôL øe ¿ÉaÉZGQ ¿hQBG ∫Éf πKÉ‡ ó«©°U ≈∏Yh

 ” ∫É≤e π°†aCG  { IõFÉL ≈∏Y Rƒ«f âf É«°SBG

 ÉeCG ,zájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH Qó°üJ IójôL ‘ √öûf

 zÖ≤d ∫Éæa ,õÁÉJ è«∏N IójôL øe RÉjCG ó«°S

 .zájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH á«eÓYEG á«£¨J π°†aCG

 ¿Gh Éjó«e IÉæb øe øjódG ¢ùª°T êƒæ«°T RÉah

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ÈY  ÒKCÉJ  π°†aCG{  IõFÉéH

 øe º«¶©dG  óÑY ≈Ø£°üe RÉMh .z»YÉªàL’G

 ,z»eÓYE’G õ«ªàdG{ Ö≤d ≈∏Y ,OÉ–E’G IójôL

 IóMƒdG  IójôL  øe  …ó©°ùdG  Òª°S  RÉa  Éªæ«H

 ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏dh .z»eÓYE’G ´GóHE’G{ IõFÉéH

 øe áÄØdG √òg õFGƒL ¤hG âfÉc å«M ‹GƒàdG

 »°VÉŸG ΩÉ©∏d ¤h’G É¡àÄa ‘ …ó©°ùdG Ö«°üf

 Qƒ°üŸG RÉa âbh ‘h  ‹É◊G º°Sƒª∏d É°†jGh

 ,∫Éfƒ«°TÉf GP IójôL øe ∑hCG  âjGh ôaƒà°ùjôc

 âØàMG  ,zá«aGôZƒJƒa  IQƒ°U  π°†aCG{  IõFÉéH

 Gulf øe ËôµdG óÑY ÜÉ¡°ûH á«ŸÉ©dG ájô≤dG

 π°†aCG{ IõFÉL ¬ëæe ÈY Madhyamam
 óªfi π°üMh .ziôNCG äÉ¨∏H - á«eÓYEG á«£¨J

 ≈∏Y AlAin.com ™bƒe øe Oƒ°ü≤ŸG óÑY

 Éªc  ,z∫É≤e  π°†aC’  º«µëàdG  áæ÷{  IõFÉL

 ΩGõàd’G{ IõFÉéH è«∏ÿG øe ∫OÉY É¡e äRÉa

 ájô≤dG  âeób  ∂dP  ¤EG  áaÉ°VE’ÉHh  .z»eÓYE’G

 IóFGôdG ôØ°ùdG äÉcöûd áYƒæàe õFGƒL á«ŸÉ©dG

 ÉæjQ ácöT â∏°üM å«M ,áMÉ«°ùdG ´É£b ‘

 - »MÉ«°S ∂jöT π°†aCG{ IõFÉL ≈∏Y áMÉ«°ù∏d

 áMÉ«°ù∏d »H »J »H ácöT äRÉah , zäÉ©«Ñe

 â∏°üMh  , zóYGƒdG »MÉ«°ùdG ∂jöûdG{ áÄa øY

 ∂jöT π°†aCG{ IõFÉL ≈∏Y õ∏aGôJ ¢ùcÓjQ »HO

.zƒªædG - »MÉ«°S

 ≥«ª©H  É¡JQGOEGh  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  â¡LƒJ  Éªc

 äÉ¡÷Gh Úé«JGÎ°S’G AÉcöû∏d ¿ÉæàeE’Gh ôµ°ûdG

 á°UÉÿGh ,á«eƒµ◊G ¬Ñ°Th ,á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh

 ‘ kÉª¡e kGQhO âÑ©d »àdG  ácQÉ°ûŸGh áªYGódG

.º°SƒŸG Gòg ìÉ‚

 26`dG É¡ª°Sƒe ΩÉààN’ ,á«ŸÉ©dG ájô≤dG ó©à°ùJh

 ,2021 ôHƒàcCG 26 ïjQÉàH ¬JÉ«dÉ©a â≤∏£fG …òdG

 πÑb  øe kÉ«FÉæãà°SG  k’ÉÑbEG  ìÉààa’G  ó¡°T  å«M

 Gƒ©àªà°SG øjòdG É¡LQÉNh á≤£æŸG ‘ ±ƒ«°†dG

 ¥ƒ°ùJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á∏°†ØŸG º¡JÉ¡Lh IQÉjõH

 á«¡«aÎdG ÜQÉéàdG ±É°ûàcGh IójôØdG äÉéàæŸG

 ™«ªL øe  IÒ¡°ûdG  ä’ƒcCÉŸG  ¥hòJh  Iõ«ªŸG

 º°SƒŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh – ⁄É©dG AÉëfCG

.2022 ƒjÉe 7 Ωƒ«dG »¡àæ«°S ‹É◊G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ óeÉM ∫BG óªfi øH ˆGóÑY ï«°ûdG ‹É©e ócCG 

 z»Ñ£dG äGQÉeE’G Ωƒj{ ¿CG »ÑXƒHCÉH áë°üdG IôFGO

 Oƒ¡L ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh AÉØàMÓd áª¡e áÑ°SÉæe

 IÒ°ùe ‘ ÒÑµdG ºgQhOh ∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG

.ádhódG ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b

 äGQÉeE’G Ωƒj { áÑ°SÉæÃ áª∏c ‘ ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ÚæK’G Ωƒ«dG ¤hC’G Iôª∏d ¬H πØàëj …òdG z»Ñ£dG

 ¢ü«°üîàd á«Ñ£dG äGQÉeE’G á«©ªL IQOÉÑe øªãf {

 Ú∏eÉ©dG ËôµJ ¤EG ±ó¡j …òdG »Ñ£dG äGQÉeE’G Ωƒj

 ÜhDhódG º¡∏ªYh º¡«fÉØJ Ò¶f »ë°üdG ´É£≤dG ‘

 OGôaCG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ º¡°UÓNEGh

 º°†N  ‘  AÉ©ªL  á«fÉ°ùfE’G  áeóNh  ™ªàéŸG

 ÚeÉ©dG ióe ≈∏Y ⁄É©dG Égó¡°T »àdG äÉjóëàdG

. { Ú«°VÉŸG

 ÌcCG  øe  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b  ó© oj  {  ±É°VCGh

 á∏«∏≤dG  ΩGƒYC’G  ∫ÓN  ´É£à°SGh  ,kGƒ‰  äÉYÉ£≤dG

 äGÈÿGh äGAÉØµdG  øe áÑîf ÜÉ£≤à°SG  á«°VÉŸG

 äÉbÉ£dG  ™aQh  IôªãŸG  äÉcGöûdG  õjõ©Jh

 ôeC’G  ,»ª∏©dG  åëÑdG  Oƒ¡L  AGôKEGh  á«HÉ©«à°S’G

 Iõ«ªàŸG á«ë°üdG º¶ædG ÚH ¬àfÉµe ≈°SQCG …òdG

.⁄É©dG ∫ƒM

 äÉ¡«LƒJ πX ‘ »ÑXƒHCG âYÉ£à°SG ó≤d { ™HÉJh

 ‘ kGóFGQ kÉLPƒ‰ Ωó≤J ¿CG  Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ºYOh

 ⁄É©dG ¿óe IQGó°U ‘ É¡©°Vh áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG

 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  áëFÉé∏d  áHÉéà°S’G  ‘

 ´ÉaódG §N ∫É£HCG Ωób å«M ,™ªàéŸG OGôaCG áeÓ°Sh

 ‘ kÉeÉg kGQhO ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ ∫hC’G

 ájÉYôdG ´É£b áHÉéà°SG õ«“h áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG

 »àdG  áeÉ¡dG  äGRÉ‚E’G  √ò¡d  ¬≤«≤–h  á«ë°üdG

.zÉ«ŸÉYh É«∏fi ËôµàdGh ôjó≤àdÉH â«¶M

 »ÑXƒHCG áë°üdG IôFGO ‘ ¢Uôëf { ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ´É£b  ‘  Ú∏eÉ©dG  äGÈNh  IAÉØc  õjõ©J  ≈∏Y

 á∏°ù∏°S ¥ÓWEGh ôjƒ£J ∫ÓN øe á«ë°üdG ájÉYôdG

 º¡JGQÉ¡e π≤°U øe Ú∏eÉ©dG øµ“ »àdG èeGÈdG øe

 çóMCG  áÑcGƒe  øe  º¡æ«µ“h  º¡aQÉ©e  AGôKEGh

 ¿Éª°†d ,á«ë°üdG ájÉYôdG Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdG

 äÉLQO ≈∏YCÉH º°ùàJ á«ë°U ájÉYQ äÉeóN º¡Áó≤J

 äÉ°SQÉªŸG  çóMCG  ™e  ≈°TÉªàJh  IOƒ÷Gh  õ«ªàdG

 ÉæJOÉ«b äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ { ±É°VCGh  .zá«ŸÉ©dG

 ÜòL »ÑXƒHCÉH »ë°üdG ´É£≤dG ‘ π°UGƒf Ió«°TôdG

 ‘ áÑZGôdG Iõ«ªàŸG äGAÉØµdG Úµ“h ÜÉ£≤à°SGh

 IôFGO âeÉb å«M äGQÉeE’G ádhO ‘ ¢û«©dGh πª©dG

 ádÉ°SQ 13000 ÜQÉ≤j Ée QGó°UEÉH »ÑXƒHCG - áë°üdG

 º¡æ«µªàd IQÉeE’G ‘ Ú«ë°üdG Ú«æ¡ª∏d í«°TôJ

 ójó©dG ¤EG áaÉ°VEG á«ÑgòdG áeÉbE’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe

 áfÉµe ï«°SÎd º¡ªYóJ »àdG èeGÈdGh äGQOÉÑŸG øe

 á¡Lh kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG IQÉeE’G ‘ »ë°üdG ´É£≤dG

 IÉ«◊G Ωƒ∏Y çÉëHCGh á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ IóFGQ

 OGôaCG áaÉc áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V ≈∏Y õ«cÎdG ™e

 á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN IOƒL õjõ©Jh ™ªàéŸG

 ºYóHh á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éŸG ¿Éc .zº¡d áeó≤ŸG

 ƒjÉe øe ™°SÉàdG óªàYG ób ™ªàéŸG á«ªæJ IQGRh øe

 äGQÉeE’G Ωƒj { `H AÉØàMÓd kÉ°UÉN kÉeƒj ΩÉY πc øe

 Oƒ¡÷Gh  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dÉH  ∞jô©à∏d  {  »Ñ£dG

 á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒµdG É¡eó≤J »àdG á∏«ÑædG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh á«ë°üdG äÉeóÿG …Ohõeh

 äBÉ°ûæŸGh äÉ¡÷G É¡H Ωƒ≤J »àdG IÒÑµdG Oƒ¡÷G

 É¡≤≤M »àdG IóFGôdG äGRÉ‚E’Gh áØ∏àîŸG á«ë°üdG

 QOGƒµdG  Ëôµàdh  á«°VÉŸG  IÎØdG  ∫ÓN  ´É£≤dG

 kGAõL º¡fƒc ∫Éµ°TC’G áaÉµH º¡ªYOh Iõ«ªŸG á«Ñ£dG

 ádhO  ‘  IóFGôdG  á«Ñ£dG  áeƒ¶æŸG  øe  CGõéàj  ’

.äGQÉeE’G

 :óeÉM ∫BG ¬∏dGóÑY

 AÉØàMÓd áÑ°SÉæe »Ñ£dG äGQÉeE’G Ωƒj

 z∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCG{ `H

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

  15038 Oó`©dG  ̀2022 ƒjÉe 9 ÚæK’G2 øWƒdG QÉÑNCG

 26`dG É¡ª°Sƒe ΩÉàN »a …ƒæ°ùdG õFGƒédG ™jRƒJ πØM ∫ÓN É¡FÉcô°ûH »ØàëJ á«ªdÉ©dG ájô≤dG

 Iôª∏d »eÓYE’G ´GóHE’G IõFÉL ó°üëj …ó©°ùdG ô«ª°S π«eõdG

 zIóMƒdG IójôL{`d kÓãªe á«fÉãdG

 ±ƒ«°†dG ÜQÉéàH AÉ≤JQ’G »a AÉcô°ûdG QhO ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj …ƒæ°ùdG õFGƒédG ™jRƒJ πØM

õ«ªàdG ≥«≤ëàH ôªà°ùªdG á¡LƒdG ΩGõàdG ™e º¡aGógCG ≥aGƒJh

õFGƒ÷G ™jRƒJ πØM ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IOÉe ∫ÓN øe ,ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG 

 π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y É¡Jöûf á«ª∏«a

 ÊƒfÉb  ÒZ  iƒàfi  áMÉJEG  áÁôL  ,»YÉªàL’G

.¬àdGREG øY ´Éæàe’Gh

 53 IOÉª∏d É≤ÑW ¬fCG  ¤EG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äQÉ°TCGh

 2021 áæ°ùd 34 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe

 á«fhÎµd’G ºFGô÷Gh äÉ©FÉ°ûdG áëaÉµe ¿CÉ°T ‘

 øY π≤J ’ áeGô¨H ÖbÉ©j ¬fCG  ≈∏Y â°üf »àdGh

 ≈∏Y  ójõJ  ’h  ºgQO  ∞dCG  áFÉªKÓK  /300,000/

 øe  πc  ºgQO  ÚjÓe  IöûY  /10,000,000/

 kÉjCG ÜÉµJQG ‘ ÊhÎµdEG ÜÉ°ùM hCG ™bƒe Ωóîà°SG

 iƒàfi öûf hCG ìÉJCG hCG ¿õN .1 :á«JB’G ∫É©aC’G øe

 ∫ƒNódG  ™æe  hCG  ¬àdGREÉH  QOÉÑj  ⁄h  ,ÊƒfÉb  ÒZ

 ôeGhC’G ‘ IOóëŸG IóŸG ∫ÓN iƒàëŸG Gòg ¤EG

 Ωƒ°SôŸG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸGh ¬«dEG IQOÉ°üdG

.¿ƒfÉ≤H

 ôeGhC’G ióME’ kÉ«FõL hCG kÉ«∏c ∫Éãàe’G øY ™æàeG .2

 Gòg  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸGh  ¬«dEG  äQó°U  »àdG

.∫ƒÑ≤e QòY ¿hO ,¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG

 áHÉ«ædG á∏ªM QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉjh  

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG

 äÉ©jöûàdG  ™«ªL  öûfh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH

 »Yh iƒà°ùe ™aQh ,ádhódÉH áKóëŸGh áKóëà°ùŸG

 ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù≤£dG  ¿ƒµj  ¿CG  OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ

 ™e ,kGQÉ¡f GÈ¨eh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ÚæK’G Ωƒ«dG

 ≈∏Y á°UÉN IQGô◊G äÉLQO ‘ ®ƒë∏e ¢VÉØîfG

 ,áYöùdG  ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,πMGƒ°ùdG

 ¿ƒµJ  ôëÑdG  ≈∏Y á°UÉN áYöùdG  á£°ûf  íÑ°üJ

 ájDhôdG  ióe  ÊóJ  ¤EG  …ODƒJ  kGQÉ¡f  QÉÑ¨∏d  IÒãe

 ìÉjôdG ¿CG á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ õcôŸG ôcPh .á«≤aC’G

 ,¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°T

 ,êƒŸG Üô£°†e ¿ƒµ«°S »Hô©dG è«∏ÿG ¿CG ¤EG Éàa’

 ÊÉãdGh **:** áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a

 13:06 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 05:40 áYÉ°ùdG óæY

 ¿ƒµ«°S ¿ÉªY ôëH ¿CG ¤EG √ƒfh . 23:53 óæY ÊÉãdGh

 Éª«a  , kAÉ°ùe  Üô£°†j  êƒŸG  §°Sƒàe  ¤EG  ÉØ«ØN

 ÊÉãdG óŸGh 17:03 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 09:13 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 03:33 áYÉ°ùdG óæY

.23:07 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdGh

 iƒàëe ìÉJCG øªd áeGô¨dG : áHÉ«ædG

¬àdGREG øY ™æàeGh »fƒfÉb ô«Z

Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQO »a ®ƒë∏e ¢VÉØîfG 
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 Oƒ¡éH ó«°ûj ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

ádhódG »a á«Ñ£dG QOGƒµdG

¿ƒæëW øH ¿É£∏°S

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e OÉ°TCG 

 Oƒ¡éH  øWƒdG  ôîa  Öàµe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªLh á«Ñ£dG QOGƒµdG

 ¢ü«°üîJ ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,äGQÉeE’G ádhO ‘ á«ë°üdG

 ƒjÉe ô¡°T øe ™°SÉàdG ‘ z»Ñ£dG äGQÉeE’G Ωƒj{

 ôjó≤Jh º¡JGRÉ‚EÉH AÉØàM’G ¤EG ±ó¡j ΩÉY πc øe

.øWƒdG áeóN ‘ ΩÉ¡dG ºgQhOh º¡JÉeÉ¡°SEG

 »àdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬d áª∏c ‘ ¬«dÉ©e ÜôYCGh

 øY  ,¤hC’G  Iôª∏d  ΩÉ©dG  Gòg  ádhódG  É¡H  »Øà–

 ™ªàéŸG ‘ Ú«≤«≤◊G ∫É£HCÓd ¬fÉæàeGh √ôµ°T

 ‘  º¡°ùØfCG  Gƒ°Sôch  ºgOƒ¡L  GƒdòH  øjòdGh

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ÒaƒJ  π«Ñ°S

 á°UÉN äGQÉeE’G ádhO ™ªà› OGôaC’ á«°ü°üîàdG

 πeÉ©àdG ∫ÓN Égƒeób »àdG º¡JÉ«ë°†Jh º¡«fÉØJ

.z19 - ó«aƒc { áëFÉL ™e

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 ‘ á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG  ¿EG  {

 áeóN  ‘  º¡JÉeÉ¡°SEG  ¿EGh  áª¡∏e  Ihób  ádhódG

 áÑgCG  ≈∏Y  GƒfÉc  å«M  ôjó≤J  ™°Vƒe  ™ªàéŸG

 äÉbhC’G  ‘  ΩGhódG  ≈∏Y  øjöVÉMh  OGó©à°S’G

 ‘ ôKC’Gh á«ªgC’G ≠dÉH ºgQhód π©L É‡ áÑ©°üdG

 ≈∏Y É¡JGQób õjõ©Jh äGQÉeE’G ádhO áHÉéà°SG IAÉØc

 .z19 - ó«aƒc{ áëFÉL …ó– á¡LGƒe

 ¤hC’G Iôª∏d »Øàëf øëfh { : ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ..  z»Ñ£dG  äGQÉeE’G  Ωƒj{  áÑ°SÉæÃ  ΩÉ©dG  Gòg

 ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªéH »Øàëfh Ωôµf ÉæfEÉa

 á∏«∏÷G º¡JÉeóN ¿ƒeó≤j øjòdGh á«ë°üdG ájÉYôdG

 ¿hócDƒjh  ádhódG  AÉëfCG  ∞∏àfl  ‘  á∏«ÑædGh

 Ëó≤Jh ≈°VôŸG IÉ«M Ú°ùëàH ôªà°ùŸG º¡eGõàdG

 á«aÉYh  áë°üH  Gƒª©æ«d  º¡d  áeRÓdG  IóYÉ°ùŸG

. {Ió«©°S IÉ«Mh

 È©j øWƒdG ôîa Öàµe ¿EÉa áÑ°SÉæŸG √ò¡H { ∫Ébh

 ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T øY

 ÖàµŸG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe ,äGQÉeE’G  ádhO  ‘ á«Ñ£dG

 ¬FÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH äGQOÉÑŸG øe á∏°ù∏°S ≥∏WCG

 Ëó≤J øe øµ“ É¡dÓN øe »àdGh Ú«é«JGÎ°SE’G

 ÉÃ  ,á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG  ‘  Ú∏eÉ©dG  ¤EG  ºYódG

 ájÉYôdG ≥aGôe ‘ ¿ƒ∏ª©j øjòdG ∂ÄdhCG ∂dP ‘

 Öàµe Oƒ¡L QÉWEG ‘ ∂dPh ,º¡JÓFÉYh ,á«ë°üdG

 √òg ºYód Ú«°VÉŸG ÚeÉ©dG QGóe ≈∏Y øWƒdG ôîa

 ∫hC’G ´ÉaódG §N ‘ É¡∏ªY ‘ âfÉØJ »àdG áÄØdG

.zº¡°UÓNEGh º¡∏ª©d AÉahh Gôjó≤J

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ‹É©e  QÉ°TCGh

 Ghó°ùL  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  ∫É£HCG  ¿CG  ¤EG  ¿É«¡f

 ∫ÓN  øWƒdG  π«Ñ°S  ‘  AÉ£©dGh  á«ë°†àdG  º«b

 ¿CG kGócDƒe ,É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdGh áëFÉ÷G IÎa

 π°UGƒ«°Sh ,ΩGhódG ≈∏Y ÉæJôcGP ‘ ≈≤Ñà°S º¡dÉªYCG

 ºYódG πc Ëó≤J ‘ √QhO AGOCG øWƒdG ôîa Öàµe

 ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©∏d ôjó≤àdGh

. äGQÉeE’G ádhO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjóe  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  Ωób

 ‹h ¿GƒjO ‘ AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ

 ¬d  QƒØ¨ŸG  IÉah  ‘ AGõ©dG  ÖLGh  »ÑXƒHCG  ó¡Y

 öUÉf ó«¡°ûdG ódGh …ó°TGôdG øYÉ°V π«ª°T óªfi

.…ó°TGôdG π«ª°T óªfi

 ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG ÜôYCGh

 øY óMC’G Ωƒj »ÑXƒHCG ‘ AGõ©dG ¢ù∏› ¬JQÉjR

 ÓFÉ°S ¬jhPh ó«≤ØdG πgC’ ¬jRÉ©Jh ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°U

 ¿CGh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  πLh  õY  ¤ƒŸG

.¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG º¡ª¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj
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:ΩGh-»HO

 ¿ƒ›ÈŸG  É¡°TÉY  á«FÉæãà°SG  äGƒæ°S  

 ƒ°ü°üîàeh  ∫ÉªYC’G  OGhQh  ¿ƒ«ÁOÉcC’Gh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¥ÓWEG òæe Üô©dG É«LƒdƒæµàdG

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG

 ΩÉY  z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑŸ  zˆG

 »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG øe ójóL π«L π«gCÉàd 2017

 ™æ°Uh áaô©ŸG OÉ°üàbG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y QOÉ≤dG

.¬JÉ©ªàéŸh ¬°ùØæd á«∏Ñ≤à°ùŸG ¢UôØdG

 ájDhôdG  ó°ùŒ  IRQÉH  èFÉàf  IQOÉÑŸG  âeóbh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd á«aGöûà°S’G

 áÑîf  ™ªéH  âë‚  Éeó©H  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 Ωƒ∏Y  ‘  IÈN  ºgÌcCGh  ÚHQóŸG  ºgCG  øe

 ⁄É©dG  ‘  áeó≤àŸG  äÉ«æ≤àdGh  äÉ«›ÈdG

 ÚjÓe 5 Gƒ≤∏J ,kGó∏H 80 øe ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóàd

 á°TQh ∞dCG 76 ‘ GƒcQÉ°Th ,πªYh á°SGQO áYÉ°S

.íLÉf êôîJ ´höûe ∞dCG 100 Ghõ‚CGh ,á«ÑjQóJ

 Gòg  óYƒe  ≈∏Y  IQOÉÑŸG  ƒéjôN  ¿ƒµ«°Sh

 ¿ƒ«∏e …ó– { èFÉàf øY ¿ÓYE’G ™e ´ƒÑ°SC’G

 É¡JõFÉL  áª«b  ≠∏ÑJ  »àdGh  {  »HôY  èeÈe

 6  É¡«∏Y  ¢ùaÉæàà°Sh  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  iÈµdG

 ∞∏àfl øe ÜôY ÜÉÑ°T ÉgQƒW á«›ôH ™jQÉ°ûe

 »àdG  á«›ÈdG  äGQÉ¡ŸG  π°†ØH  ⁄É©dG  AÉëfCG

.IQOÉÑŸG äÉbÉ°ùe ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN ÉgƒÑ°ùàcG

IRQÉH äÉ£ -

 á≤£æŸG  ‘  ábQÉa  á¶◊  IQOÉÑŸG  â∏µ°Th

 IGOCG ¤EG âdƒ–h ,πÑ≤à°ùª∏d kGójóL kÓeCG â£YCG

 ´höûe ‘ Iõ«cQh á∏YÉa á«dhO äÉcGöT AÉæÑd

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 âªgGO  ÉeóæYh  ,á«Hô©dG  IQÉ°†◊G  ±ÉæÄà°S’

 IQOÉÑŸG âfÉc ,⁄É©dG z19-ó«aƒc { áëFÉL

 ä’É› ‘ πÑ≤à°ùŸG ∫ƒ∏M QÉµàH’ IóFGQ á°üæe

.»©ªàéŸG πaÉµàdGh ∫ÉªYC’Gh áë°üdG

 ióMEG  z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe â©°Sh

 ±öûJh  ,á«ŸÉ©dG  ó°TGQ  øH  óªfi  äGQOÉÑe

 Úµ“  ¤EG  ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒe  É¡«∏Y

 ∫ÓN øe á≤£æŸG ‘ »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ÚjÓe

 É«LƒdƒæµàdG  ´É£b  ‘ º¡d  πªY ¢Uôa  ÒaƒJ

 AGôKEGh  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  º¡∏«gCÉJh  áãjó◊G

 ‘  º¡JGÈN  AÉæHh  º¡JGQób  ôjƒ£Jh  º¡aQÉ©e

 ÖjQóàdG  ÒaƒJh  áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dG  ä’É›

 ¿É≤JEG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ º¡d ¢ü°üîàŸG »ª∏©dG

 øjó©à°ùe Gƒfƒµ«d É¡«a ¥ƒØàdGh á›ÈdG á¨d

 äÉÑ∏£àe  ™«ªL  ™e  á«dÉY  IAÉØµH  πeÉ©à∏d

.»ªbôdG πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbG

»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG πÑ≤à°ùe -

 kÉ«°SÉ°SCG  kÉ≤∏£æe  »Hô©dG  ⁄É©dG  ™bGh  πµ°Th

 á«æÑdG  ¤EG  ô¶ædÉH  kGójó–  ,É¡aGógCGh  IQOÉÑª∏d

 äÉ°SGQódG Ò°ûJ PEG ,á«Hô©dG äÉ©ªàéª∏d á«àØdG

 »Hô©dG  øWƒdG  ¿Éµ°S  øe  %50  ƒëf  ¿CG  ¤EG

 IÒÑc  áÑ°ùfh  ,øjöû©dGh  á°ùeÉî`dG  ø°S  ¿hO

 ∫ÓN á°UÉÿG É¡©jQÉ°ûe ¢ù«°SCÉàd íª£J º¡æe

 ´ÉØJQG  øY  ∂«gÉf  ,á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG

 øjQOÉ≤dG ÜÉÑ°ûdG áëjöT §°Sh ádÉ£ÑdG ä’ó©e

.êÉàfE’Gh πª©dG ≈∏Y

 ≈∏Y  z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑe  äõcQh

 ≈∏Y »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG áeóÿ á«é«JGÎ°SG ±GógCG

 äGQÉ¡ŸG ∑ÓàeG º¡æµ“ »àdG áaô©ŸG ÜÉ°ùàcG

 äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ´É£b ∫ƒNód IQhö†dG

 πªY á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh º¡JÉMƒªW ≥«≤–h

 ´É£≤dG  Égôaƒj  »àdG  ¢UôØdG  ÚjÓe  ÚH  øe

 ,Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  πãe  ,áØ∏àîŸG  ¬J’É› ‘

 äÉëØ°üdGh  ,á«còdG  ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£Jh

 Éªc .á«còdG äÉeƒµ◊G ΩóîJ »àdG á«fhÎµdE’G

 øe  ÜÉÑ°ûdG  øe  ±’B’G  äÉÄe  IQOÉÑŸG  âæqµe

 OÉ°üàb’ á©°SGƒdG á«∏Ñ≤à°ùŸG ¥ÉaB’G ¤EG ±ô©àdG

.¬ÑfGƒL ∞∏àîÃ áaô©ŸG

 2017 ‘ á∏MôdG ájGóH -

 ≈≤Ñ«°S 2017 ôHƒàcCG 24 Ωƒj ¿CG ¬«a ∂°T’ É‡

 ‘ Ú«ÁOÉcC’Gh ÜÓ£dG øe ÚjÓŸG IôcGP ‘

 IÒ°ùe ‘ »∏°üØe Ωƒj ¬fCG ≈∏Y »Hô©dG ⁄É©dG

 ¥ÓWEG ó¡°T PEG ,»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG Úµ“h ôjƒ£J

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe ,zˆG √ÉYQ{ »HO

 ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe øª°V

 ¿ƒ«∏e ÖjQóJ ¤EG ≈©°ùj á›ôH ´höûe ÈcCÉc

 áÑcGƒeh É¡JÉ«æ≤Jh á›ÈdG ≈∏Y »HôY ÜÉ°T

 ¬JÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G Ωƒ∏Y ‘ ´QÉ°ùàŸG Qƒ£àdG

 äGhOCÉH º¡ë«∏°ùJh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG Úµªàd ∂dPh

 ∂dP ‘ √ƒª°S ™°Vhh á«LƒdƒæµàdG πÑ≤à°ùŸG

 ¿CG ≈∏Y GócDƒe ,QÉ°ùŸGh IÒ°ùŸGh ájDhôdG Ωƒ«dG

 »HôY ÜÉ°T ¿ƒ«∏e ÖjQóàd ≈©°ùJ »àdG IQOÉÑŸG

 øe »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG Úµ“ É¡aóg{ á›ÈdG ≈∏Y

 ,á›ÈdG »gh ,á«°SÉ°SC’G ¬JGOCGh öü©dG á«æ≤J

 ∂dP òæe √ƒª°S ±öûà°SGh z.åjó◊G öü©dG á¨d

 âJÉH  »àdG  äGÒ«¨àdGh  πª©dG  πÑ≤à°ùe  Ú◊G

 á›ÈdG á«ªgCG ¤EG âØd PEG ,É°Sƒª∏e É©bGh Ωƒ«dG

 ¢Uôa  øe  ±’B’G  äÉÄe  ÜÉÑ°û∏d  íàØà°S  »àdG

 º¡d  í«àà°Sh  ,º¡fGó∏H  IQOÉ¨e  ¿hO  ∞FÉXƒdG

 âfÎf’G áµÑ°T ≈∏Y º¡H á°UÉN ∫ÉªYCG IöTÉÑe

.z»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G Oƒ≤à°S{ É¡fCG Éªc

 äGQOÉÑe ¥É«°S ‘ ∑GòfBG ´höûŸG √ƒª°S ™°Vhh

 zÉ¡HÉÑ°ûd πÑ≤à°ùe ™æ°Uh á≤£æŸG ‘ πeCG ≥∏N{

 ‘ ¬JƒYód É«©«ÑW GOGóàeG ∂dòH IQOÉÑŸG ¿ƒµàd

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ∫ÓN ,¬°ùØf  ΩÉ©dG  øe  ôjGÈa

 zá«Hô©dG IQÉ°†◊G ±ÉæÄà°SG{ ¤EG ,äÉeƒµë∏d

 ¬«a QÉªãà°S’Gh »Hô©dG ¿É°ùfE’G ¤EG OÉæà°S’ÉH

 Ωƒ∏©dG  öûf  ‘  á≤£æŸG  QhO  AÉ«MEG  IOÉYE’

 á«fÉ°ùfE’G  á°†¡ædG  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ±QÉ©ŸGh

.á∏eÉ°ûdG

ábQÉa äÉ£ .. IQƒ£àe ájò«ØæJ á£N -

 ¢ù°SCG ≈∏Y ¤hC’G É¡à¶◊ òæe IQOÉÑŸG âeÉbh

 ÊÉ› ÖjQóJ  ÒaƒJ  øY  ¿ÓYE’G  ÈY  ,á«∏ªY

 π°†aCG  ™e ¿hÉ©àdÉH ∑QÉ°ûŸG »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d

 É«LƒdƒæµàdG  ∫É›  ‘  á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG

 AGôKEGh  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  º¡∏«gCÉJh  áãjó◊G

 ‘  º¡JGÈN  AÉæHh  º¡JGQób  ôjƒ£Jh  º¡aQÉ©e

 π«gCÉàdG  ÒaƒJh  áeó≤àŸG  Ωƒ∏©dG  ä’É›

 ¿É≤JEG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ º¡d ¢ü°üîàŸG »ª∏©dG

 øjó©à°ùe Gƒfƒµ«d É¡«a ¥ƒØàdGh á›ÈdG á¨d

 äÉÑ∏£àe  ™«ªL  ™e  á«dÉY  IAÉØµH  πeÉ©à∏d

.»ªbôdG πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbG

 ¤hC’G äCGóH ,πMGôe çÓK øe IQOÉÑŸG âØdCÉJh

 øe  Üô©dG  ÚHQóŸGh  ÜÓ£dG  »àÄa  ÜÉ°ùàfÉH

 ™bƒe ≥jôW øY IQOÉÑŸG ¤EG ⁄É©dG AÉLQCG πc

 äGQhOh èeGôH á©HÉàe É°†jCG º¡d í«àj ÊhÎµdEG

 á°ü°üîàe á°üæe ≥jôW øY á«ª«∏©àdG á›ÈdG

 Ö°ùàæŸG  Égó©H  ∫Éæj  ,»°VGÎa’G  º«∏©àdG  ‘

 ¬dƒîJ ,»ª«∏©àdG èeÉfÈdG Ióe AÉ¡fEG óæY IOÉ¡°T

.zÚ›ÈŸG …ó–{ QÉÑàNG ¢VƒN

 kÉ°ü°üîàe  kÉ«ª«∏©J  kÉ›ÉfôH  á°üæŸG  äôahh

 ¿ƒµàj ,á›ÈdGh Üƒ°SÉ◊G Ωƒ∏Y ‘ kÓeÉµàeh

 ¿hÉ©àdÉH ô¡°TCG áKÓK É¡Jóe á«ÑjQóJ äGQhO øe

 äÉcöûdGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ≈bQCG  ™e

 ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùª∏d ∂dPh ,∫ÉéŸG ‘ á«ŸÉ©dG

.º¡JAÉØc ™aQh ,ÚÑ°ùàæŸG ÖgGƒeh äGÈN

 á∏MôŸG  πqãe  zÚ›ÈŸG  …ó–{  QÉÑàNG

 ™e ¬ª«¶æJ ”h ,»ª«∏©àdG èeÉfÈdG øe á«fÉãdG

 Gƒ∏gCÉJ Ö°ùàæe ∞dCG π°†aCG QÉ«àN’ IQhO πc ájÉ¡f

 ™e ,á›ÈdG ∫ÉéÃ áeó≤àe IQhO ‘ ¥ÉëàdÓd

 áª«≤dG á«dÉŸG õFGƒ÷G øe áYƒª› ¢ü«°üîJ

.á∏MôŸG √òg ‘ ÚbƒØàª∏d

 π°†aCG  QÉ«àNG  äó¡°ûa  ,áãdÉãdG  á∏MôŸG  ÉeCG

 ÖfÉL ¤EG ,á«dÉe õFGƒéH º¡JCÉaÉµeh Ú›ÈŸG

 á«dÉe õFGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÚHQóe π°†aCG QÉ«àNG

