� 1,520إ�صابة جديدة بكورونا و 1,468حالة �شفاء

�ص 02

ال�صحة تعلن تقدمي  50,411جرعة من لقاح كوفيد 19 -

رئي�س وزراء قرغيز�ستان  :الإمارات

•• �أبوظبي-وام

منوذج ملهم يف متكني �أ�صحاب الهمم

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  299,363فح�صا
جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,520
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  648,702حالة.كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  7حاالت م�صابة وذلك من
تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,860حالة .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  50,411جرعة
من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى اليوم  15,915,717جرعة( .التفا�صيل �ص)3
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اجلي�ش اليمني يت�صدى
لهجمات حوثية يف م�أرب حممد بن را�شد يطلق برناجم ًا وطني ًا للمربجمني بهدف تدريب
نريد �أن تكون دولة الإمارات �أف�ضل وجهة عاملية للمربجمني و�أ�صحاب الأفكار امل�ستقبلية

•• اليمن-وكاالت

متكنت قوات اجلي�ش الوطني اليمني م�سنودة برجال القبائل واملقاومة
ال�شعبية من الت�صدي لهجوم �شنته ميلي�شيا احلوثي ،على عدة جبهات
مبحافظة م�أرب �شرق البالد.
وقالت م�صادر ع�سكرية ملرا�سل امل�صدر �أون�لاي��ن� ،إن "امليلي�شيا �شنت
منذ منت�صف ليل اجلمعة ،عدة هجمات على مواقع اجلي�ش واملقاومة
يف حمافظة م��أرب� ،أبرزها على جبهات اجلدافر ورغ��وان وجبهة جند
املجمعة جنوباً ،بح�سب ما ذكر موقع امل�صدر �أوالين الإخباري.
و�أ� �ش��ارت امل���ص��ادر �إىل �أن امل�ع