.É¡aGógCG ≥«≤–h IQOÉÑŸG ºYO ‘ ºgQhO Ò¶f

á«ŸÉY äÉcGô°T -

 á∏eÉµàe á°üæe ¤EG IQOÉÑŸG âdƒ– Ée ¿ÉYöS

 Qƒ£àdG ºYO QÉWEG ‘ Ö°üJ á«ŸÉY äÉcGöT AÉæÑd

 ≥«≤ëàd É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG õjõ©Jh »æ≤àdG

 äÉ¡LƒJ øe ÉbÓ£fG ,ácÎ°ûŸG ájƒªæàdG ±GógC’G

 Ωóîj Ée πc ‘ ¿hÉ©àdG ój óŸ äGQÉeE’G ádhO

.ÉeƒªY á«fÉ°ùfE’Gh á≤£æŸG áë∏°üe

 2019  Èªaƒf  ‘  â≤∏£fG  ,¥É«°ùdG  Gòg  ‘h

 ÚH ácGöûdÉH z»µHRhCG èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe

 ,¿Éà°ùµHRhCG ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G ádhO »àeƒµM

 äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcÉH á«µHRhC’G ÖgGƒª∏d âëª°Sh

 ,áÄ°TÉædG äÉ«æ≤àdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh á›ÈdG

 áªFÉb IôµàÑe äÉeóNh ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ Gƒª¡°ù«d

 ∫ƒëàdG IOÉ«b ‘ GƒªgÉ°ùj »c É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ ,º¡àdhO ‘ »ªbôdG

 zÊOQCG èeÈe ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe ¥ÓWEG iôL Éªc

 á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdG QÉWEG ‘ 2019 ƒjÉe ‘

 á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ±ó¡H  ∂dPh  ,»eƒµ◊G  åjóëàdG  ∫É›  ‘

 kÉeó≤J ⁄É©dG ∫hO ÌcCG øe IóMGh ¿OQC’G π©L

 ΩRÓdG  ÖjQóàdG  ÒaƒJ ÈY ,á›ÈdG ∫É› ‘

 ´QÉ°ùàŸG Qƒ£àdG áÑcGƒe øe º¡æ«µ“h ,ÜÉÑ°û∏d

 ∫ÉéŸG áMÉJEGh ,¬JÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G Ωƒ∏Y ‘

 º¡æµ“  πªY  ¢Uôa  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  º¡eÉeCG

 ôjƒ£J  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ,º¡JGQÉ¡e  ∞«XƒJ  øe

 IƒéØdG  ó°S  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  ,»ªbôdG  OÉ°üàb’G

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á©bƒàŸG á«ªbôdG

z»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e{ ¿ƒKÉcÉg -

 IQOÉÑŸG IÒ°ùe ‘ á«°SÉ°SC’G á«fÉãdG á£ëŸG

 »HO á°ù°SDƒe ¥ÓWEG ™e ,2020 ƒ«fƒj ‘ âfÉc

 z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  ¿ƒKÉcÉg  πÑ≤à°ùª∏d

 kÉ«dhOh kÉ«HôY ÒÑc ôKCG çGóMEG ¤EG â©°S »àdGh

 áaÉc  ‘  Üô©dG  Ú›ÈŸG  ∑GöTEG  ∫ÓN  øe

 IôµàÑe ∫ƒ∏M ôjƒ£J ≈∏Y πª©∏d ⁄É©dG AÉëfCG

 ´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG äÉjóëàdG øe áYƒªéŸ

 ¢ShÒa  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ⁄É©dG  ‘  »ë°üdG

 äÉ«›ôHh äÉeóN ¤EG É¡∏jƒ–h ,z19-ó«aƒc{

.Ió«Øe ≥«Ñ£J äÉ«dBG ™e ádÉ©a

 ≈∏Y ¿ƒKÉcÉ¡dG  ‘ ÚcQÉ°ûŸG  Oƒ¡L äõcôJh

 á›ÈdG á¨d ≈∏Y óªà©J IôµàÑe ∫ƒ∏M OÉéjEG

 ádƒ¡°S  ∫É› ‘ á«©ªàéŸG  IóFÉØdG  õjõ©àd

 á«°ùØædGh á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉeóî∏d ∫ƒ°UƒdG

 äÉeóN ¤EG áaÉ°VEG ,‹õæŸG ΩGõàd’G IÎa ∫ÓN

 ºYOh  ,»YÉªàL’G  πaÉµàdGh  ,ó©H  øY  º∏©àdG

 OGhQh  áÄ°TÉædG  äÉcöûdGh  IÒ¨°üdG  ∫ÉªYC’G

 ºgQO ∞dCG 184 ¿ƒKÉcÉ¡dG õFGƒL â¨∏Hh .∫ÉªYC’G

 á«æ≤àdG ∫ƒ∏◊Gh á«còdG äGQOÉÑŸG ºYód â°ü°ü oN

.19-ó«aƒc á¡LGƒŸ IóFGôdG

™ªàéŸG áeóÿ IôµàÑe ™jQÉ°ûe -

 äÉ©ªàéŸG  áeGóà°SG  ºYO  ‘  IQOÉÑŸG  QhO

 ‘  QÉµàH’G  Iƒb  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  á«Hô©dG

 ‘ äôªà°SG É¡JÉjó–h ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe

 ¢ù«dh IÉ«◊G ¬LhCG áaÉc πª°ûàd ¬°ùØf ô¡°ûdG

 ¿ÓYE’G ™e øeGõàdÉÑa ,Ö°ùëa »ë°üdG ´É£≤dG

 âØ°ûc  z»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e{  ¿ƒKÉcÉg  øY

 ™jQÉ°ûe 5 π°†aCG áªFÉb πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe

 ≈∏Y OÉªàY’ÉH IQOÉÑŸG ƒéjôN ÉgQƒW IôµàÑe

 á›ÈdG ä’É› ‘ ÉgƒÑ°ùàcG »àdG º¡JGQÉ¡e

 á«cP äÉ≤«Ñ£J ôjƒ£àd áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh

 AÉ≤JQ’Gh º¡JÉ©ªà› áeóÿ IójóL kGQÉµaCG ≈æÑàJ

.ÉgOGôaCG IÉ«M IOƒéH

 zóæ°S{  ≥«Ñ£J  IõFÉØdG  ™jQÉ°ûŸG  âæª°†Jh

 ,Ò°†N  …ó¡e  ìôa  á›ÈŸG  ¬JQƒW  …òdG

 á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ áª«≤e á«bGôY áHÉ°T »gh

 äÉeóÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG π«¡°ùJ ±ó¡H á«ª°TÉ¡dG

 áª°UÉ©dG ‘ ™ªàéŸG OGôaCG ∞∏àîŸ á«ë°üdG

 ,áØ∏c πbCGh öùjCG πµ°ûH ÉgÒaƒJh ¿É qªY á«fOQC’G

 zIRGôØdG  ≈∏Y{  ≥«Ñ£J  áªFÉ≤dG  âæª°†J  Éªc

 ±ó¡jh ,º«∏°S …óLh ¿ÉÁEG ájöüŸG á›Èª∏d

 ‘ ICGôŸG Úµªàd áãjó◊G É«LƒdƒæµàdG ∞«Xƒàd

 ≥jƒ°ùJ ∫É› ‘ πªY ¢Uôa ÈY äÉ©ªàéŸG

 ¬∏«°UƒJ  á«fÉµeEGh  kÉ«dõæe  ö†ëŸG  ΩÉ©£dG

 óYÉ°S{  ≥«Ñ£J  áªFÉ≤dG  âª°V  Éªc  .äÓFÉ©∏d

 óÑY  »ëÑ°U  óªfi …öüŸG  èeÈª∏d  zÒ¨dG

 áÁó≤dGh á∏ª©à°ùŸG ÜÉ«ãdG ôjhóJ IOÉYE’ ,ó«éŸG

 áaÉc  §HQh  ´Èà∏d  á«cP  äÉ«dBG  ôjƒ£J  ÈY

 ‘ É°†jCG RôHh .™ªàéŸG ‘ áë∏°üŸG ÜÉë°UCG

 ó«©°S »æª«dG èeÈª∏d z»æªW{ ≥«Ñ£J áªFÉ≤dG

 á©HÉàŸ É«cP ÓM ôaƒj …òdGh ,ìÉ«°U ƒHCG ¢VƒY

 ¬Ñæe{ ≥«Ñ£J ÖfÉL ¤EG ,äÓaÉ◊G Ò°Sh ÜÓ£dG

 øe »ª«µ◊G ¿Ghôe èeÈª∏d zá«°VQC’G ΩÉ¨dC’G

 á∏ªàëŸG ΩÉ¨dC’G øcÉeCG ¢VôYh ∞°ûµ«d ,øª«dG

 ≥«Ñ£àdG í‚h ,É¡ÑæŒ ≈∏Y ¢SÉædG IóYÉ°ùeh

.≥WÉæe çÓK øe ΩÉ¨dC’G ádGREG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG ‘

 äÉ°ù∏L ‘ ∑QÉ°ûe ∞dCG 200-
á«∏YÉØàdG klaT sredoC

 äÉ°ù∏÷Gh á«ª«∏©àdG äGQhódGh äGÈÿG ∫OÉÑJ

 ‘ á«°SÉ°SCG õFÉcQ ΩGhódG ≈∏Y â∏µ°T á«∏YÉØàdG

 øY IQOÉÑŸG âæ∏YCG ,2020 ôHƒàcCG »Øa ,IQOÉÑŸG

 á∏°ù∏°S øª°V á«∏YÉØJ á°ù∏L 32 ƒëf º«¶æJ

.Coders Talk  Ú›ÈŸG  äGQGƒM

 »°Sóæ¡eh  Ú°ü°üîàeh  AGÈN  ácQÉ°ûÃ

 äÉ«LƒdƒæµàdÉH  Úªà¡ŸG  ∞jô©àd  äÉ«›ôH

 äÉ«æ≤àdGh  äGQÉµàH’G  çóMCÉH  á«∏Ñ≤à°ùŸG

.áYóÑŸG QÉµaC’Gh

 ∞dCG  200  øe  ÌcCG  äÉ°ù∏÷G  âÑ£≤à°SGh

 ™«°VGƒe  äÉ°ù∏÷G  âdhÉæJ  Éª«a  ,ácQÉ°ûe

 á°Sóægh ,ôJƒ«ÑªµdG Ωƒ∏Yh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG

 π«∏–h  ,á«fhÎµdE’G  IQÉéàdGh  ,äÉ«›ÈdG

 ,ÊhÎµdE’G  øeC’Gh  ,á›ÈdG  äÉ¨dh  ,äÉfÉ«ÑdG

 äÉ≤«Ñ£àdGh ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh ,‹B’G º∏©àdGh

.ä’É°üJ’Gh ,AÉ«°TC’G âfÎfEGh ,á«fhÎµdE’G

 äÉ°ù∏÷G  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  áªFÉb  âæª°†Jh

 PÉà°SC’G  ¿hôK  ¿É«à°SÉÑ«°S  »ŸÉ©dG  Ò```ÑÿG

 áª¶æe ¢ù°SDƒeh OQƒØfÉà°S á©eÉL ‘ óYÉ°ùŸG

 AÉæeCG ¢ù∏› ƒ°†Yh á«ª«∏©àdG z»à«``°SGOƒj{

 QOÉ≤dG  óÑY  ôªYh  ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á«ÁOÉcCG

 Mitch ácöT ‘ á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG Qƒ£e

.Designs
 ∫ÉªL  ó«°ùdG  ácQÉ°ûe  âæª°†J  Éªc

 ácöT  ‘  É«Lƒdƒæµà∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ¢Sóæ¡e  É°Tƒ°T  ƒHCG  óªfih  ,Cognitev
 ‘ äÉ«›ôH ¢Sóæ¡e áeÉ°SCG óªfih ,STC ‘

 áÑ°Sƒ◊G  QÉ°ûà°ùe  …ójôH  …QhQh  Trella
 âaÉ°†à°SGh  .âaƒ°ShôµjÉe  ‘  á«HÉë°ùdG

 ôjƒ£J  IQÉ°ûà°ùe  ¢SÉH  ÉµjCG  É°†jCG  äÉ°ù∏÷G

 ,âaƒ°ShôµjÉe  ácöT  ‘  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G

 ≈¡eh ,code.org ¢ù°SDƒe ‘ƒJÉH …OÉgh

 ,¥öûŸG ∂æH ‘ ¢ù«FôdG ÖFÉf IóYÉ°ùe Qƒ°TÉY

 ¿ƒ«∏e{ IQOÉÑe »éjôN øe ójó©dG ¤EG áaÉ°VEG

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe z»HôY èeÈe

Üô©dG Ú›Èª∏d xó– ºî°VCG -

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IƒYO Èà©Jh

 èeÈe ¿ƒ«∏e èeÉfôH »éjôÿ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ¢ùaÉæàdGh ácQÉ°ûª∏d »°VÉŸG ƒ«dƒj ‘ »HôY

 OÉªàY’ÉH IôµàÑe á«›ôH ™jQÉ°ûe ôjƒ£J ≈∏Y

 øª°V ÉgƒÑ°ùàcG »àdG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG ≈∏Y

 ‘ É¡Yƒf øe ºî°VC’G »g á«LƒdƒæµJ á°ùaÉæe

 ºà«°S å«M IQOÉÑŸG É¡¨∏ÑJ IójóL IhQP á≤£æŸG

 IõFÉ÷G ¬ëæÃ …óëàdÉH õFÉØdG ´höûŸG ËôµJ

 Éª«a  ,»µjôeCG  Q’hO  ¿ƒ«∏e  ÉgQGó≤eh  iÈµdG

 ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG øe ,Ú≤HÉ°ùàe 5 π°üë«°S

 Q’hO ∞dCG 50 áª«≤H õFGƒL ≈∏Y ,π°†aC’G á°ùªÿG

.º¡æe πµd

 ¿ƒ«∏e …ó–{ ‘ ácQÉ°ûŸG á°Uôa äöüàbGh

 iôLh ,§≤a IQOÉÑŸG »éjôN ≈∏Y z»HôY èeÈe

 QÉ«àN’ á°UÉÿG ÒjÉ©ŸG øe áYƒª› ™°Vh

 á°ü°üîàe º«µ– áæ÷ â∏ªY Éª«a ,øjõFÉØdG

 ‘ Ú°ü°üîàŸGh AGÈÿG øe áYƒª› º°†J

 IOÉjQh É«LƒdƒæµàdGh á›ÈdG ä’É› ∞∏àfl

 º««≤J ≈∏Y É¡LQÉNh äGQÉeE’G ádhO øe ∫ÉªYC’G

.É¡∏°†aCG QÉ«àNGh äÉcQÉ°ûŸG

 …òdG  …óëàdG  Gò¡d  ¬bÓWEG  ∫ÓN  √ƒª°S  ∫Ébh

 ≈∏Y Ö°üæ«°S õ«cÎdG ¿EG { ,ÉÑjôb ¬éFÉàf ø∏© oà°S

 πª©dG ‘ á∏≤f çó–h ¢SÉædG ΩóîJ ™jQÉ°ûe

 Iô≤à°ùe  äÉ©ªà›  AÉæH  ‘  º¡°ùJh  IÉ«◊Gh

.äGRÉ‚E’ÉH á∏aÉM äGƒæ°S - { IôgOõeh

 ¢TQƒdGh äGQhódGh πª©dG øe äGƒæ°S çÓK ∫ÓNh

 ¿ƒ«∏e{  IQOÉÑe  âMÉJCG  ,π°UGƒàŸG  á«ÑjQóàdG

 º∏©àd  É¡«Ñ°ùàæŸ  á°UôØdG  z»HôY  èeÈe

 ‘  É¡≤«Ñ£Jh  á›ÈdG  äGQÉ¡e  øe  ó```jó©dG

 äÉ≤«Ñ£Jh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ôjƒ£J ä’É›

 øe  ójó©dG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G

 ∑ƒ∏ÑdG  πãe  iôNC’G  á«LƒdƒæµàdG  äÉYÉ£≤dG

 áÑ°Sƒ◊Gh äÉfÉ«ÑdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh Ú°ûJ

.á«HÉë°ùdG

 1000 øe  ÌcCG  É¡bÓWEG  òæe  IQOÉÑŸG  âëæeh

 äÉcQÉ°ûŸG  ÜÉë°UC’  z…ôéjO  ƒfÉf{  IOÉ¡°T

 º∏©àH  ÚÑZGô∏d  ºYódG  âeób  Éªc  ,Iõ«ªàŸG

 øe ÌcCG ácQÉ°ûe ∫ÓN øe É¡à°üæe ÈY á›ÈdG

 ,⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe óªà©e ÜQóe 3600

 ºYódG Ëó≤Jh á«æ≤àdG ÖfGƒ÷G ‘ º¡JóYÉ°ùŸ

 ™jQÉ°ûe ¤EG ºgQÉµaCG πjƒëàd íFÉ°üædGh »æØdG

.á«∏ªY

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH  óªfi  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  QGR  

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 »ÑXƒHCG  Öàµe  ¢ù«FQ  ,»ÑXƒHCG  IQÉeE’

 ≈∏Y »¡«aÎdG IÉæ≤dG ´höûe ,…ò«ØæàdG

 á«FÉŸG AÉ«MC’G ¢VƒMh á«FÉŸG á¡LGƒdG

.»ÑXƒHCG ‘ zΩƒjQGƒcCG ∫Éfƒ°TÉf{

 ∞∏àfl  ,¬àdƒL  ∫ÓN  ,√qƒª°S  ó≤ØJh

 ‘ É¡àªgÉ°ùÃ OÉ°TCGh ,´höûŸG ≥aGôe

 IQÉeEG  ‘  á«MÉ«°ùdG  ¢Vhô©dG  õjõ©J

 á«¡«aÎdG  äÉ¡LƒdG  ™jƒæJh  »ÑXƒHCG

.™ªàéŸG OGôaCG áë°Uh áMGQ ¿Éª°†d

 øe  qπc  IQÉjõdG  √òg  ∫ÓN √qƒª°S  ≥aGQ

 ¢ù«FQ  ,∑QÉÑŸG  áØ«∏N  óªfi  ‹É©e

 ,»ÑXƒHCG  -  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGO

 ,…Ò¡ŸG  ∞°Sƒj  øH  ÒªY  øH  ó«©°Sh
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ال�شارقة ـ وام:

عبدالعزيز  الدكتور  ســعادة  بحث 
املســلم رئيــس معهد الشــارقة 
للرتاث خــال لقائه مع الدكتورة 
وزيرة  القرمــازي  قطــاط  حياة 
التونســية  الثقافيــة  الشــؤون 
التعاون  أوجــه  مختلف  مؤخــراً 
للرتاث  الوطني  املعهد  بني  الثنائي 
بتونس ومعهد الشارقة للرتاث، يف 
املادي  الثقايف  الرتاث  حماية  مجال 
وغري املاّدي والرتاث املغمور باملياه 
وتعزيز وتعميق العاقات من أجل 
الثقايف  الــرتاث  وصــون  حماية 

املادي وغري املادي.
املسلم  عبدالعزيز  الدكتور  ووصف 
أجل  من  والحيوي  باملفيــد  اللقاء 
الثقايف  الــرتاث  وصــون  حماية 
أن  خاصة  املــادي  وغــري  املادي 
لدى األشــقاء يف تونــس تجارب 
الشأن كما يمتلك معهد  غنية بهذا 
يف  كبرياً  رصيداً  للرتاث  الشــارقة 
الرتاث  صــون  تفاصيل  مختلــف 
ظل  يف  لألجيال  ونقلــه  وحمايته 
دعــم باحدود مــن قبل صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتور سلطان 
املجلس  القاسمي عضو  بن محمد 

األعىل حاكم الشارقة.
وأكد الدكتور املســلم أن املعهد ال 
يدخر جهداً يف سبيل تعزيز وتعميق 
العاقات بني األشــقاء العرب من 
النجاح  درجات  أعىل  تحقيق  أجل 
واإلبــداع يف مختلف القضايا التي 
دور  أن  إىل  ..مشرياً  بالرتاث  تتعلق 
وجهــود املعهد يف تزايد مســتمر 
خاصة بعد أن أصبح املعهد مركزاً 
القدرات  لبناء  الثانيــة  الفئة  من 
تمثل  إذ  اليونســكو  رعاية  تحت 
هذه الخطــوة نقلة نوعية جديدة 

وإضافة مهمة للعالم العربي.
دور  إىل  املســلّم  الدكتور  وتطرق 

املعهد مستعرضا  ومكانة وجهود 
ومكّونات  وإدارات  أقســام  أبرز 
للرتاث ودوره يف  الشــارقة  معهد 
الوطن  يف  الثقــايف  الرتاث  حماية 
العربــي .. وأعرب عــن رغبته يف 
الجهات  مختلــف  مــع  الّتعاون 
املعنيــة بقطاع الــرتاث يف وزارة 
الشــؤون الثقافية يف تونس لبناء 
عاقــات ثنائيــة من شــأنها أن 
املعريف  النهج  تطوير  يف  تســاهم 
والفكري الذي تّم تبنيه بخصوص 
تعزيــز عاقات  و  املجــال  هــذا 
التواصــل مع املنظمــات العاملية 

والهياكل العربية واإلقليمية.

دبي ـ وام:

خليفة  عبدالله  الفريــق  معايل  زار 
دبي،  لرشطة  العــام  القائد  املري، 
اينوك  مركــز  املرافــق،  والوفــد 
يف  وكان  الطارئــة،  لاســتجابة 
حميد  ســيف  سعادة  اســتقبالهم 
الفايس، الرئيس التنفيذي ملجموعة 

اينوك، وعدد من مسؤويل املركز.

وتــم خال الزيــارة، عقد اجتماع 
ســعادة  ضم  الذي  الوفد  حــره 
مساعد  الغيثي،  عيل  عبدالله  اللواء 
القائــد العــام لشــؤون العمليات 
العامة ألمن  اإلدارة  مدير  بالوكالة، 
الهيئــات واملنشــآت والطــوارئ، 
نارص  محمد  دكتور  اللواء  وسعادة 
الرزوقي، مدير اإلدارة العامة للنقل 
أحمد عتيق  واإلنقاذ، والعقيد خبري 

وعدد  املرونة،  مركز  مدير  بورقيبة 
من الضباط.

عىل  املري  الفريــق  معــايل  واطلع 
أنظمــة وبرامج املركــز األول من 
يف  الطارئــة  لاســتجابة  نوعــه 
"جافزا"،  عيل  لجبل  الحرة  املنطقة 
للمركــز،  التطويريــة  والخطــط 
ذات  املواضيع  من  عدٍد  واستعراض 

االهتمام املشرتك.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
9 مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٨ االثنني  اأخبار الوطن

»ال�شــارقة للتــراث« و »الوطني للتراث« التون�شــي 
يبحثان اأوجه التعاون الثنائي

عبداهلل المري يطلع على اأنظمة مركز اينوك 
لال�شتجابة الطارئة

�شــرطة اأبوظبي: الذكاء اال�شطناعي عزز منظومة ال�شــالمة 
المرورية باالإمارة

اأبوظبي ـ الوحدة:

أبوظبــي  رشطــة  نجحــت 
الــذكاء  أنظمــة  تطبيــق  يف 
لتعزيــز  االصطناعــي 
للسائقني  املرورية  الســامة 
ومســتخدمي الطــرق  وفقا 
لتقنيات متطورة  تعد األحدث 

عىل املستوى العاملي.
وأكدت  يف ترصيح بمناســبة 
أســبوع املرور العربي  والذي 
املرور  أجهــزة  بــه  تحتفــل 
من  الفــرتة  خال  العربيــة  
4-10 من شهر مايو  الجاري 
آمن  "مــرور  شــعار  تحــت 
ومتطور" أهمية تطوير آليات 
العمل لتعزيز السامة املرورية  
بإستخدام أحدث التقنيات التي 
تعتمد عىل الذكاء االصطناعي.

أســباب  أحد  إن  وأوضحــت  
إمــارة  يف  األمــان  مســتوى 
توظيف  يف  يتمثــل  أبوظبــي 
حيث  املتقدمة  التكنولوجيــا 
املدينة  مركــز  إطــاق  تــم 
اآلمنــة، والذي يعتــر مركزاً 
أمنيــاً متطــوراً  معلوماتيــاً 
تقنيات  تســخري  عىل  قائمــاً 
والبيانات  االصطناعي  الذكاء 
مســتويات  لتدعم   الضخمة، 
و  املروريــة،  الســامة  إدارة 

للتصدي  األمنيــة  التنبــؤات 
منهــا  والتعــايف  للجريمــة 

للحوادث قبل وبعد وقوعها.
استخدام  تطوير   إىل  وأشارت 
األنظمة يف املركز و التي تقوم 
التاريخية  البيانــات  بتحليــل 
واآلنية واللحظية من أجل دعم 
التنبؤات التحليلية واملستقبلية 
وتوفريها للقطاعات الرشطية 
التي تسهم يف تحقيق مستوى 
الحــوادث  خفــض  يف  أعــىل 
املرورية و دعم جودة الحياة.

وذكــرت أن املدينــة اآلمنــة 
استشــعار  كمركــز  تعمــل 
ارتباطها  خــال  من  مبتكــر 
باملنظومــة الوطنيــة لإلنذار 

إرســال  عىل  وتعمل  املبكــر 
للجمهور  تحذيريــة  رســائل 
واملهــددات  املخاطــر  حــول 
وبالتايل  حدوثهــا،  وبعد  قبل 
للتحليل  لألفراد  القدرة  تعطي 
االستباقي قبل وقوع األحداث 
االستشــعار  نظام  خال  من 
التحذيري  واإلرســال  والبث 
للجمهور مستخدمي الطرقات 

يف اإلمارة.
الــذكاء  إن  إىل  ولفــت 
تســخريه  يتم  االصطناعــي 
املرورية  األغــراض  لخدمــة 
املدينة  منظومــة  دعــم  عر 
اآلمنــة والتي مــن خال يتم 
وضع آليات لتقويم الســامة 

وإدارتها  املروريــة ودعمهــا 
البيانــات  عــىل  باالعتمــاد 
الضخمة، و التنبؤات بســلوك 
الســائقني  باستخدام تقنيات 
وتعليم  وتدريــب  التصنيــف 
اآلالت وأجهزة الحاســب اآليل 
العصبية  الشــبكات  وتوظيف 
ســلوك  إلدارة  االصطناعيــة 
لدينا  يكون  بحيث  الســائقني 
مراقبة  يف  مســتمرة  عمليــة 
لتعزيز  الخطرين  الســائقني 
يتــم  بحيــث  امللــف،  وإدارة 
الخطورة  مرحلة  من  االنتقال 

إىل السلمية.
املنظومة  هــذه  إن  وأوضحت 
املخالفات  منظومــة  تدعــم 

الرقميــة التي يتــم تحريرها 
أي تدخل  مــن دون  إلكرتونياً 
مسافة  ترك  عدم  مثل  برشي، 
األمان بني الســيارات، ورصد 
املركبــات الثقيلة التي تخالف 
املسموح  واألوقات  التصاريح 
بها للســري، كما يدعم النظام 
عر  واملقرتحــات  األبحــاث 
الدوريــات  توزيــع  كيفيــة 
غري  منظمة  بطريقة  املرورية 
األماكن  واقرتاح  عشــوائية، 
التــي تتمركز فيها عن طريق 
تحليل النقاط الساخنة والتنبؤ 
بحالة وقوع حوادث مرورية.

التحليل  عمليــة  أن  وأكــدت 
تعزز ضمــان رسعة الوصول 
بفاعلية  الحــدث  موقــع  إىل 
منظومة  تطبيــق  جانــب  إىل 
محاكاة حجم الحركة املرورية 
والتي تدعم من خال التنبؤات 
حجم الحركة املرورية، و رسم 
سيناريوهات متوقعة يف حالة 
أو  مــروري،  ازدحام  حدوث 
صيانة عىل الطرق، مما يسهم 
يف إدارة هــذه املنظومــة عر 
املوجودة،  املستقبلية  التنبؤات 
األقرص  الطرق  وتوفري  دعم  و 
لألحداث  للوصول  للدوريــات 
قبل وقوعها، أو التعامل معها 

بصورة فائقة وفاعلية.

العني ـ وام:

فاز فريق من طلبة كلية الهندســة بجامعة اإلمارات 
الروبوتات  ملسابقة  الرابعة  بالنسخة  املتحدة  العربية 
اإلمارات  رشكــة  تنظمها  التي  الســنوية  الصناعية 
العاملية لألملنيوم. يذكر أن املسابقة هي تحد بني طلبة 
الجامعات ومؤسسات التعليم العايل يف الدولة لتصميم 
مصاهر  يف  الســتخدامها  صناعية  روبوتــات  وبناء 

التابعة لرشكة اإلمارات العاملية لألملنيوم. األملنيوم 
وعمل الفريق عىل تطويــر روبوت قادر عىل تنظيف 
أحواض التهوية من الطمي والطني يف موقع الطويلة 
التابــع للرشكة، حيث تقوم هــذه األحواض بتهوية 
مياه البحر املســتخدمة قبل إعادتهــا مرة أخرى إىل 
البحر، مما يزيد من نســبة األكســجني بها من أجل 

البيئة البحرية. حماية 
الزحمي مساعد  الدكتور سالم شامس محمد  وأعرب 
العميد لشــؤون الطلبة يف كلية الهندسة عن سعادته 
بهذا اإلنجاز، مؤكــدا أن إثراء ثقافة االبتكار وتعزيز 
طريق  عن  املجتمعيــة  املشــاركة  يف  الجامعــة  دور 
املعرفة واملهارات  املحلية لدعم نقل  تطوير الرشاكات 
لخدمة املجتمع من األهداف االسرتاتيجية التي تبنتها 
املنطلق  هذا  ومن  املتحــدة،  العربية  االمارات  جامعة 
بكافة  الفريق  الهندســة عىل دعم  كلية  فقد حرصت 
والتي  اإلداريــة  والتســهيات  التقنية  اإلمكانيــات 

انعكست إيجابا عىل معنويات وإنجازات الفريق » .
من جهته قال الدكتور وليد أحمد املرشف عىل الفريق 
التحديات  الســنة من أصعــب  » يعتــر تحدي هذه 
الصناعيــة التــي طرحتها رشكة اإلمــارات العاملية 
مبتكرة، حيث  ثورية  لحلــول  تحتاج  والتي  لألملنيوم 
للروبوت وتم اختباره  أويل  تم تصميم وتنفيذ نموذج 
بنجاح وسيتم العمل عىل تطويره بالتعاون مع فريق 
تطوير التكنولوجيا يف الرشكة لاســتخدام عىل املدى 
الطويــل يف عملياتها، مشــريا إىل أن الفريق تميز من 
تخدم  ابتكارية وعملية مستدامة  خال طرحه حلول 
والتي تطرح ألول مرة والقت  الصناعية  املشاكل  حل 

إشادة واسعة من قبل مسؤويل وإدارة الرشكة.

فريق جامعة الإمارات يفوز بم�سابقة 
الروبوتات ال�سناعية

الشارقة ـ وام:
تشــهد دولة اإلمــارات يف 12 مايو الجاري 
طلوع منزلة »الرشطان« من الجهة الرشقية 
القيظ/  /ثريا  الحــرث  أهل  عامة  عند  وهو 
وعامة من عامات دخول الصيف وسيطرة 
األجواء الحارة عــىل عموم الجزيرة العربية 

نهارا.
درجات  ميل  موعد  مع  »الرشطان«  ويتزامن 
الحــرارة إىل االرتفاع وميل الجو إىل الجفاف 
خاله  تنشــط  حيث  الرطوبة  انخفاض  مع 
»البــارح« وهــي الرياح الشــمالية الغربية 
النشــطة والجافة واملحملة بالغبار واألتربة 
البــوارح حتى  يمتد موســم هبوب  حيــث 

منتصف يوليو القادم إذ يشتد السموم.
وقال إبراهيم الجــروان رئيس مجلس إدارة 
التي  النجوم  : تختلف  للفلك  جمعية اإلمارات 
تطلع من األفق الرشقي فجرا باختاف األيام 
والفصــول وقد ربط العــرب هذا االختاف 
بأحوال الجو والرياح واألمطار وأطلقوا عليه 
لفظ »األنواء« وتم ربط األنواء مع خصائص 
واألســماك  الحيوانات  وســلوك  الطقــس 
ومواســم  ورحاتهــا  تكاثرهــا  وأوقــات 
الزراعــة والحصاد وأوقات نمو العشــب يف 
الرطب  والصيد وطرح  الرعــي  وأوان  الرية 

بالجزيرة العربيــة ونضج التني والعنب كما 
الفرتة ويعتر  البحــري يف هذه  الصيد  يجود 
الصيد  مواســم  أفضل  من  البحــر  أهل  عند 
أسماك  تكثر  حيث  العربي  الخليج  يف  البحري 
الكنعد والقباب والضلع وغريها من األسماك 
السطحية التي يتم صيدها بالخيط /الحداق/ 

ويملح السمك الفائض للحفظ.
الحمل  برج  راس  نجوم  أن  الجروان  وأضاف 
ســميت بـــ »الرشطان« كونهــا الرشط أو 
..موضحا  الطوالع  النجوم  أول  ألنها  العامة 
وأول  الحمل  راس  »الرشطــان«  منزلــة  أن 
منازل  الثانية من  واملنزلة  الشــامية  النجوم 

فيه نجوم  الذي تختفي  الثريا/  موسم /كنة 
الثريــا عن األنظــار فالرشطــان هما قرنا 
الحمــل والبطني وهو بطــن الحمل والثريا 
هي آلية الحمل وهي عنقود نجمي يشــاهد 
جزء  أنها  عىل  حاليا  الثريا  وتصنف  كسحابة 
النجمية، وخال طلوع  الثــور  من مجموعة 
منزلة الرشطان تقرتن نجوم الثريا بالشمس 

فتنتقل من نجم مســائي يشــاهد يف الجهة 
إىل نجم صباحي  الشمس  بعد غروب  الغربية 
يشاهد يف الجهة الرشقية قبل رشوق الشمس 

ثم تتقدم تدريجيا يف الطلوع.
وأشــار إىل أن املوسم ينســب إىل الطالع من 
النجم وهو الــذي يظهر بالغداة /بني الفجر 
حيث  الرشقية  الجهة  من  الشمس/  ورشوق 
يكــون أول طلوع لها بعد غياب فرتة ال تقل 
عن شــهر بعد سقوطها يف األفق الغربي بعد 
غروب الشمس ثم تستمر يف الظهور يف سماء 

9 أشهر. الليل فرتة ال تقل عن 
يشــار إىل أن منزلــة الرشطــان عبارة عن 
نجمني عىل رأس املنازل القمرية وأول املنازل 
الشــمالية الرشطان ويسمى أيضاً /النطح/ 
و/الناطح/ وهما كوكبان نرّيان يتبعان برج 
الحمل أحدهما يف الشــمال وهو نجم الحمل 
وأهــم نجوم هــذا الرج وهو يشــكل أحد 
واآلخر  الثاني  القدر  الحمل وهو مــن  قرني 
يف الجنوب وهو من القدر الثالث أحدهما بيتا 
التقليدي  إسمه   Beta arietis الحمل 
العربي  اإلسم  من  مشــتق   sheratan
ويملك  الحمل  كوكبــة  يف  ثنائي  نجــم  وهو 
الرشطان قدرا ظاهريا +2.26 ويبعد 59.6 

سنة ضوئية عن األرض.

»االإمارات للفلك«: بدء طلوع »ال�شرطان« في 12 مايو

»الداخليــة« تطلق حملة التوعيــة المرورية 
الموحدة الثانية لعام 2022

اأبوظبي ـ وام:

أطلقــت وزارة الداخليــة ممثلة يف 
حملتها  االتحــادي،  املرور  مجلس 
املرورية املوحدة الثانية عىل مستوى 
»الســامة  شــعار  تحت  الدولــة 
املروريــة ملســتخدمي الدراجــات 
الكهربائي«،  الكهربائية««السكوتر 
لدى  املروري  الوعــي  تعزيز  بهدف 
هذه الفئة، من خال رضورة التقيد 
واتبــاع التعليمــات واإلرشــادات 

الازمــة للســامة املروريــة عىل 
تحقيق  يضمــن  بمــا  الطرقــات 

السامة واألمان ملستخدميها.
سلســلة  ضمن  املبــادرة  وتأتــي 
التي  املرورية  املبادرات والحمــات 
تــم إطاقها مطلع العــام الجاري 
2022، وتســتهدف توجيه رسائل 
الدراجــات  ملســتخدمي  توعيــة 
عىل  ســامتهم  لضمان  الكهربائية 
االلتزام  عــىل  وحثهم  الطرقــات، 
الســري واملرور  بتطبيــق قوانــني 

الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات.
اســتخدام  إىل  الحملــة  وتدعــو 
»الســكوتر«  الكهربائية  الدراجات 
ملمارستها  املخصصة  املســارات  يف 
ومصدات  الخوذة  لبس  إلزامية  مع 
لإلضاءة  العاكسة  واملابس  الركبة 
أثناء  خصوصــاً  /الفســفورية/، 
بتعليمات  وااللتــزام  لياً  قيادتهــا 
الوقايــة  واشــرتاطات  الســامة 
هذه  ملثــل  التنظيميــة  واللوائــح 

املركبات يف إمارات الدولة.
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أ(: كييف-)د ب 

 زار رئيــس الوزراء الكندي جاســتن 
تــرودو أوكرانيا بدون إعالن مســبق 
إعالم  وســائل  ذكرت  حســبما  وذلك 

أوكرانية يوم األحد.
»أوكرانفورم«  أنبــاء  وكالــة  وقالت 
الكنديــة يوم األحد اســتنادا إىل عمدة 
املدينة  هذه  زار  ترودو  أن  اربني  مدينة 
للعاصمة  الكبــر  املحيط  يف  الواقعــة 

األوكرانية كييف.
الذي  ترودو  صــورة  الوكالة  ونرشت 
األطليس  بــالده لحلف شــمال  تنتمي 

)ناتو( وهو يقف أمام منازل مدمرة.
الكندية  الحكومة  أكــدت  جانبها،  من 

ذلــك بوقت قصر  أعقاب  الزيــارة يف 
لقاء  عقد  يعتــزم  تــرودو  إن  وقالت 
فولوديمر  األوكرانــي  الرئيــس  مع 

زيلينسكي.
ماركوشــني  أولكســندر  وكتــب      
عمدة اربني ، عىل حســـــابــــه عىل 
فيســبوك:« ترشفت للتو بالحديث مع 
ترودو،  جاســتن  كندا  وزراء  رئيــس 
اربني ليشاهد بعينيه كل  إىل  وقد وصل 
الروس  املحتلون  ألحقها  التي  األهوال 

بمدينتنا«.
كانــت قوات روســية احتلت املنطقة 
كييف  األوكرانية  بالعاصمــة  املحيطة 
ومــن بينها أيضا ضاحيــة اربني ملدة 
الرويس  الغــزو  بعــد  وذلك  أســابيع 

املايض،  شباط/فرباير  أواخر  ألوكرانيا 
وبعد انســحاب القوات الروســية تم 
اكتشــاف جثث مئات املدنيني، وتحمل 
املسؤولية  روسيا  األوكرانية  الحكومة 

عن قتل هؤالء املدنيني.
وكان العديد من الساسة الدوليني زاروا 
املاضية  األســابيع  أوكرانيــا مرارا يف 

للتعبر عن الدعم والتضامن.
بربل  األملاني  الربملان  رئيســة  وزارت 
باس، ثاني أرفــع ممثل ألملانيا، كييف  
زيلينســكي وأعربت عن  وتحدثت مع 
أحيت  كما  أوكرانيا،  مع  أملانيا  تضامن 
والسبعني  الســابعة  السنوية  الذكرى 
وانتصار  الثانية  العاملية  الحرب  لنهاية 

النازية. أملانيا  الحلفاء عىل 

أ(: برلني-)د ب 

 أكد املستشــار األملاني أوالف شولتس 
تضطلع  التــي  التاريخية  املســؤولية 
بها بــالده يف دعم أوكرانيا يف مواجهة 

الحرب الروسية.
وجاء يف نص خطاب يعتزم شــولتس 
الذكرى  بمناســبة  األحد  يــوم  إلقاءه 
السابعة والســبعني لنهاية  الســنوية 
بدرس  الثانية:« خرجنا  العاملية  الحرب 
لبالدنا  الكارثي  التاريــخ  من  محوري 
وهو  و1945،   1933 بــني  الفرتة  يف 
ال لتكــرار الحرب أبدا ال لتكرار اإلبادة 
الجماعية أبدا ال لتكرار الحكم املتسلط 

أبدا«.
وتابع شولتس أن هذا األمر ال يعني يف 
الوضع الراهن إال » أن ندافع عن الحق 
وأن  عليهم  املعتدى  جانب  إىل  والحرية 
ندعم أوكرانيا يف حربها ضد املعتدي«.

وأكد شــولتس أنه عىل قناعة راسخة 
بأن الرئيس الرويس فالديمر بوتني لن 
يكســب الحرب وأن أوكرانيا ستصمد 
» فالحريــة واألمن ســينترصان كما 

انتــرصت الحرية واألمــن عىل انعدام 
الحرية والعنف والديكتاتورية قبل 77 

عاما«.
ورأى شولتس أن اإلسهام يف هذا الدعم 

كل عىل قــدر طاقته يعني اليوم أن ما 
لن   « الثانية  العاملية  الحرب  إبان  حدث 
يتكرر أبدا« مشرا إىل أن هذا هو مراث 
الثامن من أيار/مايو )الذي يوافق يوم 
استسالم أملانيا النازية يف عام 1945(.

من ناحية أخرى، برر شولتس طريقة 
أوكرانيا  دعــم  يف  األملانية  الحكومــة 
وتحدث عن إرســال أسلحة يف منطقة 
جمهورية  تاريخ  يف  مــرة  ألول  حرب 
أملانيــا االتحاديــة » كمــا أننا ندرس 
بشكل متأن إرسال معدات ثقيلة أيضا، 

وسنواصل ذلك«.
واستطرد شــولتس:« يف الوقت نفسه 
فإننا ال نفعل ببساطة كل يشء يطالب 
إن ســبب ذلك  أو ذاك« وقال  به هــذا 
عىل  الدستورية  يمينه  يف  أقسم  أنه  هو 
تفادي إلحاق الرضر بالشــعب األملاني 
من  وحلفائنا  بالدنا  حماية  ذلك  »ومن 

األخطار«.

ريجا-)د ب �أ(:

 افتتــح معــرض لصــور الحرب من 
يوم  التفيا  عاصمة  ريجــا  يف  أوكرانيا 
حلول  من  وجيــزة  فرتة  قبــل  األحد، 
يوافق  الذى  الرويس  النرص  يوم  ذكرى 

أيار/ مايو. غدا التاسع من 
بالقرب  16 صــورة كبرة  وتم نصب 
من نصب النرص الســوفييتي الضخم، 
وهــو واحد من أكثر النصب التذكارية 

املثرة للجدل بالبالد.
وأقيم املعرض بعنوان »املجد ألوكرانيا، 
جنودا  الصور  وتظهر  لألبطال«.  املجد 
جرحــى وأناســا مفجوعــني ومبان 

مدمرة يف أوكرانيا.

من  أفراد  يقــوم  مايو،  أيــار/   9 ويف 
األقليــة الروســية يف التفيــا تقليديا 
الســوفييتي  النرص  ذكــرى  بإحيــاء 
النرص  نصب  عند  النــازي  النظام  عىل 

التذكاري.
اآلالف  مئات  احتشــد  الجائحة،  وقبل 
عنــد النصب الذي يبلــغ ارتفاعه 79 
الربونز،  من  أســطورية  وتماثيل  مرتا 

.1985 والذي تم نصبه يف عام 
ويف ضــوء الحرب الجارية يف أوكرانيا، 
أثرت مخاوف يف التفيا بإمكانية وقوع 
فرض  وبالتايل،  العام.  هذا  اضطرابات 
الربملان حظرا عــىل إقامة أي فعاليات 

التذكارية السوفيتية. عند النصب 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
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ال�سعودية: الملك
في  أفاد  قــد  الملكــي  الديــوان  كان 
وقت ســابق من يوم األحد بأن الملك 
الملك فيصل  سلمان دخل مستشــفى 
التخصصي بجدة للخضوع لفحوصات 

طبية.
مقتضب  بيــان  الديوان، في  وأشــار 
نقلتــه )واس(، إلى أن الملك دخل إلى 
أن  مساء الســبت ، دون  المستشفى 

يذكر المزيد من التفاصيل.

قرينة بايدن
للشعب  أظهر  أن  المهم  أن من  وأعتقد 
هذه  إيقــاف  يجب  أنــه  األوكرانــي 
المتحدة  الواليات  أن  الحرب" وأردفت 

تقف إلى جانب أوكرانيا.
وذكــر الصحفيون أن أولينا شــكرت 
الزيارة "الشجاعة" وقالت  على  جيل 
عبــر المترجم " ألننا نفهم ماذا يعني 
للواليات  األولــى  للســيدة  بالنســبة 

أثناء حرب  هنا  إلــى  القدوم  المتحدة 
يوم  كل  عســكرية  عمليات  فيها  تقع 
وتدوي فيها صافرات اإلنذار كل يوم".

زيارتها  خــالل  توجهت  جيــل  كانت 
مع  الحدودي  المعبر  إلى  لســلوفاكيا 
أوكرانيا في بلدة فيسنه نيمكه أقصى 

شرق سلوفاكيا.
وقالت وكالة أنباء )تاسر( السلوفاكية 
كان  التي  األولى  األمريكية  السيدة  إن 
يرافقهــا رئيس الوزراء الســلوفاكي 
أفراد  مع  اليوم  هيجر، تحدثت  ادوارد 

من حرس الحدود وقوات اإلطفاء.
كانــت جيل زارت فــي الصباح مركز 
مدينة  فــي  لالجئين  أولي  اســتقبال 
تديره  ســلوفاكيا  شــرقي  كوزيتش 
ســلطات المدينــة، ثــم توجهت إلى 
وأطفاال  نساء  تؤوي  ابتدائية  مدرسة 

أوكرانيين.
ويتضمن برنامج جيل في ســلوفاكيا 
عقد لقاء مع الرئيســة الســلوفاكية 

زوزانا كوبوتوفا غدا االثنين.
لعدة  بجولة  حاليا  تقوم  جيل  أن  يذكر 

أيام في الدول المجاورة ألوكرانيا.
وكانت جيل زارت رومانيا في اليومين 
وتضمن  والســبت  الجمعة  الماضيين 
برنامجها هناك زيارة جنود أمريكيين 
بحلف  العضو  الدولــة  في  يتمركزون 

شمال األطلسي )ناتو(.

مجموعة ال�سبع
الجديدة  العقوبات  عن  اإلعالن  ويأتي 
النصر"  بـ"يوم  روسيا  احتفاالت  قبل 
الذكرى  يوافــق  الذي  االثنيــن  اليوم 
على  لالنتصار  والســبعين  الســابعة 

النازية. ألمانيا 
دول  كل  أن  األبيــض  البيت  وأضــاف 
مجموعة الســبع تعهدت بالعمل على 
إنهاء استيراد النفط الروسي أو فرض 

حظر عليه.
فرضت  المتحدة  الواليــات  أن  يذكــر 
بالفعل مثل هذا الحظر على اســتيراد 

النفط الروسي.

في  األوروبي  االتحاد  دول  وتتفاوض 
الروسي  النفط  بروكســل حول حظر 
وفرض عقوبات جديدة على روســيا، 
قواعد  مؤخرا حول وضع  وثار خالف 
المجر  مثل  لدول  بالنســبة  استثنائية 
وبلغاريا، ومن  وســلوفاكيا  والتشيك 
في  المحادثات  اســتئناف  المنتظــر 

األسبوع المقبل.
وأعلن ممثــل للحكومة األمريكية عن 
فرض حظر على تقديم خدمات أعمال 
لشركات وأشخاص في روسيا مشيرا 
على  يشــمل خدمات  الحظر  أن  إلــى 
ســبيل المثال في مجال المحاسبة أو 

اإلدارة أو االستشارات أو التسويق.
وأضاف أن الواليات المتحدة ستفرض 
أهم ثالث محطات  أيضا عقوبات على 
أو  مباشر  بشــكل  تخضع  تلفزيونية 
الرئيس  حكومة  لسيطرة  مباشر  غير 
برفي  بوتين، وهي  فالديمير  الروسي 
كانــال وروســيا1- وإن تــي دبليو، 
طلبات  تقديــم  يتم  لــن  أنه  وأوضح 
إعالنــات مــن الواليــات المتحدة لـ 

"أبواق الكرملين" هذه ولن يتم توريد 
تقنية أمريكية للبث لهذه المحطات.

وتابع المســؤول الحكومي األمريكي 
تشديد  ستواصل  المتحدة  الواليات  أن 
بغرض  الصــادرات  علــى  ضوابطها 
إضعــاف المجهود الحربي الروســي 
وقال إن تشديد الضوابط سيسري على 
ســبيل المثال على منتجات األخشاب 
إزالة  ومركبات  الصناعية  والمحركات 
عقوبات  فرض  ســيتم  العراقيل. كما 
الروســية  البنوك  أكبر  علــى مديرين 
وثالث أكبر بنك روسي، وهما سبيربنك 
وجازبروم بنك " والرسالة هي أنه لن 
الروســي  لالقتصاد  مالذ  هناك  يكون 

في حال استمرار غزو بوتين".

اليمن: 10 قتلى
ودعت الوزارة" المواطنين إلى اليقظة 
واإلبــالغ عن أي تحركات مشــبوهة 
بأنها  اإلرهابيــة، مفيــدة  للعناصــر 

يبلغ  من  لــكل  مالية  مبالغ  خصصت 
عن اإلرهابيين وتحركاتهم".

ن مشــروع   مــن ناحيــة أخرى تمكَّ
واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز 
اإلنســانية في السعودية )مسام( من 
جماعة  زرعتهــا  انتــزاع 998 لغما 

الحوثي في مختلف مناطق اليمن .
األنباء الســعودية  وكالــة  وذكــرت 
)واس( يوم األحد أن فريق "مســام" 
تمكــن ، خــالل األســبوع األول من 
الشــهر  الجاري، من نزع 341 لغًما 
غير  و163 ذخيرة  للدبابــات  مضاًدا 
عــدن، الفتة  محافظة  فــي  متفجرة 
مضاًدا  نزع 336 لغًمــا  تــم  أنه  إلى 
للدبابــات و158 ذخيرة غير متفجرة 

في محافظة مأرب.
وووفــق الوكالة ، يصبــح بذلك  عدد 
مشــروع  بداية  منذ  المنزوعة  األلغام 
"مســام" 336 ألًفــا و891 لغًمــا 
زرعتها  المليشيات الحوثية بعشوائية 

في األرجاء اليمنية.

موسكو-)د ب أ(:
الســجن  من  وحــراس  ســجناء  اســتدعاء  تم   
إقليم  يف  الروســية،  بقرية جرومادســك  املحــي 

كراسنويارسك بسيبريا إلخماد حرائق الغابات.
التليفزيونية يوم  دبليــو«  »إن تي  وذكرت محطة 
فاقت  ما  بعد  رضورية  كانت  مساعدتهم  أن  األحد 

قوة الحرائق قدرات فرقة اإلطفاء.
ووفقا لتقارير رسمية، شبت النران يف حوايل ألف 
الغابات والســهوب يف كراسنويارسك،  هكتار من 
القرى،  العديد من  بالفعل  برشقى روســيا. وُدمر 
أشخاص  ســبعة  مرصع  عن  تقارير  وردت  بينما 

باإلقليم حتى اآلن.
عن  باإلبالغ  سيبريا  يف  األقاليم  من  الكثر  ويقوم 

انتشار حرائق غابات عارمة.
ويف إيرتوتســك املطلة عىل بحرة بيكال، شب 13 
 700 املجمل يف منطقة مساحتها حوايل  حريقا يف 
هكتار، حســبما ذكرت وكالة انرتفاكس الروسية 
اليوم األحد، نقال عن حاكم إقليم إيجور كوبسيف.

وتــم تفعيل حالــة الطوارئ يف اإلقليــم منذ يوم 
الحدائق.  بإحدى  السبت، وتويف شخصان يف حريق 
وتــم اإلبالغ عن حرائق أيضا يف أقاليم كيمروفو، 

وكورجان وأومسك.

�سجناء ي�ساركون في اإخماد حرائق 
غابات في �سيبيريا

رو�س��يا ت�س��هد انخفا�س��اً ف��ي ع��دد 
الإ�سابات والوفيات ب�»كورونا«

مو�سكو-و�م:
كورونا  بفروس  والوفيات  اإلصابات  حصيلة  شهدت   

يف روسيا انخفاضا خالل الساعات الـ24 املاضية.
وأعلنــت الســلطات الصحيــة الروســية يف تقريرها 
5447 إصابة جديدة بالفروس خالل  اليومي تسجيل 
5500 يوم السبت  الساعات الـ24 املاضية مقارنة بـ 
مليونا   18 تسجيلها  تم  التي  اإلصابات  إجمايل  ليصبح 

و227 ألفا و666 إصابة .
وأشــارت إىل رصد 118 حالة وفاة مقابل 132 حالة 
376 ألفا  يف الليلة قبل املاضيــة ليبلغ إجمايل الوفيات 
و946 حالة، مع تماثل 6682 شخصا للشفاء ليصبح 
مجموع املتعافني 17 مليونا و603 آالف و98 شخصا.

الرويس ملكافحة  الفيدرايل  املركز  أفاد  ذاته،  السياق  ويف 
الوفيــات واإلصابات بفروس  األوبئــة، برتاجع عدد 
إىل  الجــاري  األســبوع  »كورونــا« يف روســيا خالل 
مســتويات متدنية، وذلك ألول مرة منذ نهاية سبتمرب 

.2020

معر�ض م�سور لحرب �أوكر�نيا في لتفيا �أمام ن�سب 
�لن�سر �ل�سوفيتي

�سولت���ض يوؤكد �لم�سوؤولية �لتاريخية لألمانيا 
في دعم �أوكر�نيا

أ(: روما-)د ب 
بفروس  إصابات  ألفا و804   30 إيطاليا   سجلت 
كورونا خالل الساعات الـ 24 املاضية، مقابل 40 

ألفا و522 إصابة يف اليوم السابق.
كما سجلت إيطاليا 72 وفاة خالل آخر 24 ساعة 
، مقابل 113 وفاه، حسبما أفادت وكالة بلومربج 

لألنباء.
ترتفع بذلــك حصيلة اإلصابات اإلجمالية يف البالد 
إىل 16 مليونا و767 ألفا و773 إصابة، والوفيات 

164 ألفا و417 وفاة. إىل 

�إيطالي��ا ت�س��جل �أكرث من 
30 �أل��ف �إ�سابة بكورونا 

يف 24 �ساعة
أ(: كواالملبور-)د ب 

 مــن املقرر أن تواصــل الحكومة 
املاليزية دعــم أربعة مواد خاضعة 
يف  للمساعدة  والســيطرة  للرقابة 

خفض معدل التضخم يف البالد.
وأفادت صحيفة »ذا نيوســرتيتس 
تايمــز« نقال عن الوزير برئاســة 
)للشــؤون  الــوزراء  مجلــس 
االقتصاديــة( مصطفى محمد بأن 
الوقود  دعم  أن  أدركــت  الحكومة 
والديزل  والبنزين  الطهي  زيت  عىل 

وغاز البرتول املسال مهم للشعب.
إىل  اآلن  ينتقل  بلدنــا  »إن  وأضاف: 
الوضع  فيها  ينتــرش  التى  املرحلة 

الرغم من  ، وعىل  عىل نطاق واسع 
وجود القليل من الضغط بعد معدل 
أنه ال يزال  إال   ، املؤكد  التضخم غر 

بإمكان الحكومة إدارة املعدل«.
الجهود  إىل  »يرجــع  ذلك  أن  وتابع 
الحكوميــة وبمســاعدة الوكاالت 

ذات الصلة«.
ذلك،  عىل  »للحفاظ  أنه  إىل  وأشــار 
الوضع  مراقبة  الحكومة  ستواصل 

من وقت آلخر«.
وقال مصطفــى إن معدل التضخم 
يف البالد بلغ 2ر%2 يف آذار/مارس 
مقارنة  منخفضــا  زال  مــا  وهو 
بالواليات املتحدة التي سجلت معدل 

5ر7%. 5ر%8 وأوروبا  تضخم 

برلني-)د ب أ(:

 أحيا املئات يف أنحاء أملانيا الذكرى 
والسبعني عىل  الســابعة  السنوية 
نهاية الحــرب العاملية الثانية يوم 
األحد، يف ظل حضور مكثف لرجال 
الرشطــة تحســبا ألي توتــرات 
محتملة بسبب الحرب يف أوكرانيا.

السوفيتي  التذكاري  النصب  وعند 
وضع  بربلني،  تريبتاور  حديقة  يف 
وأحيوا  الزهــور  املواطنني  مئات 
ذكرى الذين سقطوا خالل الصباح.

ووفقــا ملتحدث باســم الرشطة، 
جــاء أيضا الكثر مــن املواطنني 
للنصب الــرويس يف مقاطعة ميته 

البعض  ووضــع  البالد.  بوســط 
أكاليل الزهور.

فرانك- األملاني  الرئيــس  ووصف 
فالرت شتاينماير الحرب يف أوكرانيا 
بأنهــا »فاصــل تاريخــي« ُيجرب 

األوروبيني عىل رؤى مؤملة
خالل  األحد  يوم  شتاينماير  وقال 
النقابات  التحاد  االتحادي  املؤتمر 
برلني:  األملانية  بالعاصمة  األملانية 
الســالم  أن  تماما  يقني  عىل  »كنا 
أمورا  تعــد  والرخــاء  والحريــة 
بديهية«. وتابع قائال: »هذه الحرب 
أنه  وحشية  بطريقة  لنا  كشــفت 
يتعني علينــا حماية ديمقراطيتنا 

والدفاع عنها، داخليا وخارجيا«.

م�سوؤول ماليزي: �حلكومة �ستو��سل دعم مو�د 
�أ�سا�سية للم�ساعدة يف خف�ض �لت�سخم

�ملئات يحيون ذكرى نهاية �حلرب �لعاملية 
�لثانية يف �أنحاء �أملانيا
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كاتب اأمريكي : مع تهديدات رو�سيا 

وال�سين...العالم قد يقترب ب�سرعة 

بالغة من اللحظة الأ�سواأ في التاريخ

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني 9 مايو 2022ـ  العـدد 15038  
12 �أخبار وتقارير

وا�سنطنـ  )د ب ا(-

دعا املدير التنفيذي االإعالمي دميرتي كي�سيليوف 

، الذي يو�سف غالبا بـ« ل�سان حال بوتني » عرب 

اجلاري،  مايو  اأيار/  اأول  الرو�سي، يف  التليفزيون 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اإىل اإطالق مركبة 

م�سرية حتت املاء من طراز بو�سيدون حتمل »راأ�سا 

حربية تبلغ قوتها التفجريية 100 ميجا طن.«

وقال كي�سيليوف اإن التفجري �سوف يوؤدي اإىل موجة 

مد كبرية بطول 1640 قدما من �ساأنها اأن« تدفع 

بريطانيا اإىل اأعماق املحيط ».

اأ�ستاذ جامعي  ،وهو  ت�ساجن  وقال جوردون جي. 

وكاتب وموؤرخ اأمريكي ، ا�سُتهر بكتابه »االنهيار 

القادم لل�سني« يف تقرير ن�رشه معهد جيت�ستون 

االأمريكي،اإن هذا التهديد جاء عقب تهديد اأطلقه يف 

28 ني�سان/ اأبريل املا�سي اآلك�سي جورافليوف ، 

رئي�س حزب رودينا)الوطن( املوايل للكرملني .

ويف برنامج )60دقيقة ( الذي تبثه القناة االأويل 

بالتليفزيون الرو�سي ، نا�سد جورافليوف الرئي�س 

نووية  باأ�سلحة  بريطانيا  يهاجم  باأن  بوتني 

با�ستخدام ال�ساروخ �سارمات ، وهو ال�ساروخ االأكرب 

واالأثقل يف العامل.

ويطلق حلف �سمال االأطل�سي )ناتو( على ال�ساروخ 

�سارمات »ال�سيطان .2«

و�سارك بوتني نف�سه يف اإطالق مثل هذه التهديدات 

، فقبل اإر�سال قواته عرب حدود اأوكرانيا ، حذر »من 

عواقب مل تواجهوها مطلقا يف تاريخكم«.

�سباط/فرباير  �سهر  من  والع�رشين  ال�سابع  ويف 

املا�سي و�سع قواته النووية يف حالة تاأهب عالية.

ويف اأول اآذار/مار�س املا�سي ، تفقد الزعيم الرو�سي 

بالي�ستية  ب�سواريخ  املزودة  غوا�ساته  بالفعل 

فيما  االأر�س  على  املتحركة  ال�سواريخ  وقاذفات 

اأُطلق عليه تدريب.

البارزين  الزمالء  كبار  ،اأحد  ت�ساجن  جي  واأ�ساف 

املجل�س  وع�سو  االأمريكي  جيت�ستون  مبعهد 

اال�ست�ساري للمعهد ، اأن لدى رو�سيا عقيدة نووية 

،معروفة بـ« الت�سعيد خلف�س الت�سعيد« اأو على 

والتي  لالنت�سار«،  ،«الت�سعيد  دقة  اأكرث  نحو 

تت�سمن التهديد باأ�سلحة نووية اأو ا�ستخدامها مبكرا 

يف حرب تقليدية.

وخالل هذا القرن ومن حني الآخر قامت ال�سني ، 

�سباط/فرباير  �سهر  من  الرابع  يف  اأ�سدرت  التي 

املا�سي بيانا م�سرتكا مع رو�سيا ب�سان �رشاكتهما 

التي ال حدود لها ، بتوجيه تهديدات ال مربر لها 

بتدمري مدن دول اأ�ساءت لها بطريقة ما.

ويف �سهر متوز/يوليو العام املا�سي ، هدد النظام 

ال�سيني ،على �سبيل املثال، ب�رشب اليابان باأ�سلحة 

نووية ب�سبب دعمها لتايوان.

ويف �سهر اأيلول/�سبتمرب املا�سي ،اأطلقت ال�سني 

اإىل  اأن�سمت  الأنها  اأ�سرتاليا  �سد  مماثال  تهديدا 

اتفاق  يف  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 

اأوكو�س ، وهو ترتيب للحفاظ على اال�ستقرار يف 

املنطقة.

ويف �سهر اآذار/مار�س املا�سي، توعدت وزارة الدفاع 

ال�سينية » باأ�سواأ العواقب« بالن�سبة للدول التي 

اأن  .وبدا  نف�سها  عن  الدفاع  على  تايوان  ت�ساعد 

التهديد كان موجهاً ب�سفة خا�سة اإىل اأ�سرتاليا.

 ، اإنه  ال�سمالية  كوريا  قالت  اجلاري،  ال�سهر  ويف 

باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام االأ�سلحة النووية للرد على 

اأي هجوم ، فاإنها قد تهاجم دوال اأخرى باأ�سلحة 

نووية.

وكوريا  وال�سني  رو�سيا  تهديد  يكون  اأن  والميكن 

ال�سمالية يف نف�س الوقت باإطالق االأ�سلحة االأكرث 

تدمريا يف العامل ، اإ�سارة جيدة.

 ، هو�سي  بيرت  قال  املا�سي  مار�س  اآذار/  ويف 

وهو زميل رفيع امل�ستوى يف معهد هود�سون » 

الرغبة  وعدم  اأفغان�ستان  من  الفا�سل  االن�سحاب 

لدعم اأوكرانيا ب�سكل فعال قد دفع االأعداء امل�سلحني 

للواليات  التهديدات  ت�سعيد  اإىل  نووية  باأ�سلحة 

املتحدة وحلفائها ». 

وتابع » اأنهم ي�سعرون ب�سعف اأمريكي متزايد«.

وقال ريت�سارد في�رش ، من مركز التقييم واال�سرتاتيجية 

الدولية ومقره فريجينيا بالواليات املتحدة ،بعد 

وقت وجيز من الغزو الرو�سي الأوكرانيا » احلزب 

ال�سيوعي ال�سيني ، مثل فالدميري بوتني ،فقد خوفه 

من القوة االأمريكية«.

احلرب  منذ  االأخطر  اللحظة  اأن  كثريون  ويقول 

العاملية الثانية كانت اأزمة ال�سواريخ الكوبية يف 

ت�رشين االأول /اأكتوبر عام 1962. ورمبا كان االأخطر 

منها، املواجهة عند نقطة تفتي�س ت�ساريل يف اجلدار 

الفا�سل بني برلني ال�رشقية والغربية بني دبابات 

�سوفيتية واأمريكية يف �سهر ت�رشين االأول /اكتوبر 

عام 1961. واأدرك الرئي�س االأمريكي جون كيندي 

و نيكيتا خروت�سوف رئي�س االحتاد ال�سوفيتي يف 

ذلك الوقت اأنه اليتعني اأن تكون هناك حرب يتم 

والق�سية  النووية.  االأ�سلحة  اإطالق  تبادل  خاللها 

اليوم هى ما اإذا كان بوتني و�سي يدركان ذلك اأي�سا. 

ورمبا اليدركان ذلك. ورمبا تك�سف هذه التهديدات اأن 

زعماء هذه االأنظمة يت�ساركون عقلية االأيام االأخرية 

يف الغرفة املح�سنة.

ويحكم كل من رو�سيا وال�سني، رغم اأن ذلك بطرق 

خمتلفة ، اأنظمة يف حمنة ،ما يعني اأنه ال�سك اأن 

لدى زعمائهما عتبات منخف�سة من املخاطر.

اأبلغ   ، التهديدات  اإطالق  وراء  ال�سبب  كان  ومهما 

بوتني و�سي اجلميع مبا يعتزمان عمله . ولالآ�سف 

، الزعماء الغربيون م�سممون على عدم ت�سديقهما.

جو  الرئي�س  ،قال  الرو�سية  التهديدات  على  وردا 

بايدن يف الثامن والع�رشين من �سهر �سباط/فرباير 

اأن  االأمريكي  ال�سعب  اأنه ال يتعني على  املا�سي 

يقلق اإزاء اندالع حرب نووية.وعلى العك�س متاما ، 

هناك كل االأ�سباب لل�سعور بالقلق.

كييفـ  )د ب اأ(- 

و�سلت رئي�سة الربملان االأملاين »بوند�ستاج« 

االأحد،  يوم  كييف  االأوكرانية  العا�سمة  اإىل 

حيث من املقرر اأن ت�سارك هناك يف فعاليات 

اإحياء ذكرى انتهاء احلرب العاملية الثانية يف 

اأوروبا قبل 77 عاما.

ي�سار اإىل اأن بريبل با�س هي ثاين اأعلى ممثل 

جلمهورية اأملانيا االحتادية يزور اأوكرانيا منذ 

بداية الهجوم الرو�سي هناك، وذلك بعد زيارة 

الرئي�س االأملاين فرانك-فالرت �ستاينماير.

ولبت با�س بهذه الزيارة دعوة رئي�س الربملان 

االأوكراين رو�سالن �ستفانت�سوك.

وتعتزم ال�سيا�سية االأملانية البارزة و�سع اإكليل 

من الزهور على قرب اجلندي املجهول والن�سب 

التذكاري ل�سحايا اليهود االأوكرانيني يف بابي 

يار، با�سم الربملان االأملاين »بوند�ستاج«.

اإحياء ذكرى  كما تعتزم با�س و�ستفانت�سوك 

جميع ال�سحايا املدنيني والع�سكريني للحرب 

العاملية الثانية. ومن املقرر اأن تلتقي رئي�سة 

الربملان االأملاين اأي�سا مع الرئي�س االأوكراين 

فولودميري زيلين�سكي.

برلنيـ  )د ب اأ(-

اأعلنت وزيرة الداخلية االأملانية نان�سي فيزر 

اأية  مواجهة  يف  �رشامة  اأكرث  اإجراء  اتخاذ 

ع�سائر اإجرامية  وع�سابات راكبي الدراجات 

النارية يف ظل تنامي العنف ال�سادر منها.

زونتاج«  اأم  »بيلد  ل�سحيفة  فيزر  وقالت 

ال�سادر يوم  االأ�سبوعية يف عددها  االأملانية 

اإجراء  اتخاذ  يف  نق�س  هناك  »كان  االأحد: 

حا�سم لفرتة طويلة«، م�سرية اإىل اأحداث العنف 

التي �سهدتها اأماكن عامة وهددت ب�سكل كبري 

اأ�سخا�سا غري متورطني يف االأحداث.

ردا  ذلك  »يتطلب  االأملانية:  الوزيرة  وقالت 

�سارما من دولة القانون. لن ي�سمح اأحد بعوامل 

موازية منعزلة. يجب اأال ترت�سخ هذه الهياكل 

الع�سائرية �سديدة االإجرام ب�سكل اأكرب. ولكن 

يف املقابل: يجب ك�سفها وحتطيمها«.

وتابعت فيزر: »�سوف نعمل اأي�سا الأجل اإعادة 

مواطنهم«،  اإىل  االإجرامية  الع�سائر  اأع�ساء 

اأن بع�س  اأ�سارت يف الوقت ذاته اإىل  ولكنها 

اأملانيا؛ ومن ثّم  اأفراد الع�سائر مولودون يف 

يحملون اجلن�سية االأملانية ، اأي اأنه ال ميكن 

ترحيلهم.

االأملانية  ديو�سبورج  مدينة  اأن  اإىل  ي�سار 

راكبي  اإطالق نار بني ع�سابة  �سهدت تبادل 

دراجات نارية تطلق على نف�سها ا�سم »مالئكة 

اجلحيم« وبني ع�سرية اإجرامية تركية-عربية 

اإ�سابة  عن  اأ�سفر  ما  املا�سي،  االأربعاء  يوم 

اأربعة اأ�سخا�س. و�سارك نحو 100 �سخ�س يف 

تبادل اإطالق النار خالل ذلك.

كييفـ  )د ب ا(-

حتدثت ال�سلطات االأوكرانية عن احتمالية مقتل 

على  رو�سي  جوي  هجوم  عقب  �سخ�سا   60

مدر�سة يف منطقة لوهان�سك يف �رشق اأوكرانيا.

وقال �سريهي هايداي حاكم املنطقة عرب تطبيق 

جثتني  انت�سال  مت  اإنه  االأحد  يوم  تيلجرام 

مدر�سة يف  على  هجوم جوي  بعد  االآن  حتى 

بيلوجوريفكا. واأ�ساف » من املرجح اأن يكون 

الـ60 �سخ�سا الذين مازالوا حتت الركام  قد لقوا 

حتفهم«.

واأو�سح اأن الهجوم وقع م�ساء يوم ال�سبت. وكان 

هناك 90 �سخ�سا يف مبنى املدر�سة يحتمون من 

الهجمات. وت�سبب الق�سف يف اندالع حريق يف 

املدر�سة وانهيار املبنى.

ومتكنت خدمات االنقاذ من اإنقاذ 30 �سخ�سا، من 

بينهم �سبعة م�سابني.

ت�سكالن  ودونيت�سك  لوهان�سك  اأن  اإىل  وي�سار 

الرو�سية  القوات  كثفت  التي  دونبا�س،  منطقة 

حتقيق  يف  اأخفقت  اأن  منذ  عليها  هجماتها 

تقدم بالقرب من العا�سمة كييف ويف مناطق 

العامة  االركان  هيئة  وقالت  باأوكرانيا.  اأخرى 

يف   « االأحد  يوم  موقف  تقرير  يف  االأوكرانية 

اجتاه ليمان، �سيطر العدو على احلافة ال�سمالية 

من �ساندرجولويف عرب الهجمات«.

كيلومرتا   20 بعد  على  �ساندرجولويف  وتقع 

�سمال مدينة �سلوفيان�سك، التي تعد هدفا جزئيا 

للعملية الرو�سية يف دونبا�س.

الرو�سية  القوات  ا�ستمرت  لذلك،  وباال�سافة 

يف �سن هجمات على اجتاه �سيفريودونيت�سك 

وبوبا�سنا وافديفكا.

ويف مدينة ماريوبول بجنوب �رشق البالد، �سوف 

ت�ستمر الوحدات االأوكرانية يف املقاومة مب�سنع 

واملدفعية،  اجلوي  الدعم  ومب�ساعدة  ال�سلب. 

ت�ستمر القوات الرو�سية يف حماولتها للهجوم 

على امل�سنع.

كابولـ  )د ب اأ(- 

يف  للم�ساعدة  املتحدة  االأمم  بعثة   انتقدت 

حركة  اأ�سدرته  اإعالنا  )يوناما(  اأفغان�ستان 

طالبان ، ياأمر جميع الن�ساء بتغطية وجوههن 

يف االأماكن العامة بالبالد.

ونقلت وكالة »اأ�سو�سيتيد بر�س اأوف باك�ستان« 

يوم االأحد عن البعثة قولها يف بيان »تعرب 

يوناما عن قلقها البالغ من االإعالن الذي اأ�سدرته 

طالبان  حلركة  التابعة  الواقع  االأمر  �سلطات 

بوجوب اأن تغطي جميع الن�ساء وجوههن يف 

االأماكن العامة واأال تغادر الن�ساء منازلهن اإال 

يف حاالت ال�رشورة واأن انتهاك تلك التعليمات 

�سيوؤدي اإىل معاقبة اأقاربهن الذكور«.

عليها  ح�سلت  التي  للمعلومات  وطبقا 

من  بدال  ر�سمي  توجيه  ذلك  فاإن  »يوناما« 

كونه تو�سية واأي انتهاك له �سيوؤدي اإىل معاقبة 

اأقاربهن الذكور.

مع  القرار  هذا  »يتعار�س  يوناما  واأ�سافت 
العديد من التاأكيدات املتعلقة باحرتام وحماية 

ذلك  يف  مبا  االأفغان،  جلميع  االإن�سان  حقوق 

قدمها ممثلون  التي  والفتيات،  الن�ساء  حقوق 

عن طالبان للمجتمع الدويل، خالل مناق�سات 

ومفاو�سات على مدى العقد املا�سي«.

ي�سار اإىل اأنه يف اأعقاب ا�ستيالء حركة طالبان 

اأكدت   ،2021 اآب/اأغ�سط�س  يف  ال�سلطة  على 

طالبان اأن املراأة �ستح�سل على حقوقها �سواء 

يف العمل اأو التعليم اأو املجتمع ككل.

واأ�ساف البيان »�ستطلب يوناما على الفور عقد 

اجتماعات مع �سلطات االأمر الواقع لدى طالبان 

للح�سول على اإي�ساح فيما يتعلق بو�سع هذا 

اأي�سا  �ستجري  يوناما  اأن  اإىل  م�سرية  القرار« 

م�ساورات مع اأع�ساء من املجتمع الدويل فيما 

يتعلق باالآثار املرتتبة  على اأحدث مر�سوم.

وكانت حكومة طالبان قد اأمرت اأم�س ال�سبت، 

يغطي  برقع  باإرتداء  اأفغان�ستان  يف  الن�ساء 

الراأ�س وحتى القدم يف االأماكن العامة.

�سفحتني  من  وثيقة  اجلديد يف  احلكم  وظهر 

اأكدته وزارة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وي�سف قانون طالبان اجلديد اخلا�س بالن�ساء 

،« ال�سادري« وهو برقع ، من الراأ�س وحتى القدم 

، باأنه اأف�سل �سكل من اأ�سكال الزي االإ�سالمي.

هوجن كوجن ـ )د ب اأ(- 

اإجمايل  االأحد  �سجلت هوجن كوجن يوم 

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   266

كورونا، وهو اأقل عدد لالإ�سابات اليومية 

يف املدينة منذ 4 �سباط/فرباير.

ووفقا لوكالة »بلومربج« لالأنباء، قالت 

ال�سلطات ال�سحية يف اإفادة �سحفية اإنه 

مت اكت�ساف 112 حالة من هذه االإ�سابات 

مت  كما  املعملية،  الفحو�س  خالل  من 

اكت�ساف 154 حالة عن طريق الفحو�س 

ال�رشيعة للك�سف عن االأج�سام امل�سادة.

و�سجلت املدينة حالتي وفاة جديدتني 

مرتبطتني بالفريو�س.

ياأتي ذلك بعد اأن كانت اأعداد االإ�سابات 

اأكرث  و�سجلت  ذروتها  اإىل  و�سلت  قد 

موجة  تف�سي  اأثناء  حالة  األف   50 من 

»اأوميكرون« يف اآذار/ مار�س.

طوكيو ـ )د ب اأ(- 

اليابانية،   العا�سمة  حكومة  �سجلت 

اإ�سابة  حالة   4711 االأحد  يوم  طوكيو 

بارتفاع  كورونا،  بفريو�س  جديدة 

قدره 902 حالة مقارنة بيوم ال�سبت ، 

وبارتفاع قدره 1550 حالة  مقارنة بيوم 

االأحد املا�سي. وذكرت �سحيفة »جابان 

االأ�سخا�س  عدد  اأن  االأحد  يوم  توداي« 

الذين يعانون من اأعرا�س حادة، ويتلقون 

طوكيو  يف  امل�ست�سفيات  يف  العالج 

بلغ  ثمانية مر�سى ،  بدون تغيري عما 

كان عليه يوم ال�سبت ، طبقا مل�سوؤولني 

بقطاع ال�سحة. وح�سب جامعة »جونز 

حاالت  عدد  بلغ  االأمريكية،  هوبكنز« 

االإ�سابة املوؤكدة بالفريو�س يف اليابان، 

8 ماليني و55 األفا و713 حالة ، وعدد 

حاالت الوفاة 29 األفا و 788  حالة.

رئي�سة البرلمان الألماني ت�سل كييف للم�ساركة في 

فعاليات اإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اتخاذ اإجراء اأكثر �سرامة 

�سد الع�سائر الإجرامية

ال�سلطات الأوكرانية: نحو 60 �سخ�ساً لقوا حتفهم بعد 

هجوم جوي رو�سي على مدر�سة في منطقة لوهان�سك

الأمم المتحدة تنتقد قرار طالبان اإلزام الن�ساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

طوكيو ت�سجل 4711 حالة اإ�سابة جديدة بكورونا هونج كونج ت�سجل اأقل اإ�سابات يومية جديدة بفيرو�س كورونا منذ 3 �سهور

هوجن كوجن ـ )د ب اأ(- 

تعيني  لبكني  موالية  انتخابية  جلنة  اأكدت 

وزير االأمن ال�سابق جون يل يف من�سب الرئي�س 

التنفيذي القادم لهوجن كوجن.

 1500 قوامها  يبلغ  التي  اللجنة  �سوتت  فقد 

ع�سو يوم االأحد على اختيار خليفة للرئي�سة 

التنفيذية املنق�سية واليتها كاري الم.

ويف االنتخابات ال�سورية ، كان جون يل املر�سح 

الوحيد الذي خا�س االنتخابات.

 1424 اأ�سوات  من  �سوتا   1416 على  وح�سل 

مندوبا.

املت�سددين  اأحد  عاما/  يل/64  جون  ويعترب 

للحكومة  املطلق  بوالئه  وي�ستهر  ال�سيا�سيني 

املركزية ال�سينية.

كوجن  هوجن  للجدل يف  مثرية  �سخ�سية  وهو 

ب�سبب دوره الن�سط يف قمع املظاهرات املوؤيدة 

للدميقراطية يف عام 2019 .

يذكر اأنه يف �سيف عام 2020، و�سعت احلكومة 

ال�سينية قانونا غام�سا لالأمن القومي لهوجن 

ال�سيا�سية  املعار�سة  فعليا  يجرم  كوجن، 

ومعظم  ال�سابقة.  الربيطانية  امل�ستعمرة  يف 

ال�سيا�سيني والن�سطاء املنتقدين ، وهم معتقلون 

يف ال�سجون االآن اأو ان�سحبوا من احلياة العامة.

واأغلقت ال�سلطات اأو حظرت الكثري من و�سائل 

االإعالم امل�ستقلة حتت �سغط من احلكومة.

ويواجه يل مهام �سخمة يف ال�سنوات املقبلة: 

خالل اجلائحة، عانت العا�سمة املالية الدولية 

ب�سكل كبري ب�سبب اإغالق �سارم للحدود ولوائح 

متعلقة باحلجر ال�سحي.

وانكم�س الناجت االقت�سادي لهوجن كوجن بن�سبة 

4% يف الربع االأول من عام 2022، مقارنة بنف�س 

الفرتة العام املا�سي.

املف�سل  املر�سح  بو�سفه  يل  اإىل  ينظر  وكان 

للحكومة املركزية ال�سينية ، ب�سبب ما يتمتع 

به من كفاءة يف جمال ال�سيا�سة االأمنية.

حتقيق  اإىل  تعيينه  يوؤدي  اأن  بكني  وتتوقع 

اال�ستقرار يف العا�سمة املالية، التي تع�سف بها 

اال�سطرابات ال�سيا�سية.

يذكر اأن يل التحق بقوة ال�رشطة يف �سن 19 . 

وبعد ذلك بفرتة ق�سرية، عمل يف جهاز االأمن 

يف هوجن كوجن. ويقول منتقدون اإن بكني تقو�س 

اأداة  الذاتي يف هوجن كوجن واأن يل هو  احلكم 

الإ�سكات املعار�سني.

لجنة انتخابية توؤكد تعيين وزير الأمن ال�سابق جون لي 

في من�سب الرئي�س التنفيذي لهونج كونج
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»اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان« تبحث تعزيز 

التعاون مع �سندوق الأمم المتحدة لل�سكان

 الإمارات تدين ب�سدة هجوم �سرق قناة 

ال�سوي�س وتت�سامن مع م�سر �سد الإرهاب

ال�سارقة-وام:

 بحثت جمعيـــة اأ�ضدقاء مر�ضى ال�رسطان خالل 

اجتماعها موؤخـــراً مع وفد رفيـــع امل�ضتوى من 

�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضـــكان تعزيز التعاون 

بني اجلانبني وم�ضاعفة اجلهود الرامية ملكافحة 

�رسطان عنق الرحم يف املنطقة والعامل.

ح�رس االجتمـــاع .. كل من �ضعادة �ضو�ضن جعفر 

رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة اأ�ضدقاء مر�ضى 

ال�رسطـــان ومارياروزا كوتيلـــو مديرة ال�رساكات 

اال�ضرتاتيجية يف ق�ضـــم التوا�ضل وال�رساكات يف 

�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان يف املقر الرئي�ضي 

يف نيويورك وظافـــرة ال�ضاوي م�ضوؤولة االرتباط 

وال�رساكات يف ال�ضندوق وجيانينغ وانغ، م�ضوؤولة 

ال�رساكات يف �ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان يف 

دولة االإمارات. وجاء االجتمـــاع يف اإطار مذكرة 

التفاهم التي وقعتها اجلمعية مع املكتب االإقليمي 

ل�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان للدول العربية يف 

العام 2020 لن�رس الوعي بال�رسطان مع الرتكيز 

على �رسطان عنق الرحم يف املنطقة العربية.

وتناول االجتماع اآليات التعـــاون الرامية لدعم 

جهود ن�رس الوعـــي واملعرفة حول �رسطان عنق 

الرحم من خـــالل برنامج ال�رساكة اال�ضرتاتيجية 

العامليـــة مـــع ال�ضنـــدوق ومبـــا يتما�ضى مع 

احتياجـــات املجتمعـــات يف دولـــة االإمـــارات 

واملنطقـــة العربية وحت�ضريات اجلمعية لتنظيم 

الـــدورة الثالثة من منتدى مكافحة �رسطان عنق 

الرحم يف يناير 2023.

وحتدث اأع�ضاء وفد ال�ضندوق عن املبادرات التي 

ينفذها على امل�ضتوى العاملي لتعزيز فر�س توفري 

الرعاية ال�ضحية للن�ضاء والفتيات وا�ضتعر�ضوا 

اخلطة اال�ضرتاتيجية وبرنامج منا�رسة ال�ضابات 

مع جمعيـــة اأ�ضدقاء مر�ضـــى ال�رسطان لبحث 

�ضبل اإتاحة الفر�ضة لل�ضابات للم�ضاهمة يف رفع 

الوعي املجتمعي حول �رسطان عنق الرحم، كما 

ا�ضتعر�ضـــوا تفا�ضيل »برنامج متكـــني املراأة« 

العاملي الذي اأطلقه لدعم الن�ضاء يف اأماكن العمل.

و�ضلط االجتماع ال�ضوء علـــى دور اجلمعية يف 

متكني االأفراد واملجتمعات من خالل ن�رس الوعي 

والتعليم ال�ضحـــي ودوره االأ�ضا�ضي يف مكافحة 

فريو�س الورم احلليمي الب�ـــرسي و�رسطان عنق 

الرحـــم يف املنطقة عن طريق تنظيم دورتني من 

منتـــدى مكافحة �رسطان عنق الرحم ومن املقرر 

اأن تتوا�ضل النقا�ضات امل�ضرتكة من خالل اجتماع 

مع الفريق الفني ل�ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان 

�ضيعقـــد الحقاً لو�ضع خطة عمـــل م�ضرتكة بني 

اجلانبني. وحتدثت �ضعادة �ضو�ضن جعفر عن الدور 

الرائد الذي تلعبه اجلمعية لدعم اال�ضرتاتيجيات 

الوطنية واالإقليمية ملحاربة �رسطان عنق الرحم، 

م�ضـــرية اإىل الدور الوقائـــي للجمعية يف تعزيز 

براجمها ومبادراتهـــا التوعوية التثقيفية خالل 

جائحـــة كورونـــا للتاأكيد علـــى اأهمية الك�ضف 

املبكر والتطعيم. وقالت » بتوجيهات من قرينة 

�ضاحب ال�ضمـــو حاكم ال�ضارقـــة �ضمو ال�ضيخة 

جواهر القا�ضمي رئي�ضة املجل�س االأعلى ل�ضوؤون 

االأ�رسة وبدعمهـــا املبا�ـــرس ا�ضتطاعت جمعية 

اأ�ضدقاء مر�ضى ال�رسطان تقدمي الرعاية ال�ضحية 

الكاملة للمر�ضى وتوفري الدعم املادي واملعنوي 

لهـــم خالل رحلة العالج ولعبـــت اجلمعية دوراً 

اأ�ضا�ضيًا يف ن�رس الوعـــي باأهمية الك�ضف املبكر 

عن كافة اأنواع ال�رسطـــان والوقاية منها اإ�ضافة 

اإىل تر�ضيـــخ اأ�ضاليب وممار�ضات احلياة ال�ضحية 

بني كافـــة اأفراد املجتمع، حيـــث تتوافق جهود 

اجلمعية مـــع التوجهات ال�ضاملـــة واملتكاملة 

حلكومة دولة االإمارات يف تقدمي برامج م�ضتدامة 

ملكافحة فريو�س الورم احلليمي الب�رسي و�رسطان 

عنق الرحم«. من جهتها قالت مارياروزا كوتيلو 

مديرة ال�رساكات اال�ضرتاتيجية يف ق�ضم التوا�ضل 

وال�رساكات يف �ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان » 

يحر�س �ضندوق االأمم املتحدة لل�ضكان على تعزيز 

ال�رساكـــة الرا�ضخة مع جمعيـــة اأ�ضدقاء مر�ضى 

ال�رسطان ملوا�ضلة العمل علـــى حتقيق اأهدافنا 

امل�ضرتكة يف جمال �ضحة املراأة والفتاة ونتطلع 

لتعزيـــز جهود اجلمعيـــة يف املنطقة لتح�ضني 

نتائج مكافحة �رسطان عنـــق الرحم وي�رسنا اأن 

نوا�ضل تقدمي الدعم للـــدورة الثالثة من منتدى 

مكافحة �رسطان عنق الرحم » .

اأبوظبي-وام:

 اأدانت دولة االإمارات ب�ضدة الهجوم االإرهابي الذي 

ا�ضتهدف اإحدى حمطات رفـــع املياه يف منطقة 

�رسق قناة ال�ضوي�س، يف جمهورية م�رس العربية 

ال�ضقيقة، واأدى اإىل مقتل واإ�ضابة عدد من اجلنود.

ـ يف  واأكـــدت وزارة اخلارجية والتعـــاون الدويلـ 

ـ اأن دولة االإمارات تعرب عن ا�ضتنكارها  بيان لهاـ 

ال�ضديد لهذه االأعمـــال االإجرامية، ورف�ضها الدائم 

جلميع اأ�ضكال العنـــف واالإرهاب التي ت�ضتهدف 

زعزعـــة االأمـــن واال�ضتقرار وتتنافـــى مع القيم 

واملبادئ االإن�ضانية.

وجـــددت الوزارة موقفهـــا الثابت وت�ضامنها مع 

جمهورية م�رس العربية يف الت�ضدي لالإرهابيني، 

وتاأييدها وم�ضاندتها يف كل ما تتخذه من اإجراءات 

حلماية اأمنها وا�ضتقرارها والق�ضاء على هذه االآفة.

كما اأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�ضاتها 

الأهايل وذوي ال�ضحايا جراء هذه اجلرمية النكراء، 

ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

وفد »وام« ي�سارك في الموؤتمر ال�سنوي لتحالف الموؤ�س�سات الإعالمية باأمريكا الالتينية

الأر�سيف والمكتبة الوطنية يثري الن�سخة الثانية من موؤتمر الترجمة الدولي بمحاور 

وبحوث مميزة ومبتكرة

مونتيفيديو-وام:

�ضارك وفد مـــن وكالة اأنباء االإمـــارات » وام 

» يف املوؤمتـــر ال�ضنوي لتحالـــف املوؤ�ض�ضات 

االإعالمية يف اأمريكا الالتينية » AIL » الذي 

عقد يف مدينة مونتيفيديو باالأوروغواي.

وتراأ�س وفد »وام« �ضعادة حممد جالل الري�ضي 

مدير عام وكالة اأنباء االإمارات وبح�ضور نخبة 

من امل�ضوؤولني والقيادات االإعالمية يف الدول 

االأع�ضـــاء يف التحالف الـــذي ي�ضم 22 �ضبكة 

تلفزيونية يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي.

واأكد �ضعادة حممد جـــالل الري�ضي يف كلمته 

خـــالل املوؤمتر اأن دولة االإمارات بدعم ورعاية 

من القيادة الر�ضيـــدة تتطلع اإىل امل�ضي قدما 

يف م�ضرية خم�ضني عامـــا جديدة من االإجناز 

والريـــادة، وكذلـــك ال�رساكة مـــع دول العامل 

ال�ضقيقـــة وال�ضديقة انطالقا مـــن اإميانها باأن 

التعـــاون امل�ضرتك واملثمـــر واملبدع واخلالق 

هـــو الركيزة لبناء م�ضتقبـــل مزدهر وم�ضتدام 

لالأجيال املقبلة.

وقال �ضعادتـــه » اإن ح�ضورنا اليوم للموؤمتر 

ال�ضنـــوي لتحالف املوؤ�ض�ضـــات االإعالمية يف 

اأمريـــكا الالتينية »AIL » مـــا هو اإال تاأكيد 

علـــى هـــذه الروؤية وكذلـــك اأهميـــة دور هذا 

التحالـــف يف تعزيز التعاون امل�ضرتك وتبادل 

اخلـــرات وتنمية وتطور العمـــل االإعالمي يف 

الدول االأع�ضاء«.

واأ�ضـــار اإىل اأن التحديـــات التي مر بها العامل 

اأجمع خالل االأعـــوام القليلة املا�ضية خرجنا 

منهـــا بالعديـــد مـــن الدرو�ـــس امل�ضتفـــادة 

وا�ضت�رسفنـــا خاللها فر�ضا واعـــدة للتعاون 

وال�رساكة من اأجل امل�ضتقبل، موؤكدا اأن القطاع 

االإعالمي بـــات اليوم ركيـــزة اأ�ضا�ضية خلطط 

التنميـــة يف كافة الدول ونحن حري�ضون على 

العمل معا من اأجل املزيد من التطور والتقدم 

يف هـــذا القطـــاع املهم واحليـــوي. ولفت اإىل 

اأن »اإك�ضبـــو 2020 دبي« الـــذي نظمته دولة 

االإمارات بكفاءة وبجدارة واإبهار، �ضكل من�ضة 

ملهمة مكنتنـــا من بناء �ـــرساكات مهمة مع 

العديد مـــن املوؤ�ض�ضـــات االإعالمية، ونحر�س 

على تعزيز تعاوننا امل�ضـــرتك وتنفيذ برامج 

م�ضرتكة تعود بالفائدة على كافة مكونات هذا 

القطاع.

واأ�ضاف : » �ضعداء بتعاوننا مع حتالف اأمريكا 

الالتينية للمعلومـــات »AIL« الذي بداأ يف 

اأكتوبر من العـــام املا�ضي مع توقيع اتفاقية 

تعاون بـــني اجلانبني ونتطلـــع اإىل موا�ضلة 

عملنا امل�ضرتك على خمتلف االأ�ضعدة«.

واأكد �ضعادة مدير عام وكالـــة اأنباء االإمارات 

اأن ح�ضورنـــا يف هذا املوؤمتـــر ال�ضنوي ي�ضكل 

فر�ضـــة مهمة من اأجل توجيـــه الدعوة لكافة 

الـــدول االأع�ضاء يف حتالـــف اأمريكا الالتينية 

للمعلومات »AIL« للم�ضاركة يف الكوجنر�س 

العاملي لالإعالم الذي يعقد يف اأبوظبي نوفمر 

املقبل ال�ضت�ـــرساف م�ضتقبل قطاع االإعالم يف 

املنطقة والعامل، خا�ضة اأنه يركز على عدد من 

املحاور واملو�ضوعات والق�ضايا الرئي�ضية من 

بينها التوا�ضل الرقمي واأثر الذكاء اال�ضطناعي 

على االإعالم املعا�رس ودمج التقنيات املتقدمة 

واالبتكار يف قطاع االإعالم.

وا�ضتعر�س �ضعادة حممد جالل الري�ضي خالل 

املوؤمتـــر خمرجات االتفاقيـــات الثنائية التي 

وقعتهـــا وكالة اأنبـــاء االإمارات مـــع عدد من 

املوؤ�ض�ضات االإعالمية يف اأمريكا الالتنية خالل 

اإك�ضبو 2020 دبي.

و�ضلطـــت جمموعـــة بانديرات�ـــس الرازيلية 

خـــالل م�ضاركتها يف املوؤمتر ال�ضنوي لتحالف 

املوؤ�ض�ضـــات االإعالمية باأمريـــكا الالتينية » 

AIL » ال�ضـــوء على اتفاقيـــة التعاون التي 
وقعتها موؤخرا مع وكالة اأنباء االإمارات ودورها 

يف تعزيز التبادل االإخباري بني اجلانبني.

اأبوظبي-الوحدة:

 و�ضع االأر�ضيف واملكتبـــة الوطنية اللم�ضات 

االأخرية علـــى برنامج الن�ضخـــة الثانية من 

موؤمتر الرتجمة الدويل الـــذي ينعقد افرتا�ضيًا 

حتـــت �ضعار »الرتجمة وحفـــظ ذاكرة الوطن: 

�ضورة االإمـــارات يف الثقافات واالآداب والرتاث 

الفكري العاملـــي« والذي تبداأ فعالياته اليوم 

االثنني وت�ضتمر لغايـــة يوم اجلمعة 13 مايو 

اجلاري.

 ويتبنـــى االأر�ضيـــف واملكتبـــة الوطنية هذا 

املوؤمتر الدويل اخلا�س بالرتجمة بو�ضفه همزة 

و�ضـــل للتالقح احل�ضـــاري والتبادل املعريف 

والثقايف بني احل�ضـــارات، وهو يهتم بتاريخ 

االإمارات وتراثها العريق، ويتطلع يف امل�ضتقبل 

القريب بعد اإن�ضـــاء املكتبة الوطنية اإىل اإثراء 

حمتواهـــا مبا ت�ضفر عنـــه حركة الرتجمة يف 

خمتلف ميادينها وجماالتها.

وتتنوع حماور هذا املوؤمتر الكبري الذي ي�ضارك 

فيه اأكرث من 70 باحثـــًا وخبرياً وخمت�ضًا من 

25 دولة مـــن جميع قارات العـــامل لتناق�س: 

دور الرتجمة يف تعزيز �ضورة االإمارات واإرثها 

احل�ضاري يف القرن احلادي والع�رسين، وق�ضايا 

الرتجمـــة املعا�رسة بـــني النظرية والتطبيق، 

وحتديات الرتجمة االآلية والت�ضابكات الثقافية 

بني اللغات املختلفة، ومع�ضالت الرتجمة بني 

تباعد الثقافـــات واختالفات االأنظمة اللغوية، 

اأكادميية يف الرتجمـــة والثقافة  ومقاربـــات 

واالأدب، ودور اجلامعـــات يف االإمارات والعامل 

العربـــي يف تطوير برامـــج تدري�س الرتجمة، 

واإعـــداد املرتجمني ل�ضوق العمـــل، وم�ضارات 

الرتجمة بني احلداثـــة وتاأ�ضيل الرتاث، عالوة 

على حتديات الرتجمة وتعزيز الهوية الوطنية، 

و مقاربـــات معا�رسة يف الرتجمـــة والثقافة، 

ودور الرتجمة يف تعزيز االإجنازات احل�ضارية 

االإماراتية على ال�ضعيد العاملي.

ويحتوي املوؤمتر على عدد وافر من الدرا�ضات 

والبحـــوث الرائـــدة يف جمـــاالت الرتجمـــة 

املختلفـــة وت�ضابكاتهـــا مـــع العديـــد مـــن 

ال�ضلـــة بالعلوم  البينية ذات  التخ�ض�ضـــات 

االجتماعيـــة واالإن�ضانيـــة، ومـــن بـــني اأهم 

االأوراق البحثية املقدمـــة يف املوؤمتر: درا�ضة 

الروفي�ضور اإيغور مافيري من جامعة ليوبليانا 

يف �ضلوفينـــا عن مع�ضالت الرتجمة اإىل اللغة 

ال�ضلوفينية، ودرا�ضـــة الدكتور طارق �ضما، من 

جامعة بينجهامتـــون يف نيويورك بالواليات 

املتحدة االأمريكية عن نظرية الرتجمة بعنوان: 

التاأ�ضيل �رسطًا لالإبـــداع، والبحث املقدم من 

االأ�ضتـــاذ الدكتور جمال مقابلـــة من جامعة 

االإمـــارات العربية املتحـــدة بعنوان: متثيالت 

املثقـــف: قراءات كثرية وترجمـــات ال تتوقف، 

والدرا�ضـــة الهامة التي يقدمهـــا الروفي�ضور 

تريين�س كريج من جامعة ماونت األي�ضون يف 

مقاطعـــة نيوبرونزويك بكندا، بعنوان: ما بعد 

احلداثـــة .. مع�ضلة املرتجـــم، والبحث املقدم 

مـــن االأ�ضتاذ الدكتور �ضتـــار �ضعيد زويني من 

اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة بعنوان: منهاج 

الرتجمة ودور اجلامعات يف اإعداد املرتجمني 

ل�ضـــوق العمل، ودرا�ضة الدكتورة رجاء حلياين 

من جامعة االإمـــارات العربيـــة املتحدة عن 

اآليـــات تدريب طالب اجلامعـــات على طرائق 

الرتجمة االأدبية، ويقدم االأ�ضتاذ الدكتور حاج 

حممد احلبيب من اجلزائـــر بحثًا عن عبقرية 

املكان وتداعياته املختلفة يف درا�ضة بعنوان: 

طبونيمية االإمارات العربية املتحدة.

وجتدر االإ�ضـــارة اإىل اأن جل�ضات املوؤمتر تزخر 

باأطروحـــات متنوعـــة يف �ضتـــى تخ�ض�ضات 

الرتجمة؛ حيـــث تقدم للمـــرة االأوىل درا�ضات 

مبتكـــرة ح�ضيلة جهود علميـــة جبارة حتمل 

العناويـــن التالية: دور الف�ضاء الداليل يف حل 

م�ضكالت الرتجمة االآلية: بناء وتو�ضيف منوذج 

تقني تطبيقي جديد، وترجمة اخلطاب الطبي 

اأثناء جائحـــة كوفيد19: درا�ضة حالة لرتجمة 

العربية،  اللغـــة  اإىل  الطبيـــة  امل�ضطلحـــات 

وترجمة االإعالنات التجارية من االإجنليزية اإىل 

العربية يف االإمارات العربية املتحدة: م�ضكالت 

التكافـــوؤ اللغـــوي والتوا�ضل بـــني الثقافات، 

وترجمة االأدب االإماراتـــي املعا�رس اإىل اللغة 

االإجنليزية، عالوة على درا�ضة بعنوان: خماطر 

الرتجمة االآلية وانزالقاتها، وبحث اآخر يف ذات 

ال�ضياق بعنوان: �ضيا�ضات الرتجمة الذكية يف 

الع�رس الرقمي، يقدمه الدكتور حممد جمال من 

�ضيدين يف اأ�ضرتاليا.

ويحفـــل املوؤمتر بدرا�ضة مهمـــة عنوانها: �ضر 

اأغوار االأبعـــاد اللغوية واملعرفية والتوا�ضلية 

والثقافيـــة والتكنولوجية يف الرتجمة: منهج 

تكاملـــي، يلقيهـــا الروفي�ضور ح�ضـــن غزالة 

والدكتورة نعيمة الغامدي من اململكة العربية 

ال�ضعوديـــة، والدرا�ضة التي يقدمهـــا االأ�ضتاذ 

الدكتـــور اأحمـــد عفيفي من جامعـــة القاهرة 

بعنـــوان: اأثـــر الرتجمة يف حتقيـــق التوا�ضل 

احل�ضاري بني ال�ضعوب.

كمـــا ت�ضهد جل�ضـــات املوؤمتر الــــ 14 تقدمي 

بحوث ودرا�ضات اأخرى تهم قطاعات عديدة من 

املهتمني بالرتجمة، خا�ضة املرتجمني وطلبة 

اجلامعات، ومن بينهـــا مايلي: من�ضات البث 

الف�ضائي ال�ضعبية وحتديات الرتجمة الثقافية 

يف و�ضائـــل االإعـــالم املرئيـــة وامل�ضموعـــة، 

واحلداثة اأم التحديث يف االإمارات بني ترجمة 

امل�ضطلـــح وخ�ضو�ضيـــة الثقافـــة، وتاريـــخ 

الرتجمـــة يف العـــامل العربي بـــني التحدي 

والطموحات، ونحو نظرية عربية يف الرتجمة: 

عالمات وغايات.

و�ضتناق�ـــس جل�ضات املوؤمتـــر االأوراق التالية: 

اإ�ضكالية دبلجـــة االأفالم املوجهـــة لالأطفال، 

وترجمـــة ال�ضا�ضـــة بني املا�ضـــي واحلا�رس: 

مقاربة تاريخيـــة، ومعاجلة االأخطاء اللغوية 

يف الرتجمة االآلية: درا�ضة تطبيقية على موقع 

ترجمة غوغل، والبعد املعريف والتكنولوجي 

لرتجمـــة امل�ضطلح العلمي داخـــل الدرا�ضات 

االأدبية، وترجمة اأدب الطفل يف العامل العربي: 

بوابة االنفتاح على الثقافات االأخرى يف زمن 

العوملة، والرتجمة واالإبداع والعوملة: حتديات 

�ضناعة الرتجمة يف القرن21، والبعد املعريف 

والتكنولوجي يف ترجمـــة امل�ضطلح العلمي 

داخل الدرا�ضات االأدبية.

ال�سارقة-الوحدة:

 ت�ضت�ضيف الن�ضخة الـ13 من »مهرجان 

ال�ضارقة القرائي للطفـــل« التي تنظمها 

»هيئـــة ال�ضارقة للكتـــاب« حتت �ضعار 

»كـــوِّن كونـــك« يف الفرتة مـــن 11 اإىل 

22 مايو اجلـــاري 7 من م�ضاهري االأطفال 

العباقرة �ضمن فعاليات »مقهى املبدع 

ال�ضغري« لت�ضليط ال�ضوء على مواهبهم 

املتفـــردة يف �ضتـــى جمـــاالت االإبداع 

االأدبي والفني والعلمي وتعريف اجلمهور 

باإجنازاتهم لتحفيز ال�ضغار على جماراتهم 

واللّحاق بركب التميز والتفوق.

ويعر�س »مقهى املبدع ال�ضغري« يف هذه 

الن�ضخة جتربة الطفلة الرمي احلمادي من 

دولة االإمارات العربية املتحدة التي يبلغ 

عمرها 9 �ضنوات ومتتلك موهبة يف كتابة 

الق�ض�س لتلهم جتربتها االأطفال وحتثهم 

على حب االطالع والقراءة، حيث ح�ضلت 

على جوائز عديدة من املكتبات التابعة 

الإدارة الثقافة وال�ضياحة بالدولة وجائزة 

املواهب يف جمال الفن واالإبداع.

ومـــن ال�ضعودية ي�ضت�ضيف املقهى طيف 

الظفـــريي املوهوبـــة منـــذ �ضغرها يف 

ن�ضج احلكايـــات وابتكار االأنا�ضيد وبداأت 

خطواتهـــا االأوىل يف كتابـــة الق�ض�ـــس 

ون�رسهـــا يف جمالت االأطفـــال منذ �ضن 

الثامنة ويف العـــام 2019 فازت باملركز 

االأول يف م�ضابقة حميد بن را�ضد للثقافة 

والعلوم فـــرع اأدب االأطفال وكانت اأ�ضغر 

فائزة يف تاريخ امل�ضابقة منذ تاأ�ضي�ضها.

وت�ضارك من م�ـــرس الطفلة املوهوبة يف 

عدد من االألعاب الريا�ضية فرح م�ضطفى 

التي جتيد ال�ضباحـــة وتلعب كرة طائرة 

و�ضاركت يف م�ضابقـــات حملية ودولية 

يف تنمية املهـــارات الذهنية والريا�ضية 

وح�ضلت على املركز الثالث على م�ضتوى 

العـــامل يف الت�ضفيات التـــي اأقيمت يف 

تايالند.

اأما الطفل الكينـــي باتريك جنروج واكريا 

اأ�ضغر رئي�س تنفيذي من كينيا في�ضارك يف 

فعاليات »مقهى املبدع ال�ضغري« ليعر�س 

مبادرة /برنامج ابتكارات باتريك جنروج 

واكريا/ التي اأ�ض�ضهـــا ويركز من خاللها 

على توفـــري تعليم جمـــاين يف العلوم 

والريا�ضيات  والهند�ضـــة  والتكنولوجيا 

لتمكينهم  املحرومني  الكينيني  لالأطفال 

مـــن تعلم علـــوم احلا�ضـــوب االأ�ضا�ضية 

واالإنرتنيت.

ومن باك�ضتان ي�ضارك يف فعاليات املقهى 

بطل العامل لل�ضنوكر اإح�ضان رمزان الذي 

ح�ضد هـــذا العام بطولة العامل لل�ضنوكر 

يف مبـــاراة ا�ضتمرت اأكـــرث من 5 �ضاعات 

مار�س املا�ضي وكان اأحد اليافعني ال�ضتة 

الذين تاألقوا يف ظل وجود 50 حمرتًفا يف 

البطولة التي نّظمها االحتاد الباك�ضتاين 

للبلياردو وال�ضنوكر.

كما ي�ضت�ضيف املهرجـــان الطفلة اأمينة 

ح�ضني من بنغالدي�س واملقيمة يف دولة 

االإمـــارات ورغم اأنها مل تتجـــاوز الـ 12 

مـــن عمرها اإال اأن يف ر�ضيدها العديد من 

االإجنـــازات التي حتمل ا�ضمهـــا اإذ فازت 

يف عـــام 2017 وهـــي يف عمر ال�ضابعة 

بجائزة يف م�ضابقة الريا�ضيات العقلية 

التي اأقيمت يف االإمارات ثم فازت باللقب 

ذاته مـــرة اأخرى يف عام 2019 وح�ضلت 

على املركزين الثالث والرابع يف م�ضابقة 

التهجئة وم�ضابقة الريا�ضيات الذهنية هذا 

العام.

ومن الهند تعر�س الطفلة ديفي فاي�ضنافا 

الطالبة باملدر�ضة الهنديـــة الدولية يف 

عجمان جتربتها يف تاأليف كتابها االأول 

»فامبيد ذا فامباير فريو�س« الذي ن�رسته 

�رسكة يونيكود الهندية للن�رس الذاتي يف 

عام 2020 عندما كانت يف العا�رسة من 

عمرها، كما ن�ـــرست ديفي كتابها الثاين 

بعنـــوان » ال�ضمـــاء تتحـــدث« يف �ضن 

احلادية ع�رسة.

»ال�سارقة القرائي للطفل« يعر�س تجارب الموهوبين في »مقهى المبدع ال�سغير«



 المجل�س الوطني االتحادي يدين 

وي�ستنكر  هجوم �سرق قناة ال�سوي�س 

ويت�سامن مع م�سر �سد االإرهاب

»ال�صحة« تجري 195.790 فح�صاً جديداً

تعافي 253 من كورونا وت�سجيل 

225 اإ�سابة..وال وفيات 

�سرطة ال�سارقة: نجاح الخطة االأمنية والمرورية الخا�سة بعطلة عيد الفطر

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد .. 

 الموؤتمر العالمي للمرافق في اأبوظبي ينطلق اليوم

»يوم االإمارات الطبي« .. منا�سبة وطنية لالحتفاء بالكوادر الطبية

»الوطني االتحادي« ي�سارك في اجتماع الجمعية العمومية جامعة دبي ت�ستعد  لالحتفال بتخريج 240 من طلبتها االأربعاء المقبل

الـ »14« لالتحاد الك�سفي للبرلمانيين العرب بالكويت
اأبوظبي-الوحدة:

 ي�شارك املجل�س الوطني االحتادي بوفد 

يرتاأ�ش���ه �شعادة حمد اأحم���د الرحومي 

النائب االأول لرئي�س املجل�س يف اجتماع 

اجلمعي���ة العمومي���ة ال���� 14 لالحتاد 

الك�شفي للربملانيني العرب، الذي بداأ يوم 

االأحد وي�شتمر حتى 11 مايو اجلاري يف 

دولة الكويت ال�شقيقة.

يت�شمن برنام���ج االجتم���اع مناق�شة 

ل�شن���ة  وامل���ايل  االإداري  التقريري���ن 

2021/2022 لالأمان���ة العامة لالحتاد 

الك�شفي للربملاني���ني العرب، وانتخاب 

رئي�س االحتاد الك�شف���ي، ونائبه، واأمني 

ال�رس واأمني ال�شندوق.

و�شيتم االطالع عل���ى تقرير عن البيان 

اخلتامي ال�ش���ادر عن املوؤمت���ر ال� 32 

لالحت���اد الربملاين العرب���ي، ومناق�شة 

عدد من املقرتحات املقدمة من االأمانة 

العامة لالحتاد الك�شف���ي، ومن اأبرزها 

مقرتح تك���رمي اأف�شل جمعي���ة ك�شفية 

عربية رائدة وفاعلة يف حتقيق االأهداف 

الك�شفية واحلفاظ على املبادئ الك�شفية، 

ومقرتح دعم وت�شجيع الك�شافة البحرية 

واإقامة دورة تدريبية وريا�شية لهم.

كم���ا �شيت���م اعتماد ع�شوي���ة عدد من 

الربملاني���ني يف اجلمعي���ة العمومية 

العرب،  للربملانيني  الك�شف���ي  لالحتاد 

وتكرمي ال���رواد والرائ���دات ممن خدموا 

احلرك���ة الك�شفية العربي���ة يف الوطن 

العربي واملعتم���د يف االجتماع الثالث 

ع�رس للجمعية العمومية.

ال�سارقة-وام:

 اأكدت القي���ادة العامة ل�رسطة ال�شارقة جناح 

خطته���ا االأمنية ال�شامل���ة التي طبقتها خالل 

عطلة عيد الفط���ر املبارك بكافة م���دن اإمارة 

ال�شارقة وعك�شت م���دى الكفاءة االإ�شرتاتيجية 

الت���ي تعاملت بها جمي���ع اجلهات املخت�شة 

بالقيادة وال�رسكاء اال�شرتاتيجيني.

وكثف���ت القيادة العامة ل�رسط���ة ال�شارقة من 

تواجد دورياتها االأمنية واملرورية على خمتلف 

املناط���ق واالأحي���اء وعلى الط���رق وال�شوارع 

الداخلية واخلارجية مبدينة ال�شارقة واملنطقتني 

ال�رسقي���ة والو�شطى به���دف تاأمينها و�شمان 

ت�شهيل حركة ال�ش���ر واملرور بها ما اأ�شهم يف 

حتقيق اأه���داف �رسطة ال�شارقة املن�شجمة مع 

اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز 

االأمن واالأمان وجعل الطرق اأكرث اأمانًا.

واأكد العقيد جا�شم بن هده ال�شويدي مدير اإدارة 

العملي���ات ب�رسطة ال�شارقة اأن اجلهود التي مت 

بذله���ا من جانب فرق العم���ل املختلفة على 

امل�شاجد واملراكز التجارية واملتنزهات �شاعد 

عل���ى جناح اخلط���ة املر�شومة لب�ش���ط االأمن 

واالأمان وتعزيز جودة احلياة خالل عطلة عيد 

الفطر املبارك.

واأ�ش���ار اإىل اأن غرفة العمليات ومركز االت�شال 

ب�رسطة ال�شارقة تلقى 42042 مكاملة هاتفية 

عل���ى م�شتوى االإم���ارة خالل الف���رتة من 29 

اأبري���ل حتى 8 ماي���و اجلاري منه���ا 39008 

مكاملات هاتفية عرب الرقم /999/ املخ�ش�س 

للح���االت الطارئة فيما تلق���ت 3034 مكاملة 

غر طارئة عل���ى الرقم /901/ والتي ا�شتملت 

على اال�شتف�شارات العامة واخلدمات ال�رسطية 

املقدمة.

ولفت اإىل اأن���ه مت التعامل مع كافة املكاملات 

والبالغات واال�شتف�شارات ال���واردة على وجه 

ال�رسعة بعد تقييمها من قبل امل�شتجيب االأول 

بهدف �شمان �رسعة االنتقال ملوقع البالغ وذلك 

بالتن�شيق مع االإدارات ال�رسطية االأخرى �شمن 

نطاق تقليل زمن اال�شتجابة.

من جانب���ه اأكد املقدم عمر بوغامن نائب مدير 

اإدارة املرور والدوريات ب�رسطة ال�شارقة جناح 

اخلطة املرورية التي و�شعتها ونفذتها االإدارة 

خالل عطلة العيد مب�شاركة الوحدات املختلفة 

ب�رسطة ال�شارقة.

ون���وه اإىل اأن وع���ي والتزام قائ���دي املركبات 

وم�شتخدمي الطريق باإجراءات ال�شالمة املرورية 

وتقيدهم بها �شاعد على جناح اخلطة املرورية 

وانخفا�س عدد احلوادث اإىل حادثني فقط نتج 

عنهما اإ�شابات بليغة خالل فرتة عطلة العيد 

رغم كثافة احلركة املرورية يف ال�شوارع والطرق 

الداخلية واخلارجية.

واأو�شح املقدم بو غامن اأن اإدارة املرور اتخذت 

كافة االإج���راءات وفق اخلط���ة املعدة لتاأمني 

ال�شالمة املرورية االأمر الذي �شكل عامل النجاح 

الذي حتقق يف بلوغ »�شفر« وفيات، م�شيداً يف 

الوقت نف�شه باجلهود التي بذلها جميع منت�شبي 

االإدارة وكافة الوحدات ال�رسطية ب�رسطة ال�شارقة 

طيلة اأي���ام عطلة العيد ما كان له االأثر الكبر 

يف �شر احلركة املرورية بكل �شهولة واإن�شيابية 

وبال�شكل الذي يلبي طموحات �رسطة ال�شارقة.

اأبوظبي-وام:

 حت���ت رعاي���ة �شمو ال�شي���خ خالد 

بن حممد بن زاي���د اآل نهيان، ع�شو 

اأبوظبي  التنفيذي الإم���ارة  املجل�س 

رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي تنطلق 

الي���وم االإثن���ني  فعالي���ات املوؤمتر 

العاملي للمرافق 2022 وت�شتمر حتى 

11 مايو اجل���اري يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار����س »اأدنيك« و ذلك 

مب�شاركة م�شوؤولني حكوميني و خرباء 

وقادة القطاع لر�شم مالمح م�شتقبل 

قط���اع املرافق العامل���ي وا�شتدامة 

امل�شاعي الرامية اإىل حتقيق احلياد 

املناخي.

ا�شتثنائية  فر�ش���ة  املوؤمت���ر  يتيح 

للجهات الفاعلة يف قطاعي الطاقة 

واملياه عل���ى م�شتوى العامل لبحث 

واالبتكارات  والتقني���ات  التوجهات 

الت���ي توؤثر عل���ى م�شتويات الطلب 

اإم���دادات املياه  امل�شتقبلي���ة على 

وم�شادر الطاقة يف العامل.

ويقدم املوؤمتر و املعر�س امل�شاحب 

ال���ذي ي�شتم���ر ثالثة اأي���ام اإمكانية 

ا�شتك�ش���اف فر�س من���و االأعمال يف 

القطاع على م�شت���وى دولة االإمارات 

واملنطق���ة، ف�شال ع���ن االقت�شادات 

�رسيعة النمو يف اآ�شيا.

وي�شتقطب املوؤمتر واملعر�س اأكرث من 

10 اآالف متخ�ش�س يف قطاع املرافق، 

و120 �رسك���ة عار�ش���ة من خمتلف 

اأنحاء العامل، بهدف ت�شليط ال�شوء 

على االإج���راءات اال�شتباقية الرامية 

اإىل رقمن���ة اأنظمة الطاق���ة واملياه 

و احلد من االنبعاث���ات وا�شتقطاب 

اال�شتثمارات طويلة االأمد.

ويجمع املوؤمتر كذل���ك ما يزيد عن 

200 متح���دث من املتخ�ش�شني يف 

قطاع املراف���ق واأكرث م���ن األف من 

ممثلي اجلهات امل�شاركة يف احلدث 

ال���ذي يت�شمن اأكرث م���ن 50 جل�شة 

نقا�شية ا�شرتاتيجية وفنية.

ال�شيا�شات  عل���ى  اجلل�ش���ات  تركز 

الالزمة  واحلل���ول  واال�شرتاتيجيات 

ال�شتكم���ال عملي���ة حت���ول الطاقة 

اإ�شاف���ة اإىل ت�شلي���ط ال�ش���وء على 

ذات  املبتك���رة  الرقمية  التقني���ات 

الطابع امل�شتقبلي، والتي من �شاأنها 

امل�شاهمة يف عملي���ة التحول التي 

ي�شهدها القطاع.

ويتن���اول املوؤمت���ر جمموع���ة من 

املو�شوع���ات الرئي�شية التي ت�شمل 

اإزال���ة الكرب���ون وحت���ول الطاق���ة، 

املراف���ق  قط���اع  وديناميكي���ات 

العاملي، و�شبل التعاون وال�رساكات 

اال�شرتاتيجي���ة، ومن���اذج االأعم���ال 

املتمحورة حول العمالء، اإىل جانب 

التحول الرقمي واالبتكارات التقنية 

يف خط���وة تاأت���ي يف اإطار م�شاعي 

املوؤمتر الرامية لال�شتجابة للتطورات 

واالحتياجات  ال�شوق  ي�شهدها  التي 

احلالية للم�شتهلكني.

النقا�شي���ة  اجلل�ش���ات  وت�شه���د 

اال�شرتاتيجية التي يت�شمنها املوؤمتر 

اأي�شا عقد جل�شتني وزاريتني بهدف 

ت�شليط ال�شوء على اأهمية ال�شيا�شات 

والتع���اون  التنظيمي���ة  واللوائ���ح 

و����رسورة حترك ق���ادة القطاع على 

م�شتوى املنطق���ة للعمل على بناء 

اأ�شا����س متني لقط���اع مرافق يتمتع 

باملرونة واال�شتدامة.

وتغط���ي اجلل�ش���ات الفني���ة التي 

يت�شمنها املوؤمتر �شل�شلة القيمة يف 

قط���اع املرافق، مب���ا يف ذلك توليد 

الطاقة ونقله���ا وتوزيعه���ا، واإدارة 

املي���اه، ومي���اه ال����رسف ال�شحي، 

وتربيد املناطق، وتفاعل العمالء.

وا تهدف اجلل�شات النقا�شية الفنية 

اإىل اإتاح���ة الفر�ش���ة للمتخ�ش�شني 

يف القطاع الكت�شاب معرفة معمقة 

حول اآخر م�شتجدات القطاع ونتائج 

الفنية، واأحدث  االأبحاث واخل���ربات 

التط���ورات يف جم���ال امل�شاري���ع 

واأف�ش���ل  املتقدم���ة  والتقني���ات 

املمار�شات على م�شتوى القطاع.

وي�شه���د » املوؤمتر العاملي للمرافق 

2022 » انطالق���ة فعاليات منتدى 

قادة الطاقة النووية الذي يقام على 

هام�شه و ي�شتقطب خرباء القطاع من 

خمتلف اأنحاء الع���امل لبحث �شبل 

اإنتاج طاقة اآمنة وموثوقة و�شديقة 

التط���ورات  من  وغره���ا  للبيئ���ة، 

التكنولوجي���ة يف قط���اع الطاق���ة 

النووي���ة، واأحدث م�شتجدات البحث 

والتقنيات  العل���وم  والتطوي���ر يف 

النووية.

تت�شمن قائمة املتحدثني امل�شاركني 

يف اجلل�شات الوزارية معايل �شهيل 

بن حممد ف���رج فار����س املزروعي 

وزي���ر الطاق���ة والبني���ة التحتي���ة 

ومعايل بليندا بالوكو، وزيرة البنية 

التحتية والطاقة يف األبانيا ومعايل 

بروي���ز �شهب���ازوف، وزي���ر الطاقة 

يف جمهوري���ة اأذربيج���ان ومعايل 

دو�شكول بكمورزايف، وزير الطاقة يف 

جمهورية قرغيز�شتان ومعايل دالر 

جمعة، وزير الطاقة واملوارد املائية 

ومعايل  طاجيك�شت���ان،  بجمهورية 

اأبوبك���ر علي���و، وزي���ر الكهرباء يف 

نيجريا، ومع���ايل �شودا زميو، وزير 

الطاقة يف زميبابوي، ومعايل يون�س 

علي جيدي، وزير الطاق���ة واملوارد 

الطبيعي���ة يف جمهوري���ة جيبوتي 

ومعايل ويليام اأوراكو اإيدو نائب وزير 

الطاقة يف غانا.

دبي-وام:

 اأكد �شع���ادة الدكتور يو�شف حممد 

ال�رسكال مدير عام موؤ�ش�شة االإمارات 

للخدمات ال�شحية اأن »يوم االإمارات 

الطبي« الذي ياأت���ي حتت �شعار » 

االإمارات تقدركم« وي�شادف 9 مايو 

من كل عام يعد ترجمة عملية لروؤية 

القيادة الر�شي���دة التي بادرت مبكراً  

خالل امل�ش���رة التنموية امل�شتدامة 

اإىل تعزيز القطاع ال�شحي ودعمه عرب 

تر�شيخ ثقاف���ة ا�شت�رساف امل�شتقبل 

واالعتم���اد عل���ى االبت���كار لتوفر 

خدمات �شحي���ة ا�شتباقية متكاملة 

ت�شتند اإىل اأحدث التقنيات العاملية 

احلديث���ة التي تتعزز معه���ا ريادة 

القط���اع على خمتل���ف امل�شتويات 

االإقليمية والعاملية.

واأو�ش���ح ال�رسكال يف ت�رسيح اليوم 

بهذه املنا�شبة اأن » ي���وم االإمارات 

الطبي » الذي يقام للمرة االأوىل يعد 

منا�شبة وطنية لتثمني جهود جميع 

الك���وادر ال�شحي���ة يف احلفاظ على 

جمتم���ع �شحي والعم���ل با�شتمرار 

اأن ه���ذه  اإىل  وباإخال����س، م�ش���را 

املنا�شبة ال�شنوية توؤكد على جاهزية 

قط���اع الرعاية ال�شحي���ة االإماراتي 

للم�شتقبل ومرونته العالية وجدارته 

يف التعامل مع االأزمات والتحديات، 

وقدرته يف احلفاظ على املكت�شبات 

التي حتققت خالل ال�شنوات اخلم�شني 

املا�شية وتوظيف الدرو�س امل�شتفادة 

التي �شكلت حافزاً جلميع العاملني 

نحو ب���ذل مزيد من اجله���ود جتاه 

موا�شلة االبتكار يف القطاع ال�شحي، 

مبا يق���ود اإىل حتقيق اأف�شل النتائج 

على م�شتوى التناف�شية العاملية.

وذكر اأن »يوم االإمارات الطبي« ي�شهم 

يف ت�شليط ال�شوء عل���ى االإجنازات 

الكبرة التي حققها قطاع اخلدمات 

ال�شحي���ة ويربز مكانت���ه كاأحد اأهم 

القطاع���ات احليوية االأك���رث ارتباطًا 

بحي���اة االإن�شان و�شعادت���ه والدور 

الكبر الذي يقوم به يف احلفاظ على 

اأمن و�شالم���ة و�شحة املجتمع، مبا 

يعزز جودة احلياة ويقود اإىل حتقيق 

جمتمع �شحي رائد يوفر للمواطنني 

ال�شحية  اأف�شل اخلدمات  واملقيمني 

وفق اأرقى املعاير العاملية.

وتوجه مدير ع���ام موؤ�ش�شة االإمارات 

للخدمات ال�شحية بال�شكر اإىل جميع 

العامل���ني يف القطاع ال�شحي على 

اجلهود الكبرة الت���ي بذلوها خالل 

م�شرتهم املهنية والتي اأ�شهمت يف 

الو�ش���ول اإىل املكانة املتميزة التي 

يحتله���ا القط���اع اليوم، موؤك���داً اأن 

عطاءاتهم وت�شحياتهم وقت االأزمات 

�شتبقى حا����رسة وملهمة ملوا�شلة 

العمل وحتقيق املزي���د من النجاح 

والتميز.

دبي-الوحدة:

اأنهت جامع���ة دبي اال�شتعدادات الالزمة 

لالحتفال بتخريج الدفعة 19 من طلبتها 

دفعة اليوبي���ل الف�شي للجامعة البالغ 

عدده���م 240 طالب���ا وطالب���ة واملقرر 

تنظيمه م�شاء االأربعاء املقبل على م�رسح 

ندوة الثقافة والعلوم يف دبي، وذلك حتت 

الرعاية الكرمية من �شمو ال�شيخ حمدان 

بن حممد بن را�ش���د اآل مكتوم ويل عهد 

دبي رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي.

 وقال الدكتور نا�رس املرقب نائب رئي�س 

اجلامعة لل�شوؤون االإدارية رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة حلفل التخرج اأن الدفعة 

اجلديدة من خريجي اجلامعة ت�شم 240 

خريج���ا وخريجة،منه���م 53 يف برامج 

املاج�شتر والدكت���وراه ، و187 خريجا 

وخريجة من برامج البكالوريو�س يف اإدارة 

االأعمال والهند�شة وتقنية املعلومات.

واأ�ش���ار اإىل اأن الظروف اال�شتثنائية التي 

فر�شتها جائحة كورونا من قبل مل تقف 

عائقاً يف وجه ا�شتمرار العملية التعليمية 

بجوانبها كافة ب���ل جتاوزناها بكفاءة 

واقت���دار، وحر�ش���ت اإدارة اجلامعة على 

اإيجاد اآلي���ات تواكب متطلبات املرحلة 

لال�شتمرار يف موا�شلة العملية التعليمية 

باأف�شل املعاير العاملية واأن تتخذ من 

ذلك كله حتديًا ومنطلقًا لها نحو تزويد 

خمرجاتها بروؤية اإبداعية وابتكارية، مما 

انعك�س اإيجابًا يف املخرجات االأكادميية 

وتطوير اآليات التعليم وتاأدية االمتحانات 

و�شواًل اإىل االحتفال الذي ن�شتعد له اليوم 

بتخريج هذه الدفعة اجلديدة من الطلبة.

ولفت اإىل اأن اإدارة اجلامعة عملت على اأن 

يتم تنظيم حفل التخريج باأف�شل �شورة 

تليق باجلامعة التي حتمل اإ�شم دبي، واأن 

الدكتور عي�شى الب�شتكي رئي�س اجلامعة 

تاب���ع مع اللجن���ة الرتتيب���ات الالزمة 

لالحتفال بتخريج الطلبة والتي تهدف 

اإىل ت�شجيعهم وبث روح البهجة والفرح 

يف نفو�شه���م واأ�رسه���م واأولياء امورهم 

وتعزي���ز روح االإبداع االبتكار، وقد اأنهت 

اللجن���ة اإعداد الرتتيب���ات كافة خلروج 

احلفل باأف�شل �شورة.

وقامت اجلامعة بتجهيز ا�شتديو خا�س 

باأحدث التقنيات لت�شوير فقرات احلفل، 

التي �شيتم بثها ع���رب و�شائل التوا�شل 

االإجتماعي. 

 اأبوظبي-الوحدة:

اأدان املجل�س الوطني االحتادي الهجوم االإرهابي 

الذي ا�شته���دف اإحدى حمطات رف���ع املياه يف 

منطقة ����رسق قناة ال�شوي�س، يف جمهورية م�رس 

العربية ال�شقيقة.موؤكدا علي  وقوف دولة االإمارات 

العربية املتحدة، قي���ادة و�شعبا، مع جمهورية 

م�رس العربية.

واأكد معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني 

االحتادي  يف ر�شالة ت�شامن ايل معايل امل�شت�شار 

الدكتور حنف���ي جبايل رئي�س جمل����س النواب 

امل�رسي عرب خاللها عن اأدانتة وا�شتنكارة ال�شديد 

الهجوم االإرهابي ال���ذي ا�شتهدف اإحدى حمطات 

رفع املياه يف منطقة ����رسق قناة ال�شوي�س، يف 

جمهورية م����رس العربية ال�شقيق���ة، والذي راح 

�شحيت���ه عدد م���ن منت�شبي الق���وات امل�شلحة 

امل�رسية. 

وق���ال معاليه اإننا اإذ ن�شتنك���ر وندين مثل هذه 

االأعم���ال االآثمة واالإرهابي���ة التي حتاول زعزعة 

اأمن وا�شتق���رار جمهورية م�رس العربية ال�شقيقة 

متاما مثلما هي ت�شتهدف ن�رس العنف والتطرف 

واالإره���اب. واأكد معاليه  وق���وف دولة االإمارات 

العربية املتحدة، قي���ادة و�شعبا، مع جمهورية  

م�رس العربي���ة وتاأييدها لكل االإج���راءات التي 

تتخذها ملواجهة اجلماعات االإرهابية املتطرفة 

واقتالع جذورها الفكرية التكفرية.  

كما اأعرب معاليه ع���ن خال�س تعازيه لل�شعب 

امل�رسي  يف �شهداء هذا العمل االرهابي �شائال 

املوىل عز وجل اأن يحفظ جمهورية م�رس العربية 

ال�شقيق���ة من كل مك���روه، واأن يدمي عليها اأمنها 

واأمانها لتوا�شل م�شرنها يف التنمية واالإعمار.

اأبوظبي-وام:

   متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

لتو�شي���ع وزيادة نطاق الفحو�ش���ات يف الدولة 

بهدف االكت�شاف املبكر وح�رس احلاالت امل�شابة 

بفرو����س كورون���ا امل�شتجد »كوفي���د - 19« 

واملخالطني له���م وعزلهم ..اأعلن���ت الوزارة عن 

اإج���راء 195،790 فح�شا جدي���دا خالل ال�شاعات 

ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإج���راءات التق�شي والفح�س يف 

الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى 

الدول���ة يف الك�شف عن 225 حالة اإ�شابة جديدة 

بفرو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 

وجميعها ح���االت م�شتقرة وتخ�ش���ع للرعاية 

ال�شحية الالزمة، وبذل���ك يبلغ جمموع احلاالت 

امل�شجلة 900،251 حالة.

  كما اأعلن���ت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم 

ت�شجيل اأي حالة وفاة يف االأربع والع�رسين �شاعة 

املا�شية، وبذلك يبلغ ع���دد الوفيات يف الدولة 

2،302 حالة.

واأعلن���ت ال���وزارة عن �شف���اء 253 حالة جديدة 

مل�شابني بفرو����س كورون���ا امل�شتجد »كوفيد 

- 19« وتعافيه���ا التام من اأعرا�س املر�س بعد 

تلقيه���ا الرعاية ال�شحية الالزم���ة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 

884،228 حالة.
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حمد اأحمد الرحومي

 يو�شف حممد ال�رسكال

تقديم 3.008 جرعات من لقاح »كوفيد-19« خالل 24 �ساعة 
38.6 مليون ح�ساب على »التوا�سل االجتماعي« في االإمارات 

ً  »يوتيوب« الأكثر ا�صتخداما

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�شح���ة ووقاية املجتمع 

ع���ن تق���دمي 3،008 جرع���ات م���ن لقاح 

»كوفي���د-19« خ���الل ال�شاع���ات ال� 24 

املا�شية وبذلك يبل���غ جمموع اجلرعات 

التي مت تقدميها حتى اليوم 24،752،863 

جرعة ومع���دل توزيع اللق���اح 250.27 

جرعة لكل 100 �شخ�س.

ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفر 

لقاح » كوفيد-19 » و�شعيًا للو�شول اإىل 

املناعة املكت�شب���ة الناجتة عن التطعيم 

والتي �شت�شاعد يف تقلي���ل اأعداد احلاالت 

وال�شيطرة على فرو�س » كوفيد-19 » .

اأبوظبي-وام:

 بل���غ عدد احل�شاب���ات الن�شطة 

على تطبيقات ومن�شات التوا�شل 

االجتماع���ي يف دول���ة االإمارات 

حتى يناي���ر 2022 نحو 38.63 

مليون ح�شاب، وذلك وفقًا لتقرير 

 Global« ش���ادر عن موق���ع�

 »Media Insight
املتخ�ش����س.  وك�ش���ف التقرير 

االإنرتنت  ارتفاع م�شتخدمي  عن 

يف االإم���ارات ب�ت�شجيل 95 األف 

م�شتخدم جديد بني عامي 2021 

و 2022، فيما بلغ معدل انت�شار 

االإنرتن���ت يف الدول���ة 99 % من 

بداية  ال�شكان حت���ى  اإجم���ايل 

العام 2022. وت�شدر »يوتيوب« 

التوا�شل  من�شات  ترتيب  قائمة 

اال�شتخدام،  ح�ش���ب  االجتماعي 

ثم في�شبوك يف املرتبة الثانية، 

وتقدم���ت من�شة »تي���ك توك« 

ب�ش���كل وا�شح لتحت���ل املرتبة 

يف  اإن«  ثم«لينك���د  الثالث���ة، 

الرتتيب الرابع، فيما حلت من�شة 

ان�شتجرام يف املرتبة اخلام�شة، 

وج���اء ترتيب من�شت���ي �شناب 

�ش���ات، و«تويرت« يف املرتبتني 

ال�شاد�شة وال�شابعة على التوايل. 

وتف�شيال، �شنف التقرير تطبيق 

»يوتيوب« باأنه االأكرث ا�شتخدامًا 

بني من�شات وتطبيقات التوا�شل 

االجتماع���ي يف الدول���ة مبعدل 

91.1 يف املائ���ة وبنحو 9.06 

ملي���ون م�شتخ���دم، بينما حل 

الثانية  »في�شبوك« يف املرتبة 

بن�شب���ة 72.4 يف املائ���ة مع 

وجود 7.2 مليون ح�شاب ن�شط، 

و« تيك توك« يف املرتبة الثالثة 

بن�شب���ة 62.4 يف املائ���ة مع 

وجود 6.7 مليون ح�شاب ن�شط.

وحل تطبيق » لينك���د اإن« يف 

املرتبة الرابعة بن�شبة 57.3 يف 

املائة مع 5.7 مليون ، يف حني 

ا�شتحوذ تطبي���ق » ان�شتجرام« 

على املرتب���ة اخلام�شة بن�شبة 

52.8 يف املائة و5.25 مليون 

تطبيق  وج���اء  ن�ش���ط.  ح�شاب 

»�شن���اب �ش���ات« يف املرتب���ة 

يف   32.7 بن�شب���ة  ال�شاد�ش���ة 

املائة مع 3.25 مليون ح�شاب 

ن�شط، فيما حل تطبيق »تويرت« 

باملرتبة ال�شابعة بن�شبة 24.6 

يف املائ���ة م���ع 2.45 مليون 

ح�شاب ن�شط. وكانت هيئة تنظيم 

الرقمية  واحلكوم���ة  االت�شاالت 

قد ك�شفت يف تقري���ر اإجنازاتها 

ال�شنوية عن العام 2021 اأن عدد 

االإنرتن���ت يف دولة  م�شتخدمي 

االإم���ارات قد بل���غ نهاية العام 

املا�شي 9.94 مليون م�شتخدم، 

فيما بلغ متو�ش���ط الوقت الذي 

يق�شيه �شكان الدولة يف ا�شتخدام 

االإنرتنت نحو 7.24 �شاعة يوميًا.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15

االثنني 9 مايو 2022ـ  العـدد 15038  
�أخبار وتقارير

»�لحج و�لعمرة« ت�سع �سرطاً �أ�سا�سياً 

لأد�ء فري�سة �لحج هذ� �لعام

تاأكيد �أممي على تعزيز ودعم مفو�سية 

�لنتخابات �لليبية

�لمعار�سة �ل�سورية تعلن مقتل و�إ�سابة 11 من 

عنا�سرها في ق�سف �ساروخي للنظام بريف حماة

�أمين مجل�س �لتعاون �لخليجي: نقف مع 

م�سر لمو�جهة �لعنف و�لتطرف و�لإرهاب

جدة -وكالت 

و�سعت وزارة احلج والعمـــرة ال�سعودية �رشطا 

اأ�سا�سيا الأداء فري�سة احلج هذا العام.

وا�سرتطت الـــوزارة ا�ستكمـــال التح�سني باأحد 

اللقاحات امل�ســـادة لفريو�س كورونا واملعتمدة 

من طرف وزارة ال�سحة.

وقالت الوزارة، اإنه �سيتم االإعالن قريبا عن الفر�س 

التطوعية يف جمال خدمة �سيوف الرحمن، وذلك 

عن طريق املن�سة الوطنية للتطوع بالتن�سيق مع 

اجلمعيات املرخ�سة.

وجاء ذلك، خالل ردها على بع�س اال�ستف�سارات 

حول اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبو�سم احلج 

هـــذا العام، وكذلك كيفية التقـــدمي على الفر�س 

التطوعية، عرب �سفحتها على »تويرت«.

على �سعيد اآخر، اأكدت  وزارة احلج والعمرة على 

اأن اإعالن اإجـــراءات التقدمي مـــن داخل اململكة 

حلج هذا العام �ستعلن قريبا، عرب موقع الوزارة 

الر�سمي.

وقالت اإنها تاأمل من عمـــوم الراغبني يف احلج 

مـــن داخل اململكة، عدم التعامـــل مع اأي مواقع 

م�سبوهة تروج للحج، اأو خلدمات الت�سجيل فيه.

طر�بل�س -وكالت 

اتفـــق جمل�ـــس املفو�سيـــة الوطنيـــة العليـــا 

لالنتخابـــات مع البعثـــة االأمميـــة للدعم يف 

ليبيـــا، على تعزيز جاهزيـــة املفو�سية لتنفيذ 

عملية انتخابية ترتقي اإىل م�ستويات عالية من 

املبادئ واملمار�سات الدولية وتبادل املعلومات 

الفنية ذات العالقة بتنفيذ العمليات االنتخابية 

امل�ستقبلية.

وبح�سب ما ذكرته قنـــاة)218( الليبية فقد جاء 

ذلك خالل لقاء جمـــع رئي�س جمل�س املفو�سية 

الوطنية العليا لالنتخابات عماد ال�سايح، يوم/

االأحد/ مع امل�ست�سار اخلا�س لالأمني العام لالأمم 

املتحدة �ستيفاين ويليامز، بح�سور ع�سو جمل�س 

املفو�سية ال�سيـــد عبد احلكيم ال�سعاب، يف مقر 

املفو�سية بطرابل�س.

وا�ستعر�ـــس املجتمعون الو�سع الراهن املتعلق 

بتوافـــق االأطراف ال�سيا�سية علـــى اإجراء عملية 

انتخابية يف االأجل الق�سري، ومدى انعكا�سه على 

جاهزية املفو�سية، وقدرتها على اال�ستجابة لتلك 

التوافقات خالل الفرتة القادمة.

دم�سق  ) د ب �أ (-

 اأعلنت املعار�سة ال�سورية يوم االأحد مقتل  �ستة 

من عنا�رشها  واإ�سابة خم�سة  اآخرين يف ق�سف 

�ساروخي للقـــوات احلكومية يف منطقة خف�س 

الت�سعيد بريف حمافظة حماة و�سط �سوريا.

وقال  قائد ع�سكري يف اجلبهة الوطنية للتحرير  

املعار�ســـة ، طلب عـــدم ذكر ا�سمـــه، اإن القوات 

احلكوميـــة  ا�ستهدفت �سيـــارة ع�سكرية تابعة 

جلي�ـــس الن�رش التابع للجبهة الوطنية للتحرير 

بقذيفة �ساروخية على اأطراف قرية القاهرة يف 

منطقة �سهل الغاب بريف حماه الغربي  ما اأدى 

الحرتاقها  ومقتل وجرح من بداخلها .

واأ�ســـاف اأن جميع خطـــوط التما�س مع القوات 

احلكوميـــة ال�سوريـــة  يف ريفي حمـــاه وادلب  

ت�سهدف ق�سفًا متباداًل و�سط حتليق مكثف لطريان 

اال�ستطالع الرو�سي.

وت�سهد مناطق ريف اأدلب منذ عدة اأيام ت�سعيداً 

بني القـــوات احلكوميـــة وف�سائـــل املعار�سة 

حيث كثفت القـــوات احلكومية ق�سفها املدفعي 

وال�ساروخي على مناطق ريف اأدلب اجلنوبي ما 

اأوقـــع اأ�رشارا مادية يف ممتلكات املدنيني ، كما 

ق�سفت ف�سائل املعار�سة مواقع القوات احلكومية 

ال�سوريـــة يف حميـــط مدينتي معـــرة النعمان 

وكفرنبل بريف اأدلب اجلنوبي ال�رشقي .

القاهرة -وكاالت 

اأدان االأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية الدكتور نايف فـــالح احلجرف، الهجوم 

االإرهابي اجلبان الـــذي ا�ستهدف اإحدى حمطات 

رفع امليـــاه غرب �سيناء، واأ�سفـــر عن ا�ست�سهاد 

واإ�سابة عدٍد من اأبطال القوات امل�سلحة امل�رشية. 

واأكـــد االأمني العـــام - يف بيان ن�ـــرشه املوقع 

الر�سمي للمجل�س - ت�سامن دول جمل�س التعاون 

اخلليجـــي مع جمهورية م�رش العربية والوقوف 

معها ملواجهة العنف والتطرف واالإرهاب، موؤكدا 

الرف�ـــس التام لهـــذه االأعمـــال االإرهابيني التي 

تتنافى مع املبـــادئ الدينية واالإن�سانية والقيم 

االأخالقية. 

جنيف -وكالت 

حذرت االأمم املتحـــدة االأحد من اأن 

اأكرث من 12،3 مليـــون طفل �سوري 

بحاجة اإىل م�ساعدات اإن�سانية، وهو 

رقم قيا�سي منذ بدء النزاع يف عام 

.2011

وقالت املديرة االإقليمية ليوني�سف 

ملنطقة ال�ـــرشق االأو�ســـط و�سمال 

اأفريقيا اأديل خ�رش يف بيان »ال يزال 

االأطفال يعي�سون باخلوف،  ماليني 

وعـــدم اليقني والعـــوز يف �سوريا 

والدول املجاورة«.

بح�سب اأحدث البيانـــات ال�سادرة 

عن املنظمة االأممية، »يحتاج اأكرث 

مـــن 6،5 ماليني طفـــل يف �سوريا 

اإىل امل�ساعدة« و«يعتمد نحو 5،8 

ماليني طفل �سوري على امل�ساعدات 

يف الدول املجاورة«.

وقالت خ�ـــرش »اإنه اأكـــرب رقم مت 

ت�سجيلـــه منذ بدء النـــزاع منذ 11 

عاماً«.

وقالت امل�سوؤولة االأممية اإن »العديد 

من العائـــالت تواجه �سعوبات يف 

تلبية احتياجاتها«.

االأ�سا�سية  املواد  »اأ�سعار  واأ�سافت 

ومنها الغذاء ترتفـــع ب�سكل كبري، 

يعود ذلـــك جزئيـــًا اإىل االأزمة يف 

اأوكرانيا«.

اأ�سفها  عـــن  يوني�ســـف  واأعربـــت 

النخفا�س التمويـــل الدويل، موؤكدًة 

اأنها تلقـــت »اأقل من ن�سف االأموال 

الالزمة هذا العام«.

واأكدت املنظمة اأنها »بحاجة ما�سة 

اإىل 20 مليون دوالر )نحو 19 مليون 

يورو( لعملياتها عرب احلدود، »وهي 

الو�سيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون 

طفل يف �سمال غرب �سوريا على قيد 

احلياة«، وهي منطقة ي�سيطر عليها  

املعار�سة.

بريوت -وكالت 

اأكد رئي�س جمل�س النـــواب اللبناين نبيه بري، 

ت�سامـــن لبنان ووقوفـــه اإىل جانـــب ال�سعب 

واجلي�س امل�ـــرشي يف مواجهـــة االإرهاب بكل 

اأ�سكاله.

جـــاء ذلك يف برقية بعث بها بـــري يوم االأحد 

لتعزيـــة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي وال�سعب 

امل�ـــرشي يف �سهـــداء الهجـــوم االإرهابي غرب 

�سيناء.. داعيا بالرحمة ل�سهداء احلادث االإرهابي 

متمنيا ال�سفاء العاجل للم�سابني.

كمـــا بعث بري برقية عـــزاء اإىل رئي�س جمل�س 

النـــواب امل�ست�سار حنفي اجلبايل ملوا�ساته يف 

�سهداء الهجوم االإرهابي.

 واأدان رئي�س احلكومـــة اللبنانية االأ�سبق �سعد 

احلريري الهجوم االإرهابي بغرب �سيناء، معتربا 

اأن هذا العمل التخريبي ي�ستهدف االأمن العربي 

باأكمله ولي�س اأمن وا�ستقرار م�رش فقط.

وتقدم احلريري - يف بيان يوم االأحد - بخال�س 

العزاء للرئي�س عبـــد الفتاح ال�سي�سي وال�سعب 

امل�رشي واأ�رش ال�سحايا متمنيا ال�سفاء العاجل 

للجرحى.

نيويورك ) د ب �أ(-

 اليوم  االثنني، التا�سع من اأيار/ مايو، يوم مهم 

بالن�سبة لرو�سيا، ويعرف بيوم الن�رش ويتم فيه 

االحتفال بذكرى نهاية احلرب العاملية الثانية 

يف اأوروبــــا، وهناك توقعات وا�سعة النطاق بان 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �سوف يعلن فيه 

عن مرحلة جديدة يف حربه �سد اأوكرانيا.

ويقول الدكتور �ستيفن �سي�ستانوفيت�س، كبري زمالء 

الدرا�سات الرو�سيــــة واالأورواآ�سيوية يف جمل�س 

العالقات اخلارجية االأمريكي اإنه يف ظل التقدم 

البطــــىء للقوات الرو�سيــــة يف اأوكرانيا، يعتقد 

بع�س املحللني اأن بوتني �سوف يهدد بت�سعيد 

ع�سكــــري و�سيدعــــو اإىل التعبئــــة اجلماهريية؛ 

ويتوقع اآخرون �سما ر�سميا لالأرا�سي االأوكرانية؛ 

بينما يتوقع غريهم اإعــــالن االنت�سار من خالل 

اأهداف خمت�رشة املهام.

�سوي�سيــــف �سي�ستانوفيت�ــــس يف تقرير ن�رشه 

جمل�ــــس العالقات اخلارجية اأنــــه مهما كان ما 

�سيعلنه بوتني يف كلمته، �ستكون اخليارات التي 

�سيطرحها هو وم�ست�ساروه فيما يتعلق مبوقف 

رو�سيا العاملي يف املدى الطويل- وال�سيا�سات 

املطلوبة لتحقيقهــــا- بنف�س القدر من االأهمية، 

ورمبا اأكرث.

وقد ا�ستعر�س نيكوالي باترو�سيف، رئي�س جمل�س 

االأمن الرو�سي والذي يعتربه الكثريون م�ست�سار 

بوتني االأكرث تاأثريا، خيارات مو�سكو يف مقابلة 

مهمة اال�سبوع املا�سي مع رو�سي�سكايا جازيتا 

، ال�سحيفــــة الرو�سية احلكومية الرئي�سية التي 

تن�رش املرا�سيم والبيانات والوثائق. ومل يكن لدى 

باترو�سيف الكثري ليقوله عن احلرب نف�سها- اأكرث 

من توقع »تفكك اأوكرانيا اإىل عدة دول«- ولكنه 

قدم �سورة وا�سحة عن العامل بعد 9 اأيار/مايو، 

من وجهة نظر الكرملني.

ويقول �سي�ستانوفيت�س، الذي عمل يف وقت �سابق 

م�ست�سارا خا�سا لوزير اخلارجية االأمريكي وكان 

كبري م�ســــوؤويل الوزارة بالن�سبة لل�سيا�سة جتاه 

رو�سيا وغريها من دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق 

اإنه مهما كان الــــذي �سوف تتك�سف عنه احلرب 

، تفرت�س الدائرة املقربــــة لبوتني اأنه ال تهاون 

يف مواجهــــة رو�سيا االأو�سع نطاقــــا مع اأوروبا 

والواليات املتحدة.

ويرى باترو�سيــــف اأن احلكومات الغربية �سوف 

توا�سل هدف« اإذالل وتدمري رو�سيا«. واالأمر املهم 

هو اأن حديثه ي�سري اإىل اأن التهديد �سوف يتزايد: 

وهو يتوقع« اإحياء االأفكار النازية يف اأوروبا«، 

وذلك من ناحية نتيجة لو�سول اأعداد كبرية من 

الالجئني االأوكرانيــــني اإىل اأوروبا. وي�سري اإىل اأن 

هوؤالء« املتطرفني وجدوا بالفعل لغة م�سرتكة 

مع االأوروبيني املعجبني بهتلر«.

ويقــــول، �سي�ستانوفيت�ــــس ، وهــــو حا�سل على 

الدكتوراه من جامعة هارفارد وا�ستاذ الدبلوما�سية 

بجامعة كولومبيا اإن تقييم باترو�سيف يت�سمن 

زعما ماألوفا باأن الغرب يف حالة تدهور �سديد. 

ويــــرى اأن« القيم غري الليرباليــــة«، يف اإ�سارة 

اإىل مــــا يعتربه نزعة ا�ستهالكية وفردية �سائدة، 

تقو�س موؤ�س�سات الدول يف اأوروبا ويقول: » يف 

ظل هذه العقيدة، لي�ــــس هناك م�ستقبل الأوروبا 

واحل�سارة االأوروبيــــة«. وباملثل يوؤكد على اأن 

» االمرباطورية العاملية االأمريكية يف حمنة«. 

وي�سيف اأن مثل هذا التوقع الميثل م�سدر ارتياح 

لرو�سيا ، نظرا الأن الواليات املتحدة حتاول حل 

م�ساكلها« على ح�ساب باقي العامل«.

ويت�ســــاءل �سي�ستانوفيت�ــــس عن كيــــف �سوف 

تتعامل رو�سيا مــــع هذه الظروف الدولية وهذه 

العقوبات االقت�سادية امل�ستمــــرة، وغريها من 

احلمالت الع�سكرية، والعداء ال�سيا�سي والتخريب 

االأيديولوجــــي؟ ويقــــول اإن االإجابــــة على ذلك 

وا�سحة بالن�سبة لباترو�سيــــف، وهي اأن الدولة 

حتتاج اإىل �سوابط داخليــــة تهدف لعزلها عن 

االت�ســــاالت والتاأثريات اخلارجيــــة. فالنموذج 

ال�سمني) واأحيانا ال�رشيــــح( لهذا الت�سديد هو 

النمــــوذج ال�سوفيتــــي لالكتفــــاء الذاتي، وهي 

حماولة وطنية توؤثر على كثري من املجاالت، مبا 

يف ذلك التجــــارة وال�سيا�سة النقدية، والتعليم، 

ودعم العلم، وتنظيم االنرتنيت.

وتبــــداأ التعديالت التي حددهــــا باترو�سيف يف 

حديثه بتحــــول) فر�سته العقوبــــات الغربية( 

بعيــــدا عن االأ�سواق االأوروبيــــة اإىل اأ�سواق اآ�سيا، 

واأفريقيا، واأمريكا الالتينية. ولكنها تتبنى اأي�سا 

ب�سورة جذرية بديال للواردات، ومنوذجا حمائيا 

لال�ستغناء عن ال�سلع امل�ستوردة واال�ستعا�سة 

عنها ب�سلع م�سنعة حمليا الإنهاء االعتماد على 

ال�رشكاء االأجانــــب. و�سوف يتعني اإنتاج ال�سلع 

ذات التقنية العالية التي تدعم االقت�ساد احلديث 

يف داخــــل البالد؛ و�سوف يتم احلــــد من واردات 

االأغذيــــة. ويوؤكــــد باترو�سيف اأنــــه �سوف تكون 

هناك �رشورة لتعديالت �سيا�سية اأي�سا: فتحقيق 

النجــــاح، يتطلب اإحالل الــــواردات، ويتطلب من 

اجلميع« اتبــــاع تعليمات رئي�س الدولة«. ومن 

اأجــــل حماية قيمة الروبل، وجتنب كارثة العجز 

عن �سداد الديون، هناك �رشورة اأي�سا لنظام نقدي 

جديد)يف ظل دور مهم لكن غري حمدد للذهب(.

وتعترباإعادة الهيكلــــة االقت�سادية جمرد بداية 

التغيريات التي يت�سورها باترو�سيف: فهو يوؤكد 

اأن التنميــــة الناجحة تعتمد على حماية نظام 

تعليم، لدى االأعــــداء اإ�رشار على تدمريه. ويقول 

باترو�سيف اإن ادخال مناذج« تقدمية« للتعليم 

هو »مهمة ا�سرتاتيجيــــة للغربيني متاما مثل 

مهمة العمل على جعل حلف �سمال االأطل�سي اأكرث 

قربا من حدودنا«.

ويبدو اأن ما حتتاجه رو�سيا، بالن�سبة لباترو�سيف، 

هــــو نظام ينتــــج جناحات علميــــة ومواطنني 

مطيعــــني- يفهمون منذ طفولتهــــم املبكرة ما 

الــــذي نعي�س ونعمــــل كلنا مــــن اأجله ك�سعب 

واحد« . نظــــام » يطور التفكري املنطقي«بدون 

نزعة فردية اأكرث من الــــالزم، وبدون ات�سال مع 

العامل اخلارجــــي اأكرث من الالزم، وبدون اعتماد 

على االت�سال اخلارجــــي اأكرث من الالزم. و)ُيذِّكر 

باترو�سيف القراء باأن االنرتنت ميكن اأن يكون » 

م�سدرا للت�سليل«(.

ويو�سح �سي�ستانوفيت�س اأن اأيديولوجية بوتني 

متجد الفخر الوطني، وردد باترو�سيف يف حديثه 

ما ي�سري اإىل ذلك مرارا وتكرارا . ويقول اإن رو�سيا 

اختــــارت م�ســــار« احلماية الكاملــــة لل�سيادة، 

والدفاع احلــــازم عن امل�سالح الوطنية، وقيمها 

الثقافية، والهوية الروحيــــة، والقيم التقليدية 

والذاكــــرة التاريخيــــة«. ويو�ســــح حديثه مع 

�سحيفة رو�سي�سكايا جازيتا االأهداف التي حددها 

الكرملني لنف�سه بعد يوم الن�رش.

عدن -وكالت 

ا�سقطت قوات اجلي�س اليمني طائرات 

هجومية م�سرية اأطلقها احلوثيون عقب 

اخرتاقها املناطق التي ي�سيطر عليها 

اجلي�س يف املالحيط مبديرية الظاهر 

يف حمافظة �سعدة.

وقال قائد اللـــواء الثالث »عا�سفة« 

اللواء حممـــد العجابـــي، اإن »وحدة 

الر�سد واال�ستطـــالع يف اللواء الثالث 

طائرات  ر�ســـدت حتليـــق  عا�سفـــة 

هجومية م�سرية حوثيـــة فوق مواقع 

اجلي�س الوطني يف جبال )كلح الكر�س( 

وجبال )املدافن(«.

واأ�ساف: »اأر�سلت الوحدة بالغا فوريا 

عن االخـــرتاق، ومن ثـــم قامت وحدة 

الدفاع اجلوي با�ستهدافها واإ�سقاطها«.

واأكد اأن »هذه اخلروقات متثل انتهاكا 

�سارخا للهدنـــة االأممية املعلنة بني 

الطرفني« اأ�سيب 6 جنود مينيني اليوم 

ال�سبت يف كمني يعتقد اأن عنا�رش من 

تنظيم »القاعدة« االإرهابي ن�سبوه يف 

حمافظة اأبني جنوبي اليمن.

وقال م�ســـدر يف ال�سلطة املحلية يف 

»�سبوتنيك«  لوكالـــة  اأبني  حمافظة 

الرو�سية، اإن »عبوة نا�سفة مت تفجريها 

اأثنـــاء مرور اآلية لقوات العمالقة على 

الطريق العام يف قرية احلب�س مبديرية 

املحفد �سمال �رشقي اأبني«.

واأ�ســـاف اأن »الكمني اأ�سفر عن اإ�سابة 

6 جنود جراح اأحدهم بليغة، واإحلاق 

اأ�رشار باالآلية الع�سكرية«.

وت�سهد املديريات الو�سطى يف حمافظة 

اأبـــني ن�ساطـــا لتنظيـــم »القاعدة« 

االإرهابـــي، وت�سن عنا�رشه بني احلني 

واالآخر هجمات علـــى اجلي�س واالأمن 

اليمني، تخلـــف غالبـــا �سحايا يف 

�سفوفهما، ما دفع القوات اليمنية اإىل 

تنفيذ حمالت ع�سكريـــة على معاقل 

التنظيـــم لتطهري تلـــك املناطق من 

عنا�رش التنظيم.

من جهـــة اخرى قـــال وزيـــر االإعالم 

االإرياين،  معمـــر  وال�سياحة  والثقافة 

اإن جماعـــة احلوثـــي، كثفـــت ن�ـــرش 

ال�سائعـــات واالأكاذيـــب عرب و�سائلها 

االإعالمية واملواقـــع ال�سفراء التابعة 

لها يف حماولة بائ�سة خللط االأوراق، 

وخلق الفتنة بني املكونات ال�سيا�سية 

والوطنية، بعد التئامها التاريخي يف 

امل�ساورات اليمنية-اليمنية بالريا�س، 

وحتت �سقف جمل�س القيادة الرئا�سي«.

واأ�ســـاف االإريـــاين، يف ت�رشيحـــات 

�سحفية نقلتها قناة »اليمن« الف�سائية 

ال�رشعيـــة، اإن: »هذه املمار�سات توؤكد 

حجم القلق الذي ينتاب جماعة احلوثي 

من طي اليمنيني ل�سفحة املا�سي، ومل 

�سملهم ، وتوحيد كلمتهم وموقفهم يف 

مواجهة االنقالب، وا�ستعادة موؤ�س�سات 

الدولة، والت�سدي للم�رشوع التو�سعي 

االإيراين الذي ي�ستهدف هويتهم الوطنية 

والعربيـــة«. وجـــدد الدعـــوة لكافة 

الو�سائل االإعالمية والن�سطاء يف مواقع 

التوا�سل االجتماعي ال�ستقاء االأخبار 

من م�سادرها الر�سمية، وعدم االجنرار 

خلف الدعايـــات التي تن�رشها مواقع 

و�سفحات جماعة احلوثي.

رئي�س »�لنو�ب �للبناني« يوؤكد ت�سامن بالده مع �ل�سعب �لأمم �لمتحدة: �أكثر من 12٫3 مليون طفل �سوري بحاجة للم�ساعدة

و�لجي�س �لم�سري في مو�جهة �لإرهاب

خبير �أمريكي يت�ساءل  كيف يرى �لكرملين رو�سيا و�لعالم بعد 9مايو؟

محافظ �لبنك �لمركزي �لنيجيري ينفي �تخاذه قر�ر�ً �لجي�س �ليمني يعلن �إ�سقاط م�سير�ت �أطلقها �لحوثيون في محافظة �سعدة

ب�ساأن �لتر�سح للرئا�سة

�إ�سبانيا و�لمغرب تو�فقان على جهود م�ستركة 

لمكافحة �لهجرة

�أبوجا  )د ب �أ( -

 نفى حمافظ البنك املركزي النيجريي، جودوين اإميفيل، اأن يكون قد 

قرر الدخول يف ال�سباق خلالفة الرئي�س حممدو بوهاري.

وقال املتحدث با�سم احلزب احلاكم جوزيف موركا  اجلمعة اإن اإميفيل 

ح�سل على ا�ستمارة ت�سمح لـــه باملناف�سة لي�سبح مر�سح املوؤمتر 

التقدمي للرئا�سة، بح�سب ما نقلته وكالة بلومربج لالأنباء يوم ال�سبت.

لكن حمافـــظ البنك املركزي قال يف �سل�سلة مـــن التغريدات اليوم 

ال�سبـــت اإن ذلك مت نيابة عنه واإنه مل يتخذ بعـــد قرارا ب�ساأن ما اإذا 

كان �سيحـــاول خالفة بوهاري الذي ال ميكنه الرت�سح مرة اأخرى بعد 

اأن ق�سى فرتتني.

وقال علـــى تويرت: »هذا قرار خطري يتطلب تدخـــال اإلهيا. يف االأيام 

القليلة املقبلة �سي�سدر القدير هذا التوجيه«.

واآخر يوم للح�سول على ا�ستمارات الرت�سيح الرئا�سية وتقدميها والتي 

تتطلب ر�سوم ت�سجيل قدرها 100 مليون نايرا )240 األف دوالر( ، هو 

11 اأيار/مايـــو. ودفع ما ال يقل عـــن 17 مر�سحا حتى االآن تكاليف 

اال�ستمارات من حوايل 30 طاحما اأعربوا عن اهتمامهم بالرت�سح، وفقا 

لتقارير و�سائل االإعالم املحلية.

 مدريد  )د ب �أ( –

 تريد اإ�سبانيا واملغرب ب�سكل م�سرتك منع املهاجرين من عبور البحر 

االأبي�س املتو�سط على نحو غري قانوين والتوجه اإىل اإ�سبانيا، و�سوف 

يكون الرادع الرئي�سي هو اإعادة املهاجرين غري ال�رشعيني من اإ�سبانيا 

اإىل القارة االأفريقية.

ونقلت وكالة اأنبـــاء يوروبا عن وزير الدولة ل�سوؤون االأمن االإ�سباين، 

رافايل برييز، اأن الرتحيل »عن�رش مهم لردع هوؤالء االأ�سخا�س ».

وهذا �سوف يكون مفيدا اأي�سا يف مكافحة املهربني، بح�سب ما قاله 

برييز يف اجتماع للدولتني يف العا�سمة املغربية الرباط.  

وباالإ�سافة لذلك، ذكرت �سحيفة »اإلباي�س«  ال�سبت، اأنه جرى االتفاق 

على ا�ستئناف الدوريات امل�سرتكة قبالة �سواحل الدولتني التي توقفت 

خالل جائحة فريو�س كورونا.

واأ�سبح التوا�سل بني ممثلي البلدين حمتمال بعدما ر�سخت اإ�سبانيا 

ملطالب املغرب يف نزاع قائم منذ عقود.

وتدعم مدريد االآن خطة الرباط اخلا�سة بجعل ال�سحراء الغربية، وهي 

م�ستعمـــرة اإ�سبانية �سابقا، اإقليما ذاتي احلكم حتت �سيادة املغرب. 

وتقاتل جبهة البولي�ساريو من اأجل اال�ستقالل هناك.

 يوم الن�صر ماذا يعني لبوتين 
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باري�س  ــ وام:
يف  الرابع  بلقبه  نانت   توج 
بطولة كأس فرنســا لكرة 
الثمني 1 - 0  بفوزه  القدم 
عىل نيس يف املباراة النهائية 
أقيمت  والتــي  للبطولــة، 
بينهما عىل ملعب "اســتاد 

دو فرانس" يف باريس.
الكأس  لقب  نانت  واستعاد 
الغائــب عنه منذ موســم 
1999 / 2000 الذي توج 
للمرة  البطولة  بلقــب  فيه 
الثالثــة فيما ال يزال رصيد 
نيس يف البطولة قارصا عىل 
ثالثة ألقاب أحرز أحدثها يف 

موسم 1996 / 1997 .
بالس  لودوفيتش  وأحــرز 
للمباراة  الوحيــد  الهــدف 
من ركلــة جزاء يف الدقيقة 
انتهاء الشــوط  47 بعــد 
بالتعادل  املباراة  من  األول 

السلبي.

يقــدم النجــم الفرنيس كريــم بنزيما 
مهاجم ريال مدريد اإلســباني موسماً 
األكرب  هى  تهديفيــة  بحصيلة  رائعــاً 
حطم  حيث  الكروية،  مســرته  طوال 
القياســية، ســواء  األرقام  من  العديد 
محليا ىف الدورى اإلســباني أو قاريا ىف 

دورى أبطال أوروبا
صحيفة " آس" اإلســبانية   وأكــدت 
الفرنيس  النجم  السابع، أن  لليوم  وفقا 
كريم بنزيما عــىل بعد هدف وحيد من 
الوصــول إىل 323 هدفــاً ملعادلة رقم 
مدريد،  ريــال  راؤول جونزاليــس مع 
ىف  الثاني  الهــداف  بالتأكيد  ســيصبح 

تاريخ النادى.
وحيد  هدف  إىل  بنزيمــا  كريم  ويحتاج 
ليعــادل رقم راؤول برصيد 323 هدفاً 
أفضل  ثاني  ليصبح  النادي وهدفني  مع 

هداف ىف تاريخ ريال مدريد.
بنزيما موسماً رائعاً، حيث  وقدم كريم 
ريال  رقم 600 بقميص  الظهور  حقق 
مدريد ، حيث سجل  322 هدف، وفاز 

بـ 20 لقبا.
بلقب  للفوز  مدريد  ريــال  بنزيما  وقاد 
الــدورى اإلســباني للمــرة الـ 35 ىف 
تاريخه، كما تأهل لنهائى دوري أبطال 
اإلنجليزى ىف  ليفربول  ليواجــه  أوروبا 

املباراة النهائية.
هداىف  قائمة  بنزيمــا  كريــم  ويتصدر 
الدورى االســبانى وكذلك هداىف دورى 
الجاري  الكروى  للموسم  أوروبا  أبطال 
20222، حيث خاض كريم 30 مباراة 
يف الــدوري اإلســبانى ســجل خاللها 
26هدفــا وصنع 11، كمــا لعب 11 
االبطال وسجل خاللها  دورى  ىف  مبارة 

15 هدفا وصنع هدفني .
الفرنيس  الالعب  بنزيمــا  كريم  ويعترب 
الوحيد الذي ســجل 15هدًفا يف موسم 
أوروبا، وإجماال  أبطــال  بدوري  واحد 
سجل كريم بنزيما 43 هدفا خالل 43 
مباراة، هذا املوســم وقدم 14 تمريرة 

حاسمة.
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ر�ســمياً .. اأبراموفيت�ــس يبيع 
نادي ت�سيل�سي بـ 4.25 مليار 

ا�سترليني

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ٩ مايو ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٥٠٣٨

الريا�سة

ـ

هدف يف�سل بنزيما عن اإنجاز تاريخي 
مع ريال مدريد

لندن  ــ وام:

لكرة  اإلنجليزي  أرســنال  نــادي   أعلن 
القدم  تمديد عقد مديره الفني اإلسباني 
ميكيــل أرتيتا لثالثة أعوام حتى 2025 
املدرب مع  الــذي يحققه  النجاح  يف ظل 

الفريق هذا املوسم.
ويحتل أرســنال املركز الرابع يف الدوري 
املركز  هذا  حسم  حاليا ..وإذا  اإلنجليزي 
البطولة هذا  رسميا مع نهاية منافسات 

املوسم، ســيعود الفريق إىل املشاركة يف 
للمرة  املقبل  املوسم  أوروبا  أبطال  دوري 

األوىل منذ خمسة أعوام.
وتوىل أرتيتا /40 عاما/ تدريب الفريق يف 

2019 خلفا ملواطنه أوناي إيمري.
وتتبقى ألرسنال ثالث مباريات يف الدوري 
ليدز  يلتقي  حيث  املوسم  هذا  اإلنجليزي 
نيوكاســل  يواجه  ثم  غد  بعــد  يونايتد 
وإيفرتــون يف الجولتــني األخرتني من 

املسابقة خالل الفرتة املقبلة.

ار�ســنال يمدد عقد المــدرب اأرتيتا 
حتى 2025

اأبوظبي ـ وام:
 

ربما يســتحوذ الرصاع املحتدم 
وليفربول  سيتي  مانشسرت  بني 
اإلنجليزي  الــدوري  لقــب  عىل 
القدم هذا املوسم عىل قدر  لكرة 
واألضواء،  االهتمــام  من  كبر 
شبح  من  الهروب  رصاع  ولكن 
نفســها  املســابقة  يف  الهبوط 
يف  عنه  وإثارة  ســخونة  يقل  ال 

سباق اللقب.
املاضية  الجولة  نتائــج  وجاءت 
لتشــعل  اإلنجليزي  الدوري  من 
البقاء  عىل  واملنافســة  الرصاع 
يف دوري الدرجــة املمتازة نظرا 
لوجود منافســة ثالثية رشسة 
حاليا عىل طوق النجاة من شبح 

الهبوط .
هبط  ســيتي  نورويتش  وكان 
األوىل  الدرجة  دوري  إىل  فعليــا 
اإلنجليزيــة/  البطولــة  /دوري 
فيال  أســتون  أمام  بخســارته 
وتجمد رصيــده عند 21 نقطة 
نقطة  بفارق  األخــر  املركز  يف 
واحدة فقط خلف واتفورد الذي 
مرافقة  للغاية من  قريبــا  يبدو 

نورويتش يف رحلة الهبوط.
نفســه، جــاء فوز  الوقت  ويف 
بنفس  تشــيليس  عىل  إيفرتون 
بقوة  برنــي  ليعيــد  الجولــة 
إىل دائــرة املنافســة مــع ليدز 
البقــاء بعدما  عىل  وإيفرتــون 
بدا أن برنــي يف طريقه لتأمني 
من  املمتازة  الدرجــة  يف  وضعه 
خالل ثالثة انتصارات متتالية يف 
الجوالت الثالث املاضية وحفاظ 
الفريــق عىل ســجله خاليا من 

الهزائم يف آخر أربع مباريات.

وإذا هبــط واتفــورد، كما هو 
األســابيع  مرجــح، ستشــهد 
ثالثية  منافســة  املقبلة  القليلة 
البقاء حيث يحتل  رشســة عىل 
عرش  الســادس  املركز  برنــي 
بفــارق  نقطــة   34 برصيــد 
األهداف فقط أمام ليدز وبفارق 

نقطتني أمام إيفرتون.
مثل  أخــرى  أنديــة  تــزال  وال 
وبرينتفــورد  فيــال  أســتون 
منها  ولــكل  وســاوثهمبتون، 
الرصاع  دائــرة  40 نقطــة، يف 
النظرية  الناحية  البقاء من  عىل 
عمليا  أفضل  يبدو  موقفها  لكن 
أو  كبر  جهد  إىل  تحتاج  ال  حيث 
حصد كثــر من النقاط لضمان 
املمتازة  الدرجة  يف  االســتمرار 

املوسم املقبل.
موقف  عن  رسيعة  ملحة  ونقدم 
تهديدا  األكثــر  الثالثة  الفــرق 
الثالثة  الهبوط  تأشــرة  بحجز 
دوري  إىل  املمتــازة  الدرجة  من 
البطولــة اإلنجليزيــة وهــي : 
فرصه  الفريق  أنعــش  برني : 
يف البقــاء بحصد عرش نقاط يف 

بالدوري  أربع مباريــات  آخــر 
نحو  تمثــل  وهي  اإلنجليــزي 
30 % مــن عــدد النقاط التي 
حصدها الفريــق يف 34 مباراة 

خاضها باملسابقة حتى اآلن.
وأجــاد املــدرب املؤقــت مايك 
الفريق من  انتشال  يف  جاكسون 
دوامــة االنكســارات والهزائم 
لكنه ال يــزال يف دائرة املهددين 
بالهبوط خاصة وأنه سيخوض 
األربعة  املباريــات  مــن  اثنتني 
املتبقيــة لــه يف البطولة خارج 
عانى  الفريق  بــأن  علما  ملعبه 
املباريات  يف  املوســم  هذا  كثرا 
وإن  ملعبه  خارج  خاضها  التي 
قبل  واتفورد  عــىل  فوزه  حقق 

أيام.
مبارياتــه  برنــي  ويســتهل 
أســتون  باســتضافة  املتبقية 
عىل  ضيفا  يحل  ثــم  اليوم  فيال 
قبل  فيــال  وأســتون  توتنهام 
املسابقة  يف  مســرته  ينهي  أن 
هــذا املوســم بمواجهة صعبة 
مواجهة  يف  ملعبــه  عىل  للغاية 

نيوكاسل.

انتفاضته  وإذا واصــل برنــي 
ولم يرتاجع عــن هذه الصحوة 
األخرة،  مبارياته  شهدتها  التي 
البقاء يف  باســتطاعته  سيكون 

الدرجة املمتازة.
تســاويه  يونايتد : رغم  ليــدز 
النقــاط مــع برني،  يف عــدد 
بفارق  إيفرتــون  عىل  وتفوقه 
إيفرتون  بــأن  علمــا  نقطتني 
أكثــر، يبدو  مباراة  لــه  تتبقى 
من  الثالثة  الفرق  أكثر  هو  ليدز 
لدوري  بالهبوط  التهديــد  حيث 
البطولــة اإلنجليزيــة يف ظــل 
صعوبــة املباريات التي تنتظره 
خالل الجوالت األربع املقبلة من 

البطولة.
األربعة  املباريات  ليدز  ويستهل 
ثم  األحد  غدا  أرسنال  ضيافة  يف 
يوم  تشــيليس  عىل  ضيفا  يحل 
يواجه  أن  قبــل  األربعاء املقبل 
األســبوع  يف  برايتون  ضيفــه 
يف  مســرته  يختتم  فيما  املقبل 

البطولة عىل ملعب برينتفورد.
وكان ليدز منــي بهزيمة ثقيلة 
مانشســرت  ضيفه  أمــام   0-4
ســيتي يوم الســبت املايض ما 
يعني أن معنويات الفريق ليست 
بالوضع الجيد قبل املواجهة مع 
اللذين  فريقي أرسنال وتشيليس 
يف  وضعهما  تحسني  إىل  يسعيان 

املنافسة عىل املراكز األوروبية.
وإذا خرس ليــدز املباراتني، فإنه 
من  جولتني  آخــر  إىل  ســيصل 
وضع  يف  وهو  البطولة  مباريات 
صعــب وربما يكــون يف وضع 
أسوأ كثرا من برني وإيفرتون 
جيدة  نتائج  اآلخران  حقق  حال 

يف الجولتني املقبلتني.

�سراع الهروب من �سبح الهبوط ي�ستعل 
في الدوري الإنجليزي

لندن  ــ وام :
 أعلن نادي تشــيليس اإلنجليــزي امس انتقال 
رجل  بقيادة  جديد  تجــاري  تحالف  إىل  ملكيته 
األعمــال األمريكي تود بــويل يف صفقة بلغت 
اســرتليني /نحو  جنيه  قيمتهــا 4.25 مليار 

5.24 مليار دوالر/ .
ونجح بويل، الذي يشــارك أيضا يف ملكية فريق 
لوس أنجليس دودجرز األمريكي للبيسبول، مع 
رجل  من  رشاء تشيليس  يف  التجارية  مجموعته 

األعمال الرويس الشهر رومان أبرامويفيتش.
ويضم هــذا التحالف التجــاري إىل جانب بويل 
كال من رشكــة كلرلك كابيتال ورجي األعمال 

ماركي والرت وهانزيورج ويس.
ولكــن هذا التحالف يحتــاج إىل االنتظار لحني 
اإلنجليزي والحكومة  الــدوري  رابطة  موافقة 
االســتحواذ عىل  توقيع عقد  قبل  الربيطانيــة 

النادي اإلنجليزي.
لنادي تشــيليس  بيان  : يمكن  النادي يف  وذكر 
التوصل التفاق مع مجموعة مالك  التأكيد عىل 
ومارك  كابيتال  وكلرلك  بويل  تود  جدد، بقيادة 
والرت وهانزيورج ويس، لالستحواذ عىل النادي 
.. مــن بني إجمايل االســتثمار الحايل، ســيتم 
تخصيــص 2.5 مليار جنية اســرتليني لرشاء 
األســهم يف النادي، وســيتم إيداعها يف حساب 
الربيطانية مع وجود نية  باململكة  بنكي مجمد 
بالتــربع بـ 100 % منــه للجمعيات الخرية 

وفقا ملا أكده رومان أبراموفيتش.
وأضــاف : ســيتطلب الحصول عــىل موافقة 
الحكومــة الربيطانيــة لنقــل اإليــرادات من 
الحســاب البنكي املجمد يف اململكــة املتحدة .. 
جنيه  الجدد بضخ 1.75 مليار  املالك  وسيلتزم 
النادي ..  لصالح  أخرى  كاستثمارات  اسرتليني 
بريدج  ستامفورد  يف  استثمارات  يتضمن  وهذا 
السيدات،  النادي/، واألكاديمية، وفريق  /استاد 
واســتاد كينجســميدو، باإلضافة الســتمرار 

تمويل مؤسسة تشيليس.
وتوقع البيان اســتكمال بيــع النادي يف نهاية 
مايو الحايل بعــد الحصول عىل كافة املوافقات 

التنظيمية.

نانت يتوج بلقبه الرابع في كاأ�س فرن�سا لكرة القدم

أمس  تقاريــر صحفية  أفــادت 
أليكــس  الســر  أن  األحــد، 
فرجســون أسطورة مانشسرت 
بقاء كريســتيانو  يونايتد، يريد 

رونالدو يف الفريق.
مع  محادثة  فرجسون  وأجرى 
الشــأن،  بهذا  رونالــدو مؤخرا 
أمىض 6  كريســتيانو  بأن  علما 
سنوات يلعب تحت قيادة املدرب 

االسكتلندي يف "أولد ترافورد".
وأشــارت صحيفــة "مرور"، 
وفرجســون  رونالــدو  أن  إىل 
يف  الشاي  لتناول  مؤخرا  اجتمعا 

منزليهما بمنطقة شيشاير.
املدرب  الصحيفــة، أن  وأضافت 

العبه  املعتزل، أخرب  األسكتلندي 
بأنه يجب  أنه يشــعر  الســابق 

أن يبقى يف مانشســرت من أجل 
"حماية إرثه".

إمكانية  وتدور شــكوك حــول 
اليونايتد،  مع  رونالدو  استمرار 
إىل  التأهل  يف  الفريق  فشــل  بعد 
أوروبا  أبطال  دوري  مســابقة 

املوسم املقبل.
كما أن تقارير أخرى، أشارت إىل 
أن مســتقبل النجم الربتغايل مع 
اآلن يف  الحمر"، بات  "الشياطني 
هاج،  تن  إريك  الجديد  املدرب  يد 
الذي يســتلم املهمــة ابتداء من 
مانشسرت  وأعاد  املقبل.  املوسم 
التعاقــد مع رونالدو يف  يونايتد 
الالعب  املايض، واستمر  الصيف 
تســجيل 24  يف  الدويل  الربتغايل 

هدًفا بجميع املسابقات.

فيرج�سون يقدم ن�سيحة ثمينة لرونالدو

اأبوظبي ــ وام:
 15 يوما فقط، ويســدل الســتار عىل 
واحــد من أقــوى املواســم يف الدوري 
طويلة  سنوات  منذ  القدم  لكرة  اإليطايل 
حيث يشتعل الرصاع حتى اآلن عىل لقب 
املسابقة بني قطبي مدينة ميالنو، كما ال 
كانت  وإن  املنافسة  دائرة  يف  نابويل  يزال 

فرصه أقل كثرا من ميالن وإنرت.
املوســم  هذا  تفصل  فقط  جوالت  ثالث 
النهاية  خط  عن  اإليطايل  للدوري  القوي 
يف 22 مايــو الجاري، ولكــن يبدو من 
الفائز  بهويــة  التكهن  للغايــة  الصعب 
التقارب يف املســتوى بني  باللقب يف ظل 
لدى  والرغبة  ناحية  مــن  قطبي ميالنو 
نابويل يف االستمرار بدائرة املنافسة حتى 

النهاية من ناحية أخرى.
ولكــن الــيء املؤكد أن حســم اللقب 
الثالثة  األنديــة  هذه  بأيــدي  يكون  لن 
بمفردها وإنما سيكون لفرق الوسط يف 
جدول املسابقة دور بارز يف تحديد هوية 

البطل هذا املوسم .

معظم  الثالثة  الفــرق  هــذه  وتخوض 
املقبلة  البطولة  املتبقيــة يف  مبارياتهــا 

أمام فرق الوسط بجدول املسابقة.
املســابقة  جدول  صدارة  إنــرت  وانتزع 
افتتاح  إمبويل 2-4 يف  عىل  بفوزه  مؤقتا 
والثالثني  السادســة  الجولة  مباريــات 
فيما يحتل ميــالن املركز الثاني برصيد 
77 نقطة وبفــارق نقطة واحدة خلف 

إنــرت وتتبقى له ثــالث مباريات مقابل 
مباراتــني فقــط إلنرت. ويحتــل نابويل 
الثالث برصيد 70 نقطة قبل آخر  املركز 
خرج  البطولة، فيما  يف  مباريــات  ثالث 
يوفنتوس /69 نقطة/ رسميا من سباق 

البطولة إثر هزيمته أمام جنوه أمس.
وتبدو كفة قطبي ميالن هي األرجح إال 
يف حالة حــدوث مفاجآت كبرة لصالح 

نابــويل. وتبــدو فرص قطبــي ميالنو 
متســاوية إىل حد كبر بل إن إنرت يمتلك 
أفضلية مهمة قد تقوده إىل الفوز باللقب 
للموســم الثاني عىل التوايل حيث خاض 
الفريق مباراة األمس عىل ملعبه وحصد 
فيها النقاط الثــالث بجدارة وتتبقى له 
مباراتــان إحداهما عىل ملعبه واألخرى 
مباراتني  ميالن  سيخوض  فيما  خارجه 

خارج ملعبه.
كما يتفوق إنرت بشكل واضح عىل ميالن 
يف قوة الهجوم نظرا ألن إنرت هو األفضل 
البطولة هذا املوســم برصيد  هجوما يف 
78 هدفا مقابل 61 هدفا سجلها ميالن 
فيما تتســاوى كفــة الفريقني كثرا يف 
الناحيــة الدفاعية حيث اهتزت شــباك 

ميالن 30 مرة مقابل 31 مرة يف إنرت.
مهمة  أفضلية  ميالن  املقابل، يمتلك  ويف 
للغايــة وهي تفوقه عــىل انرت يف فارق 
املواجهــة املبارشة بينهما بالبطولة هذا 
املوســم ما يعني حســم اللقب لصالح 
ميالن حال تســاويهما يف رصيد النقاط 

مع نهاية املوسم.

»فرق الو�سط« تح�سم �سباق القمة في الدوري الإيطالي



أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه 
لقاء األهلي  إلى مصر، لدعم وفاق سطيف في  حضر 

المصري، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخسر وفاق سطيف، برباعية نظيفة على يد مضيفه 
اإلياب  مباراة  من  يصعب  ما  السالم،  بإستاد  األهلي 

أمام الفريق الجزائري.
الملعب؛  في  المباراة  حضور  على  بلماضي  وحرص 

دعًما لوفاق سطيف.
سبورتس"  تايم  "أون  قناة  عبر  بلماضي  وقال 
المصرية، عقب اللقاء، إن المباراة كانت صعبة بسبب 
اللعب ضد أحد أعظم فرق قارة أفريقيا، وهو األهلي.

وأضاف: "بالطبع مواجهة األهلي بـ10 العبين فقط 
الوفاق،  مهمة  صعوبة  زادت  قراوي،  أمير  طرد  بعد 

لكنها كرة القدم".
شوط  هناك  الفريق، لكن  خسارة  أتوقع  وتابع: "لم 

ثاني في الجزائر، وال أحد يعلم ماذا سيحدث؟".

اأبوظبي ــ وام :
على  األهلي  وشباب  العين  من  كل   فاز 
الظفرة واتحاد كلباء في ختام مباريات 
الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين 

والتي أقيمت مساء أمس األول السبت.
العين  فريق  عزز  األول  اللقاء  وضمن 

حظوظه في التتويج بلقب دوري أدنوك 
الظفرة  على  الفوز  بعد  للمحترفين 
بهدف دون مقابل خالل اللقاء الذي أقيم 
على استاد حمدان بن زايد ليرفع رصيده 
نقاط   10 وبفارق   55 النقطة  إلى 
والجزيرة  الوحدة  مالحقيه  أقرب  عن 

حيث  نقطة،  الـ45  أصحاب  والشارقة 
مبارياته  من  فقط  نقاط   3 إلى  يحتاج 
اللقب،  حسم  أجل  من  المقبلة  األربع 
بينما تجمد رصيد فريق الظفرة عند 18 

الثاني عشر. نقطة بالمركز 
وفي اللقاء الثاني فاز شباب األهلي على 

خالل  هدف  مقابل  بهدفين  كلباء  اتحاد 
بدبي،  أقيم على استاد راشد  اللقاء الذي 
النقطة  إلى  األهلي رصيده  ليرفع شباب 
رصيد  ويتجمد  الخامس،  بالمركز   33
المركز  في  نقطة   24 عند  كلباء  اتحاد 

العاشر. الشارقة،  كوزمين، مدرب  أوالريو  الروماني  أعرب 
الوحدة )-2 فريقه على مضيفه  بفوز  عن سعادته 

الماضية   الجمعة  مساء  نهيان  آل  استاد  على   ،)1
ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

المباراة:  بعد  صحفي  مؤتمر  في  كوزمين،  وقال 
أننا كنا  الالعبين، خاصة  بالفوز وبمستوى  "سعيد 
للتسجيل  كثيرة  البداية، وأهدرنا فرصا  األفضل من 

الثاني". في الشوط 
في  األداء  بنفس  نظهر  أن  علينا  "يجب  وأضاف: 
في  النقاط  من  المزيد  المقبلة، ونحصد  المباريات 
نهاية  مع  ترتيبنا  لتحسين  لنا،  المتبقية  الجوالت 

المسابقة".
جريجوري،  عيسى  الفرنسي  قال  المقابل،  في 
واستحق  علينا،  تفوق  "الشارقة  الوحدة:  مدرب 
غير  القدم، لكنها  كرة  في  واردة  الفوز، والخسارة 

مقبولة بهذه الطريقة".
وأضاف: "أنا والالعبون نتحمل مسؤولية الخسارة، 
والروح  مجانيين،  هدفين  الشارقة  منحنا  بعدما 

القتالية غابت عن الفريق".
بسبب  لكن  الخسارة،  على  ليس  "حزننا  وأتم: 
تلك  نتجاوز  أن  بها، وأتمنى  خسرنا  التي  الطريقة 
المباراة، ونعود إلى طريق االنتصارات في الجوالت 

المقبلة".
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األمير  مدينة  ملعب  عقدة  الهالل  فك 
العزيز "المحالة" أمام  عبد  بن  سلطان 
نجح  الثالثة، بعدما  في محاولته  ضمك 
لفوز  بهدفين  تأخره  قلب  في  الزعيم 
السبت،  األول  أمس  مساء  برباعية 
كأس  دوري  26 من  الجولة  ختام  في 

األمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على  للهالل  األول  الفوز  هذا  ويعتبر 
صعوده  منذ  المحالة  ملعب  في  ضمك 
معه  تعادل  أن  المحترفين، بعد  لدوري 

على ذات الملعب الموسم قبل الماضي
الموسم  خسر  ثم   ،)1-1( بنتيجة   
الثاني بهدف دون  الماضي أيضا بالدور 

رد.
وهذا الفوز هو األول للهالل على ملعب 
المحالة، منذ فوزه على أبها )1-2( في 
يناير/كانون  شهر  خالل   16 الجولة 

ثان من موسم 2019/2020.
ورفع الهالل عدد انتصاراته على ضمك 
إلى 4، مقابل تعادل وخسارة في دوري 

المحترفين.
لقبه  عن  للدفاع  آماله  الزعيم  وعزز 
كحامل الدوري في آخر نسختين، حيث 
الوصافة،  لـ52 نقطة في  رفع رصيده 

خلف االتحاد بفارق 9 نقاط.
أمام  مؤجلة  مباراة  الهالل  وتنتظر 
االتفاق يوم األربعاء المقبل على ملعب 
مدينة األمير محمد بن فهد بالدمام، قبل 

يوم  االتحاد  لمقابلة  إلى جدة  يرحل  أن 
المنتظر  الكالسيكو  في  المقبل  األحد 

الله. على ملعب مدينة الملك عبد 
المباراتين  في  للفوز  الهالل  ويحتاج 
االتحاد  تعثر  أمل  على  المقبلتين 
الثالث  الجوالت  من  أي  في  بالهزيمة 
مباريات  بباقي  فوزه  مع  األخيرة، 
بفارق  اللقب  لضمان  الدوري 

المواجهات المباشرة.
الدوري  من   26 الجولة  لت  وسجَّ
فريق  نجاح  للمحترفين،  السعودي 
فوز، للمرة  إلى  تأخره  قلب  في  الهالل 
الرابعة في البطولة الجارية، حيث سبق 

مباريات،   3 نتيجة  في  العودة  للهالل 
خالل الموسم، قبل مواجهته ضمك.

وتعود المباراة األولى، حين تأخر بهدف 
أمام التعاون، وتمكن من الخروج فائًزا 
الـ15 أيًضا،  بنتيجة 2ـ1، وفي الجولة 
الفيصلي، قبل  من  هدفين  الزعيم  تلقى 

الرد بثالثية منحته نقاط المباراة.
فعله  ما  الزعيم  بجولتين، كرر  وبعدها 
حين  األول،  الدور  في  التعاون  أمام 
هدفين  تلقيه  عقب  االستسالم  رفض 
من سكري القصيم، وعاد بثالثية أنهت 

المباراة لمصلحته.
واحدة،  رباعية  ُبعد  على  الهالل  وبات 

حققه  رباعيات  عدد  أقصى  معادلة  من 
في موسم واحد من دوري المحترفين، 
كي يعادل الرقم الذي حققه في موسم 
انتصر 5 مرات  2019ـ2020، عندما 

بـ4 أهداف.
الرابعة  للمرة  برباعية  الهالل  وفاز 
انتصاره  بعد  الجاري،  الموسم  خالل 
و)4ـ2(  والنصر،  الطائي  على  )4ـ0( 
و23   16 الجوالت  في  األهلي  على 

و25، على الترتيب.  
انتصارات  عدد  المباراة  نتيجة  ورفعت 
في  األهداف  من  القدر  بهذا  الهالل 
صيف  انطالقته  منذ  المحترفين  دوري 
2008، إلى 33 انتصاًرا، وبنتيجة 4ـ2 

تحديًدا، إلى 7 مرات.
وأصبح الهالل ثالث أكثر الفرق تحقيقا 
بالوصول  الدوري  في  لالنتصارات 
عن  انتصار  بفارق   15 رقم  للفوز 

النصر الوصيف.
وتجاوز الهالل غريميه النصر والشباب 
للوصافة  ليصعد  تهديفا  األكثر  بقائمة 
المتصدر  االتحاد  خلف  هدفا،  بـ51 

بفارق 7 أهداف.
الله  عبد  مشاركة  المباراة  وشهدت 
عطيف بعد غياب دام 266 يوًما، ليعود 
إلى الظهور مع الزعيم في الدوري، بعد 
وصنع  الثاني  الشوط  في  بديال  نزل  أن 

الثاني. الهدف 

الهالل ال�سعودي يتزعم مملكة الرباعيات

فوز العين و�سباب الأهلي في ختام مباريات الجولة 22 من 
دوري اأدنوك للمحترفين

كوزمين �سعيد بالفوز  
وجريجوري: اأهديناهم 

هدفين!

القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 
المدربة  مع  تعاقده  األحد،  أمس  
وطاقمها  ياري  شهناز  اإليرانية 
السيدات  منتخب  لقيادة  المساعد، 
تقام  التي  آسيا  غرب  بطولة  في 
يونيو/ شهر  منتصف  بالسعودية 

حزيران المقبل.
رئيس  العلوم،  بحر  فراس  وقال 
العراقي،  االتحاد  في  النسوية  اللجنة 
األحد:  صحفية، اليوم  تصريحات  في 
ياري  شهناز  اإليرانية  "المدربة 
غدا  يصلون  لها  المساعد  والطاقم 
لتقديم  بغداد،  العاصمة  إلى  اإلثنين 
الجهاز الفني اإليراني رسميا لوسائل 

اإلعالم".
وكادرها  اإليرانية  وأضاف: "المدربة 
من  كبيرا  عددا  سيختبرون  المساعد 
تشكيلة  إلى  التوصل  بغية  الالعبات 
العراق  التي ستمثل  الوطني  المنتخب 

في بطولة غرب آسيا".
العراقي  العلوم: "االتحاد  بحر  وتابع 

للمنتخب  تدريبيا  معسكرا  سيقيم 
النسوي في بغداد قبل انطالق بطولة 
جاهزية  على  للوقوف  آسيا  غرب 

الالعبات".
من  تعد  اإليرانية  "المدربة  وختم: 

مكسب  وهي  إيران،  مدربي  خيرة 
قادت  أنها  العراقي، السيما  للمنتخب 
الفكر  من  وتحمل  إيران  سيدات 
في  يسهم  الذي  الكثير  التدريبي 

تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

مدربة اإيرانية تقود �سيدات العراق 
في غرب اآ�سيا

ال�سارقة يهزم الوحدة في 
عقر داره
ضيفه  أمام  الوحدة  خسر 
آل  استاد  الشارقة )2-1(، على 
الثاني  اليوم  ختام  في  نهيان  
أدنوك  دوري  الـ22 من  للجولة 

للمحترفين.
 45 إلى  رصيده  الشارقة  ورفع 
من  كل  مع  متساويا  نقطة، 
في  وبقي  والجزيرة،  الوحدة 
في  والوحدة  الرابع،  المركز 
في  والجزيرة  الثاني،  المركز 

الثالث. المركز 
الدقائق  في  األفضلية  ومالت 
األولى لمصلحة الشارقة، األكثر 
مرمى  على  وخطورة  انتشارا 

أصحاب األرض.
ومن هجمة وحيدة للوحدة سدد 
ارتدت  قوية،  كرة  خريبين  عمر 
من حارس الشارقة في الدقيقة 
أدريان  إلى  بيدرو  وهيأها   ،23
هدفا  منها  أحرز  الذي  سيلفا، 

للوحدة.
في  التعادل  الشارقة  وأدرك 
ركنية  ركلة  من   ،38 الدقيقة 
التعامل  في  الوحدة  دفاع  ارتبك 

ماالنجو،  بن  أمام  لتتهيأ  معها، 
ليسددها بدوره في الشباك.

الهدف  ماالنجو  بن  وأضاف 
الدقيقة  ولفريقه، في  له  الثاني 
حرة  ركلة  بعد  برأسية   ،45

ُلعبت ساقطة خلف المدافعين.
في  العودة  الوحدة  وحاول 
الشارقة  أن  إال  الثاني،  الشوط 

وهجومي،  دفاعي  بتوازن  لعب 
على  السيطرة  من  وتمكن 

مجريات اللعب.
جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
 6 الدقيقة  في  للجزيرة، 
بدل  الوقت  من  واألخيرة 
قراره  وألغى  عاد  ثم  الضائع، 

بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بلما�سي: لم اأتوقع خ�سارة 
وفاق �سطيف برباعية اأمام 

الأهلي

ريبروف،  سيرجي  األوكراني  قال 
يظهر  لم  فريقه  إن  العين،  مدرب 
مواجهة  في  المطلوب  بالمستوى 
أمس  مساء  جرت  والتي  الظفرة، 
حمدان  ستاد  على  السبت،  األول 
بفوز  وانتهت  نهيان،  آل  زايد  بن 

العين )1-0(.
الصحفي  المؤتمر  في  وأوضح 
من  تمكن  العين  أن  المباراة،  بعد 
الفوز، وحصد  وهو  األهم  تحقيق 
جرت  التي  للمباراة  الثالث  النقاط 
دوري  من  الـ22  الجولة  ضمن 

أدنوك للمحترفين.
نتفهم  أن  علينا  وأضاف: "يتوجب 
بعض  يواجهون  الالعبين  بأن 
الجهود  في  المتمثلة  الضغوط 
هذه  في  يبذلونها  التي  الكبيرة 
الموسم  من  الحاسمة  المرحلة 

مدرب العين: لم نظهر بالم�ستوى المطلوب اأمام الظفرة
إلى  باإلضافة  والمضغوطة، 
المركز  صاحب  الوحدة  خسارة 

الثاني أمس، أمام الشارقة".
ما  جيدا  "ندرك  ريبروف:  وتابع 
الحالية،  المرحلة  المطلوب منا في 
اإلعداد  على  منصب  تركيزنا  وكل 
الجولة  في  الجزيرة  لمواجهة 
القادمة للدوري، والتي سنخوضها 

على ملعبنا وأمام جماهيرنا".
بدر  المغربي  قال  المقابل،  وفي 
الظفرة:  مدرب  اإلدريسي،  الدين 
"عانينا أمام العين بسبب الغيابات، 

وطرد الحوسني، أثر على األداء".
وأضاف: "لوال براعة خالد عيسى، 
الخروج  في  العين، لنجحنا  حارس 
لتصحيح  التعادل، ونسعى  بنتيجة 
األخطاء، نحتاج لفوز واحد لتأمين 

البقاء في الدوري".



القاهرة ـ وام :

القاسمي بمنصبه  الشيخ فيصل بن حميد   احتفظ 
برئاسة االتحاد العربي للدراجات وذلك عقب فوزه 
اللجنة  التــي أجريت أمس يف مقــر  باالنتخابــات 
الجمعية  اجتماع  خالل  بالقاهرة  املرصية  األوملبية 

العمومية لالتحاد.
وفاز الشــيخ فيصل بن حميد بمجموع 11 صوتا 
محمد  عبدالله  نائــي  للكويتي  مقابل 8 أصــوات 
الجديدة  االنتخابية  الدورة  العويض، حيث تســتمر 

لالتحاد حتى عام 2024.
القاســمي رئاسة  الشــيخ فيصل بن حميد  وتوىل 
عام 1997،  من  بداية  للدراجــات  العربي  االتحاد 
االنجازات  مــن  العديــد  االتحــاد  خاللها  حقــق 
والنجاحــات التــي أحدثت نقلة نوعيــة يف اللعبة 
واعرتاف االتحــاد الدويل باالتحاد العربي، كما نقل 

مقر االتحاد إىل دولة اإلمارات.
وبالنسبة لبقية املقاعد فقد حسم بالتزكية مقعدي 
الدكتور محمد  لكل من  الرئيس وذلك  نائب  منصب 
وجيــه عزام رئيــس االتحاد املــرصي للدراجات، 
الســعودي  االتحاد  رئيــس  الوثــالن  وعبداللــه 

للدراجات.
الدين  نور  لكل من  العضوية فقد ذهبت  أما مقاعد 
الرتيكي رئيس االتحاد الليبي، وخالد كوكش رئيس 
العام  األمني  الســوري، وفوزي لوصيــف  االتحاد 
االتحاد  رئيس  الرشيدي  الجزائري، وسيف  لالتحاد 
العماني، ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة املغربية، 
التونسية، إضافة  ونوفل املرشاوي رئيس الجامعة 
محمد  يشغله  الذي  الفلســطيني  االتحاد  مقعد  إىل 

سعيد تمراز نائب رئيس االتحاد.
خالل  اختياره  فسيتم  النســائي  للمقعد  وبالنسبة 
لــه كل من  أول اجتمــاع للمجلس حيث ترشــح 

األردنية لبني الصمادي، والسورية زينب أمني.
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ـ

 اأبوظبي - الوحدة:

 تّمكــن الربازيي مرييــان ألفيس من 
عرشة  الحادية  النســخة  لقب  تحقيق 
للوزن  البســاط"  بطولــة "ملك  من 
يف  مســاء امس  أقيمت  الخفيف، التي 
صالة جوجيتســو أرينــا بمدينة زايد 
الرياضية بمشاركة نخبة من املصنفني 
األوائل واســاطري اللعبة عىل املستوى 
العاملــي، وذلك بعد انتهاء منافســات 
اليوم الثاني من بطولة أبوظبي جراند 

وسط حضور جماهريي كبري.
ســعادة  البطولة  منافســات  حرض   
االتحادين  رئيس  الهاشمي  املنعم  عبد 
األول  النائب  واآلســيوي  اإلماراتــي 
لرئيــس االتحاد الدويل للجوجيتســو، 
وســعادة محمد سالم الظاهري نائب 
للجوجيتســو،  اإلمارات  اتحاد  رئيس 
وســعادة محمد بن دملــوج الظاهري 
االتحاد، وطارق  إدارة  مجلــس  عضو 
أبوظبي  رابطــة  عام  مديــر  البحري 
ملحــرتيف الجوجيتســو، وعــدد مــن 
وممثــي  والضيــوف  املســؤولني 

األكاديميات املشاركة.
نجحــت  األســاتذة  منافســات  ويف 
األول،  املركــز  تحقيــق  يف  الربازيــل 
ذهبية،  العبوهــا 17 ميدالية  وحصد 
الثاني  املركز  يف  كولومبيــا  فيما حلت 
ذهبية، واإلمارات  9 ميداليات  برصيد 
الثالث بذهبيتني. وعىل صعيد  املركز  يف 
األكاديميات نجحت أكاديمية كوماندو 
جروب يف تحقيق املركز األول متفوقة 
الرياضية "تيم  باملــز  أكاديميــة  عىل 
أكاديمية  حلت  فيما  الوصيف،   "777

الثالث. A.F.N.T يف املركز 
عبداملنعم  ســعادة  أشــاد  ناحيته  من 
الهاشــمي بمســتوى بطولة أبوظبي 
للجوجيتسو، وبطولتي  ســالم  جراند 
ملكة البســاط، وملك البساط، مشريا 
تحظى  التي  البطوالت  هذه  مثل  أن  إىل 
بمشــاركة دولية كربى تسهم يف رفع 
االمارات.  مســتوى العبي والعبــات 
وأكــد أن التنظيم االحرتايف يســهم يف 
توفري أفضــل املنصات لنجوم وأبطال 
أفضل  الخراج  اإلمارات  وأبطال  العالم 

ما لديهم من إمكانات.
وعــن تأجيل دورة األلعاب اآلســيوية 
فرصة  عىل  ذلك  تأثــري  ومدى  بالصني 
اإلمــارات يف الحفــاظ عــىل الصدارة 
القارية خاصة بعــد النتائج التاريخية 
البطولة  يف  املنتخــب  حققهــا  النــي 
البحرين  يف  للجوجيتســو  االســيوية 
الهاشمي:" فرص  قال  املايض،  مارس 
منتخب اإلمارات للجوجيتسو لن تتأثر 
ألن العبينا هم نفس الالعبني، وسنوفر 
اإلعداد، وبالنســبة  برامج  أفضل  لهم 
لنا ليس لدينا أي قلق عىل املســتقبل يف 
كبري  عدد  وصعود  األجيال  تواصل  ظل 
من املواهب واالبطــال إىل نخبة نجوم 
الدعم  بفضل  عام، وذلــك  كل  املنتخب 
والرعاية الكريمة من صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، واســرتاتيجية االتحاد التي 
التميز، والتطوير  استدامة  تحافظ عىل 

املســتمر للبطوالت، فضــال عن الدور 
املتعاظم لألندية واألكاديميات يف تطوير 

اللعبة.
بن  محمد  ســعادة  أشــاد  ناحيته  من 
التنظيم  الظاهري باحرتافيــة  دملــوج 
للبطولة ونجاحها يف استقطاب عمالقة 
للتنافس عىل مدى  البســاط  وأساطري 
ثالثة أيــام، مؤكدا أن جــوالت جراند 
سلسلة  تســتكمل  للجوجيتسو  سالم 
نجــاح العاصمــة أبوظبــي يف تنظيم 
العاملية،  البطــوالت  واســتضافة أكرب 
كعنرص  مكانتها  ترســيخ  يف  وتساهم 
أســايس يف تطؤير مشهد الجوجيتسو 

حول العالم.
وثّمــن بن دملوج جهود رابطة أبوظبي 
تنظيم  الجوجيتســو AJP يف  ملحرتيف 
املواصفات، حيث  بهذه  عاملية  بطوالت 
أصبحت جوالت أبوظبي جراند ســالم 
التــي تنظمهــا الرابطة حــول العالم 
محطة أساسية يف مسرية أبرز الالعبني 
املحرتفــني وتؤثــر بشــكل كبري عىل 

تصنيفهم السنوي".
يف  ســاهمت  أبوظبي  وقال:" بطوالت 
اإلمارات  مســتوى  عىل  اللعبة  تطوير 
الرابطة  مع  االتحاد  والعالم، ويحرص 
عىل تطويرها كل عام بما يعود بالنفع 
بها، وبالتايل فإن  اللعبة والنهوض  عىل 
إقامة بطولتي " ملك البساط"، و" ملكة 
واألساطري  النخب  البســاط"، ودعوة 
عىل  خطوة  فيها  للمشــاركة  العالم  يف 
الطريــق يف مسلســل التطوير، ونحن 
نعترب اليوم من األيام الجميلة يف رياضة 
اإلمارات ملشــاركة بطلنا عمر الفضي 
كأول إماراتــي وعربي يف بطولة "ملك 

البساط"، ألن مجرد مشاركته تعني أن 
اإلمارات يسري  الحوجيتسو يف  مرشوع 
بخطى واثقة نحو العاملية، وبدأ يفرض 

نفسه عىل املشهد العاملي".
وعرب الالعب الربازيي أنطونيو سانتانا 
حامل الحزام األســود مــن أكاديمية 
بالفوز  سعادته  جراييس" عن  "روجر 
بامليدالية الذهبية ضمن فئة »األساتذة 
أن مســتوى  وزن 62 كجــم، مؤكدا 
يعززان  وقوتها  البطولة  يف  املنافســة 
بأجواء  اإلنجاز.  وأشــاد  قيمــة  من 
الجماهري وحرصها  البطولة وشــغف 
أّثر  ما  لالعبني  املتواصل  التشجيع  عىل 

بشكل إيجابي عىل أدائهم.
نارص  ســعود  اإلماراتي  قــال  بدوره 
 A.F.N.T الحارثــي مــن أكاديميــة
)حزام بنــي( والذي حصد فضية فئة 
األســاتذة 1 تحت 120 كجم أنه كان 
الذهبية يف  امليدالية  إىل تحقيــق  يطمح 
اليوم وكان قريبا من ذلك  منافســات 
البسيطة، مؤكدا  التفاصيل  بعض  لوال 
أنه سيواصل العمل واكتساب الخربات 

للتتويج بالذهب يف البطوالت املقبلة.
اتحاد  الحارثــي عىل جهــود  وأثنــى 
اإلمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي 
ملحــرتيف الجوجيتســو يف توفــري كل 
عوامل النجاح والتألق لالعبني، وتمّنى 
املخرضمني  وزمــالءه  هــو  يمثل  أن 
خري قدوة للمواهب الوطنية الناشــئة 
التألــق وتحقيق  يف مســريتها نحــو 

اإلنجازات.
وشــهدت النســخة الحادية عرش من 
)الوزن  البســاط"  "ملك  منافســات 
الخفيف( مشــاركة 6 مــن املصنفني 

األوائل يف العالم، وهم الربازيي مرييان 
جراند  أبوظبي  ذهبيــة  حامل  ألفيس 
ريو  لندن 2022، وجولة  جولة  سالم 
رودني  2020، ومواطنه  جانريو  دي 
أبوظبي  بطولة  ذهبية  حامل  جونيور 
الجوجيتســو 2017،  ملحرتيف  العاملية 
لندن  وأبوظبي جراند ســالم – جولة 
عمــر  اإلماراتــي  والبطــل   ،2016
أبوظبي  الفضي صاحب ذهبية بطولة 
العامليــة ملحرتيف الجوجيتســو )حزام 
لــوكاس  بنــي( 2021، والربازيــي 
بينــريو حامل ذهبيــة أبوظبي جراند 
ميامي 2020، ومواطنه  جولة  سالم 
ذهبية  حامل  ســودري،  اليســاندرو 
أبوظبي جراند سالم – ريو دي جانريو 
دوديرلني  إسحاق  واألمريكي   ،2019
بطل منافســات النســخة الرابعة من 

ملك البساط – طوكيو 2019.
من  ألفيس  مرييــان  الربازيي  وتمكن 
البســاط" بعد  بلقب "ملك  التتويــج 
تفوقه عىل األمريكي إسحاق دوديرلني 
يف النــزال النهائي الذي حظي بمتابعة 
قياسية سواء عىل صعيد الجماهري التي 
التواصل  وسائل  أو  املدرجات  يف  كانت 
الخاصة  اليوتيوب  وقنــاة  االجتماعي 
باالتحــاد والرابطة. وتميزت البطولة 
بمستويات فنية فائقة وتقنيات قتالية 
عالية تعكس مدى تطور اللعبة، وتربز 
دور بطوالت أبوظبي جراند ســالم يف 

ترسيخ هذا التطور واالرتقاء به.
وقال طارق البحري املدير العام لرابطة 
"تشكل  الجوجيتسو:  ملحرتيف  أبوظبي 
منافســات "ملــك البســاط" إضافة 
أبوظبي جراند سالم، ال  رائعة لبطولة 
ولعل  اللعبة  أساطري  تجمع  أنها  سيما 
اإلنجاز األبرز هو مشاركة البطل عمر 
الفضي التي تعكس مدى التطور املبهر 
لجوجيتسو اإلمارات وقدرته عىل إنتاج 
اإلمكانيات  يملكــون  أبطال  وصناعة 
التي تؤهلهم لريادة التصنيف العاملي".

منافسات  أصبحت  البحري:"  وأضاف 
"ملــك البســاط" واحــدة مــن أهم 
رياضــة  يف  املرموقــة  البطــوالت 
تزايد  ظل  يف  الجوجيتســو، خصوصا 
قبل  فيهــا من  املشــاركة  الطلب عىل 
العالم،  مســتوى  عىل  الالعبني  أفضل 
كما الحظنا مــدى تأثري هذه البطولة 
اللعبة  املشجعني وعشاق  استقطاب  يف 
واالستفادة  املدرجات  يف  بقوة  للتواجد 
التي  االســتثنائية  الفرصة  هــذه  من 
تخولهم مشــاهدة أبطالهم عىل أرض 

الواقع"
الفائز  ألفيــس  بــدوره قال مرييــان 
بهذا  جدا  البساط": سعيد  بلقب "ملك 
املرّشف مــن أرض عاصمة  التتويــج 
استعديت  ولقد  أبوظبي،  الجوجيتسو 
بشكل مميز للمشاركة يف هذه البطولة 
مقاطع  مــن  عدد  بمشــاهدة  وقمت 
وركزت  املشــاركني  لزمالئي  الفيديو 
عىل نقــاط الضعف والقــوة الخاصة 
أدائي عىل  انعكــس عىل  ما  بهم، وهو 
البســاط. كما عرب عن سعادته التامة 
املنظمة  اللجنــة  أولتها  التــي  بالثقة 
يف  طرفا  ليكــون  واختياره  بقدراتــه 

املنافسات".

اأداء قوي لفئة الأ�ساتذة في بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو 
وم�ساركة تاريخية لعمر الف�سلي 

دبي ــ وام :

الوطنية  األوملبية  اللجنــة  احتفت   
الـــ 24 من  النســخة  بمنتســبي 
برنامج املاجســتري التنفيذي إلدارة 
يختتم  والذي  الرياضيــة  املنظمات 
مرحلتــه الحاليــة بدبــي األربعاء 

املقبل.
للدارســني  حفال  اللجنة  ونظمــت 
البالــغ عددهــم 42 مــن مختلف 
جميع  من  الوطنية  األوملبية  اللجان 
الرياضية  واالتحــادات  العالم  دول 
الريايض حرضه  املجال  يف  والعاملني 
سليمان  بنت  عزة  املهندسة  من  كل 
للشــؤون  املســاعد  العام  األمــني 

االداريــة واملاليــة للجنــة األوملبية 
اللواء /م/ نارص  الوطنية، وســعادة 
االتحادين  الرزوقي رئيس  عبدالرزاق 
اإلماراتــي واآلســيوي النائب األول 

للكاراتيه،  الــدويل  االتحــاد  لرئيس 
ومحمد بن درويــش املدير التنفيذي 

للجنة األوملبية الوطنية.
وشــهد الحفل تبــادل األحاديث مع 
منتسبي املاجســتري التنفيذي إلدارة 

الوصول  تم  وما  الرياضية  املنظمات 
وإيجابية  متقدمــة  نتائج  مــن  إليه 
أوشــك  الذي  الربنامج  مراحل  طوال 
دفعة جديدة من  االنتهاء، ليقدم  عىل 
الريايض  القطاع  يف  للعمــل  املؤهلني 

واألوملبي يف مختلف الدول.
تكريــم  تــم  الحفــل  نهايــة  ويف 
املحارضين تقديراً لجهودهم يف إلقاء 
تم  العلمية، كما  املواد  واســتعراض 
تكريم منتســبي الربنامج وتســليم 

اللجنة  بني  التذكارية  الدروع  وتبادل 
املاجســتري  وإدارة  الوطنية  األوملبية 

التنفيذي.
وأكدت املهندســة عزة بنت سليمان 
أهمية تطبيق مبادئ الحركة األوملبية 

الســامية،  الرياضية  القيــم  ونرش 
العلمية  القامــات  من  واالســتفادة 
محاور  استعرضت  التي  واألكاديمية 
عديدة سواًء يف املرحلة الحالية يف دبي 
املاضية، للمساهمة  املراحل  طوال  أو 
األوملبية  اللجان  االرتقاء بمستوى  يف 
بما ينعكــس عىل الرياضيني يف كافة 

املشاركات واالستحقاقات.
واســتعرض نــارص التميمي األمني 
أهم  واملصارعة  الجودو  التحاد  العام 
العنارص التي تحقق االســتقرار لدى 
الريايض، بما يسهم يف تعزيز تركيزه 
وينعكس  الرياضيــة  املنافســات  يف 
خالل  املنشــودة  بالصورة  أدائه  عىل 
املحــارضة التي ألقاهــا عىل هامش 
التنفيذي  املاجســتري  يف  مشــاركته 
إلدارة املنظمــات الرياضيــة، كمــا 
اســتعرض مرحلة التحول الوظيفي 
االحرتاف  مرحلة  مــن  الريايض  لدى 
إىل العمل يف تطوير القطاع الريايض.

»يون�س« يخطف كاأ�س الوثبة بم�سمار داك�س

اللجنة الأولمبية تحتفي بـ 42 دار�ساً من منت�سبي ماج�ستير المنظمات الريا�سية

أبوظبي ) الوحدة(

خطف املهر »يونس« للشــيخة 
بــإرشاف  ثانــي،  آل  إيمــان 
وقيــادة  روهــات  فرانســوا 
سباق  لقب  ســيجوي،  فالنتني 
كأس الوثبــة ســتاليونز- بري 
بمضمار  »السبت«  أمس  أيشا، 
داكــس الفرنيس، والــذي يقام 
بتوجيهات سمو الشيخ منصور 
رئيس  نائب  نهيــان  آل  زايد  بن 
مجلــس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاســة، لدعم ونرش سباقات 
الخيــول العربيــة األصيلــة يف 
سموه  مهرجان  أوروبا، برعاية 

الرابعة عرش. العاملي يف نسخته 
كأس  ســباقات  سلسلة  وتقام 
مع  تماشياً  ســتاليونز،  الوثبة 
بهدف  املهرجان،  اســرتاتيجية 

الساحة  عىل  واملربني  املالك  دعم 
العالم،  دول  معظم  ويف  املحلية، 
وحققــت الرســالة نجاح كبري 

واألهداف املرسومة لها.
وأقيم السباق ملسافة 2100 مرت 
العشبي، وشاركت  املضمار  عىل 
أربع  الخيول يف ســن  فيه نخبة 
تنافســت  فوق،  فما  ســنوات 
وقدرها 14  ماليــة  جوائز  عىل 
ألف يورو، وجاء الســباق مثرياً 

ومتكافئاً حتى خط النهاية.
وتفوق البطــل البالغ من العمر 
من  واملنحــدر  ســنوات،  أربع 
نســل “عايص” بفــارق 0,75 
السابق« لفايز  عن »اتش  طول 
العلويــط، بــإرشاف تومــاس 
سباســتيان  وقيادة  فــوريس، 
وقدره  زمناً  ومسجالً  مارتينو، 

2:25:10 دقيقة. 

دوشانبي  ــ وام:

 أعلن معايل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
االتحاد  السبت، أن  القدم، أمس  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
اآلســيوي لكرة القــدم وأرسة كرة القدم اآلســيوية 
يرحبان بإعادة ترشيح جياني انفانتينو رئيساً لالتحاد 
الــدويل لكرة القدم /فيفا/ لوالية جديدة من 2023 إىل 
اآلسيوي معه ووقوفه  االتحاد  2027، مؤكداً تضامن 

إىل جواره.
التنفيذي  للمكتــب  العارش  االجتماع  خــالل  جاء ذلك 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والذي عقد يف “دوشانبي” 
عاصمة طاجيكســتان، يف أول اجتمــاع يعقد للمكتب 

التنفيذي يف وسط آسيا.
القدم  لكــرة  الدويل  االتحاد  رئيــس  انفانتينــو  وكان 
أعلن مؤخراً التقدم بالرتشــيح من أجل إعادة انتخابه 
يف رئاســة االتحاد الدويل عام 2023، ورحب الشــيخ 

التنفيذي بهذا الرتشيح. سلمان خالل اجتماع املكتب 
وقال الشــيخ سلمان : انفانتينو عمل عىل توفري قيادة 
ملهمة لكرة القدم يف قارة آســيا ويف العالم ككل، وذلك 
الكبرية، ونحــن ممتنون له عىل  خالل أوقــات املحنة 
دعمــه الكبــري ألرسة كرة القدم اآلســيوية. وتضمن 
أيضا  اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  اجتماع  جدول 
للتطوير، تم تصميمهما من  إطالق مرشوعني جديدين 
أجل تعزيــز قدرات االتحادات الوطنية األعضاء لتنمية 

اللعبة بشكل منتظم يف كافة أرجاء القارة.
الجديدان  اآلســيوي: الربنامجان  االتحاد  رئيس  وقال 
للتطويــر، هما برنامــج األفضليــة، وبرنامج الوقت 

التزامنا نحو األعضاء. اإلضايف، وهو ما يؤكد 

االتحاد االآ�سيوي لكرة القدم يدعم انتخاب 
انفانتينو رئي�ساً للفيفا لدورة جديدة



 أعلن املكتب املركزي الهندي للتحقيقات )يس بي 
أخرياً عىل رجل هندي  إلقاء القبــض  تم  آي( أنه 
هارب كانــت محكمة ابتدائية كويتية قد حكمت 
عليه غيابياً باإلعدام يف العام 2012 بعد أن دانته 

آنذاك بتهمة قتل كفيليه الكويتيني.
ووفقا لناطق باســم املكتب، فــإن املدان الهندي 
الذي يدعى ســانتوش كومار رانا كان قد سارع 
إىل الهرب من الكويت بعد أن قتل كفيله وزوجته.

وأشــار البيــان إىل أن وزارة الخارجية الكويتية 
كانت قد ســجلت لدى نظريتها الهندية يف أواخر 
العام 2016 مذكرة بحق ذلك املدان الهارب، وهي 
املذكرة التي طالبت بتســليمه إىل الكويت يف إطار 

اتفاقية تبادل املجرمني املربمة بني الدولتني.
املعنية  السلطات  بني  التنسيق  يتم  أن  املقرر  ومن 
الهارب  املــدان  تســليم  بخصوص  الدولتــني  يف 
الستكمال درجات محاكمته، وذلك عىل أساس أن 

عىل  تنص  بينهما  املربمة  املجرمني  تبادل  اتفاقية 
ذلك يف حال كانت عقوبة الجريمة ذات الصلة هي 

السجن أكثر من سنة.
وبتاريــخ 29 فربايــر 2012، كانــت محكمة 
جنائية ابتدائية كويتية قد حكمت غيابياً عىل ذلك 

املتهم باإلعدام.

األمن  دوريــات  قبضــت 
البكرييــة،   بمحافظــة 
ســلبوا  عــىل 3 مواطنني 
محل  مبلغــاً ماليــاً مــن 
باســتخدام مركبة  تجاري 

مرسوقة، وتم اســردادها 
املتورطني  إيقــاف  وجرى 
واتخاذ اإلجراءات النظامية 
إىل  إحالتهم  بحقهم، وتمت 

النيابة العامة.

    

اكتشف ثالثة من هواة أجهزة الكشف عن 
املعادن صدفــة، كنزاً رومانياً من العمالت 
املعدنية أثناء قضاء عطلة نهاية األســبوع 

يف التخييم يف ويلتشري.
كانــت املجموعة تقيم يف حقل بالقرب من 
قريــة Pewsey القديمة عندما عثروا 
عــىل الكنز الدفني عىل بعد ســت خطوات 

فقط من املكان الذي نصبوا فيه خيمتهم.
وقــام روبــرت أبــوت ، صاحــب متجر 
الكمبيوتر ، من إســيكس ، بتشغيل جهاز 
الكشــف عن املعادن الخاص به بعد تناول 
اإلفطار يف صباح أحــد األيام ورسعان ما 

صادف شيًئا ما.
وبينما لم يكشــف الشاب البالغ من العمر 
35 عامــاً ســوى أوتاد الخيــام املعدنية 
املهملة، فقد حفــر أعمق قليالً ليجد عملة 
إنها  تبني  الســيليكا  رومانية من  فضيــة 
تعود إىل حوايل 1600 عام. وبحلول نهاية 
عطلة نهاية األســبوع، عثــروا عىل 161 
إىل ما  تاريخها  يرجــع  نقدية، التي  قطعة 

بني 402-340 بعد امليالد.
مع وجــود الكثري من العمــالت املعدنية، 
وعــدم وجود مكان آخــر لالحتفاظ بها، 
لجأوا إىل تخزينها يف وعاء الغسيل الخاص 
بالتخييم حيث لم يكن لديهم أي يشء آخر 

لتخزينها فيه.
وقال أبوت: “بعــد أن انتهيت من اإلفطار 
أوالً، قمــت بتشــغيل جهــازي - جهــاز 
Minelab equinox 800 - وبعد 
أن مشيت حوايل ست خطوات من الخيمة، 
الخيام، وتحت  العديد من أوتــاد  وجــدت 
الســطح مبارشة ، ظهــرت قطعة العملة 
الفضيــة الرومانية. وبعــد لحظات قليلة 

بجانبها، وجدت واحدة أخرى.”
“ومن املفارقات ، أننا كنا نخيم هناك قبل 
أســبوعني من نزهة استكشافية استمرت 
أننا خيمنا يف  ملدة أسبوع. ما لم ندركه هو 
الواقع فوق املنطقــة التي تم العثور فيها 

عىل العمالت املعدنية “.
ُيعتقد أن العمالت قد دفنت خالل السنوات 

األخرية من اإلمرباطورية الرومانية من قبل 
إىل حماية مقتنياتهم  يتطلعون  أشــخاص 

الثمينة من الغارات السكسونية.
ومن املقرر اآلن أن تخضع العمالت املعدنية 
للمــزادات يف صالة بيع noonans يف 
Mayfair ، لنــدن ، يف 17 مايو ، ومن 
 Vale of Pewsey املتوقع بيع كنز
املكون من 142 قطعة نقدية مقابل ما بني 
30 ألف جنيه إســرليني و 40 ألف جنيه 

إسرليني، بحسب موقع “ اندي 100”
قــال نايجل ميلــز ، من نونــان: “تقريبا 
ولم  جيدة  حالة  يف  املعدنية  العمالت  جميع 

تكن بحاجة إىل التنظيف منذ اكتشافها.
وقت  يف  العمــالت  دفن  أنــه “تم  ويعتقد 
بريطانيا  يف  الروماني  الحكــم  فيه  يعد  لم 
تحت حكــم اإلمرباطور هونوريوس قابالً 
لالســتمرار، فتم استدعاء الجيش لحماية 
عام 410 بعد  األخــرى.” ويف  املقاطعات 
امليــالد، ُطلب من هونوريــوس أن تحمي 

بريطانيا نفسها بنفسها.

أصبحت الســلحفاة املسماة بـ “تي” أرسع ســلحفاة يف جزيرة ويلز، 
وربما يف كامل اململكة املتحدة، رغم أن سنها يقارب التسعني عاماً. 

وتأتي رسعة “تي” العالية مقارنة بنظرياتها من الســالحف، 
من إطارين قام مالكها بركيبهما لها بعد أن فقدت قدميها 
األماميتني. ويروي جــود رايدر 37 عاما كيف قام جرذان 
الكوع، وهي نائمة  بقضم قدميها األماميتني حتى مفصل 
يف حديقــة املنزل، ممــا تطلب نقلها للمستشــفى، حيث 

خضعت لعالج مكلف قارب 13 ألف دوالر.
ورغم نجاتها من هجوم الجرذان، ظلت السلحفاة املعمرة ال 

تستطيع امليش. وحينها خطر يف بال مالكها وابنه ديل، تركيب 
دوالبي طائرة لعبة يمتلكها الطفل يف مقدمة جســمها، وبالفعل 

قاما بلصق عجالت طائرة نموذجية يف الجزء الســفيل من قوقعتها، 
بحيث تتمكن من دفعها بساقيها الخلفيتني.  بحسب موقع “بز 
نيك”. وأصبحت السلحفاة بذلك “أرسع سلحفاة يف ويلز!” 
حيث شبه جود األمر “ أشبه بركيبها لشاحن توربيني 

- إنها تضاعف الرسعة التي اعتادت عليها”.
املتعاطف عىل وســائل  الســلحفاة  وســعد جمهور 
التواصل لهذا الخرب، الذي سيسمح لها بمتابعة حياتها، 
خصوصــا أن فكــرة العيش دون ســاقني أماميتني 
خمســني عاما أخرى، وهو أمر طبيعي جدا بالنسبة 
أصحابها، الذين  عــىل  صعبة  فكرة  للســالحف، كانت 

فكروا بقتلها، وهو ما يحصل عادة يف ظروف مشابهة.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

الكذب عادة يواجهها الكثري من الناس يف حياتهم اليومية، إال أن بعض 
علماء النفــس حددوا 7 عالمات تدل عىل أن الشــخص الذي أمامك 
يكذب. ويف هذا الصدد نقلت ســكاي نيــوز عربية رشحاً قدمه عالم 
التعبريات  بالتفصيل  النفس دارين ستانتون ملوقع “سلينغو”، كشف 
الدقيقة والعالمات املقلقة التي يجب االنتباه لها عند محاولة كشــف 

الكذب،  وهي كالتايل:
النظر: الكاذبون غالبا ما يطيلون التواصل البرصي، لتعويض الكذبة 
بالنظــر، يف محاولة إلقناعك بالكذب، و”بشــكل عام، ننظر يف عيني 
الشخص املقابل ملدة تراوح من 3 إىل 5 ثوان فقط، لكنها أطول قليال 

عند الكاذب”.
الرمش: إن معدل الرمش سيزداد أيضا عندما يقوم الشخص بالكذب. 

ويالحظ أن هذا يمكن أن يصل مرتني إىل ثالث مرات يف الدقيقة.

قال مسؤول حكومي يوم األحد إن أحد أفراد جماعة الشريبا يف نيبال 
تســلق جبل إيفرست للمرة السادســة والعرشين وهو رقم قيايس 

متجاوزاً الرقم القيايس السابق الذي سجله العام املايض.
تســلق كامي ريتا شــريبا )52 عامــا( الجبل الذي يبلــغ ارتفاعه 
8848.86 مرا يوم الســبت املايض عىل طول طريق التالل الجنوبي 

الرشقي التقليدي وهو يقود 10 متسلقني آخرين من الشريبا.
قــال تاراناث أديــكاري، املدير العــام لدائرة الســياحة يف العاصمة 
كاتماندو “لقد حطم كامي ريتا رقمه القيايس وحقق رقما قياســيا 

عامليا جديدا يف التسلق”.
وقالت زوجة كامي ريتا، التي ذكرت أن اسمها جانجمو، إنها سعيدة 

بإنجازات زوجها.
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بوجودهم، تسعى  جزمها  عدم  رغم 
وكالــة الفضاء األمريكية “ناســا” 
إىل التواصل مــع الكائنات الفضائية 
يف حال وجودهم، وذلك عرب إرســال 
رســومات ألشــكال برشيــة تمثل 
الذكور واإلنــاث، إضافة إىل مفاهيم 
علمية تعكس بعــض ما توصل إليه 
النووي،  البرش، مثل رســم للحمض 

وتمثيل للجاذبية.
وسيتم إرسال سلسلة الرسائل يف رمز 
مفاهيم  بعض  وســتتضّمن  ثنائي، 
الرياضيات والفيزياء األساسية، التي 
أن تساعد عىل تحديد مستوى  يمكن 

اتصال الكائنات الفضائية.
جاءت الخطة ضمن مرشوع “ناسا” 
الذي  املجــرة”،  يف  الجديد “منــارة 

يأمــل أن تــؤدي هذه الرســائل إىل 
الكائنات  جانب  مــن  االتصال  بعض 
الفضائية، حسب موقع “سبوتنيك”.

الكائنــات  أن  الباحثــون  ويعتقــد 
لرؤية  متحمسة  تكون  قد  الفضائية 
يراود  البرش، مثلما  شكل  يبدو  كيف 
البرش فضــول ملعرفة مــا إذا كانوا 
يتطابقــون مع مظهرهــم يف أفالم 
الخيــال العلمي، ككائنــات فضائية 

خرضاء بأعني حرشات.
أنهم اختاروا أن  الباحثــون  وأوضح 
تكون رسائلهم للفضاء يف رمز ثنائي، 
لكونها عاملية الفهم عرب جميع أنواع 
الــذكاء، وتم تشــفريها بلغة ثنائية 
من األصفار واآلحاد املســتخدمة يف 

أنظمة الحوسبة.
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بيان أمني سعودي بشأن القبض على 3 سعوديين 
سلبوا مبلغًا ماليًا من محل تجاري

القبض على هندي قتل كفيليه الكويتيين قبل 10 سنوات

»ناسا« تجتذب الكائنات الفضائية »ناسا« تجتذب الكائنات الفضائية 
عبر صورناعبر صورنا

نصبوا خيمتهم لقضاء عطلة ليكتشفوا كنزًا 
غير حياتهم
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إلنقاذ  مبادرة  أمريكية  مجوهرات  رشكة  أطلقت 
التواصل  منصــة  عىل  اإلدمــان  من  موظفيهــا 
تــوك”، وعرضت  الشــهرية “تيك  االجتماعــي 
الرشكــة عــىل املوظفني دفــع 1000 دوالر إىل 
اســتخدام “تيك  عن  التخيل  مســابقة  يف  الفائز 

توك” ملدة ثالثة أشهر.
ورغم أن األمر يبدو سهال للبعض، إال أنه بالنسبة 
كبريا،  تحديثــا  يكون  قــد  الدائمني  للمتابعــني 
خصوصــا يف ضــوء الشــبهات بإمكانية إدمان 

الناس عىل هذه املنصات إدمانا مرضيا.
املتقدمني  مــن  ســتطلب  أنها  الرشكة  وقالــت 
الحايل عىل “تيــك توك”   مع  مشــاركة وقتهم 
أيًضا ســبب إعجابهم  فريــق الرشكــة، ورشح 
تــوك” وكيف ســيقضون وقتهم خالل  بـ”تيك 

األشهر الثالثة خارج التطبيق.
باملال وهو  للفوز  آخــر  وعرضت الرشكة رشطا 
أثناء  ملدرائهم  الشهرية  التقدم  تحديثات  إرســال 
رحلتهــم “التخلص من االرتبــاط باملنصة” ملدة 
ثالثة أشــهر، ومشــاركة كيــف يقضون وقت 
فراغهم املكتشف حديًثا، فربما يقضون املزيد من 

الوقت مع أحبائهم، أو بالذهاب إىل الفراش مبكًرا 
أو حتى ممارسة هواية جديدة.

منصات  أكثر  من  واحدة  توك” حالًيا  وتعد “تيك 
يقيض  شــيوًعا، حيث  االجتماعيــة  الوســائط 
مقاطع  عىل  الفرجة  يف  ســاعات  املســتخدمون 
إغراء  قــررت  الرشكات  بعــض  الفيديــو، لكن 
موظفيها بالقيام بأشــياء أخرى مقابل مكافأة 

مالية.
ويف عــام 2021 ، كان TikTok هو التطبيق 
أكثر من مليار مســتخدم  األكثر تنزيــالً ويضم 

نشط شهريا.

شركة مجوهرات تطلق مبادرة إلنقاذ 
موظفيها من »تيك توك«

عالمات ملحوظة تكشف من يكذب 
عليك..انتبه جيدًا

نيبالي يتسلق جبل إيفرست للمرة 26 محققًا 
رقمًا قياسيًا

سلحفاةسلحفاة عمرها  عمرها 9090 عامًا تأخذ لقب األسرع في جزيرة وييلز  عامًا تأخذ لقب األسرع في جزيرة وييلز لسبب طريفلسبب طريف

الصحي  األمــن  وكالة  رصدت 
الربيطانية، أول إصابة بفريوس 

جدري القرود يف إنجلرا.
ُنرش  بيان  الوكالــة، يف  وأعلنت 
عىل املوقع اإللكروني للحكومة 
كان  املريــض  الربيطانيــة، أن 
مؤخــرا يف زيــارة إىل نيجرييا، 
حيث ُيعتقد أنه أصيب بالعدوى، 

قبل العودة إىل بريطانيا.
املريض  أن  الوكالــة  وأوضحت 
الالزمة  الطبية  العنايــة  يتلقى 
املعديــة  األمــراض  يف وحــدة 
ســانت  أند  بمؤسســة “جاي 
توماس” التابعة للهيئة الوطنية 

للصحة الربيطانية يف لندن.
ســكاي  وفق  الوكالة،  وأكدت 
نيوز عربيــة، أنها تتواصل مع 
تعاملوا  الذين  األشــخاص  كل 
مع  مؤخــرا  مبــارش  بشــكل 

املصــاب، كإجراء احرازي ملنع 
أكرب  بشــكل  العدوى  انتشــار 
حول  بمعلومات  ولتزويدهــم 
أن ذلك يتضمن  املرض، مضيفة 
عدد من الركاب الذين ســافروا 
مع املصاب عىل نفس الرحلة إىل 

بريطانيا.
جدري  بــأن  الوكالة  وأفــادت 

فريوســية  عدوى  هي  القرود 
بســهولة  تنتــرش  ال  نــادرة 
تكون  مــا  البــرش، وعادة  بني 
من  تشــفى  خفيفة  األعراض 
تلقاء نفســها ويتعــاىف معظم 
قليلة،  أسابيع  غضون  يف  الناس 
أحيانا يف مرض  لكن قد تتسبب 

شديد لدى بعض املصابني.

بعد الخفافيش.. مرض فيروسي نادر مصدره القرود
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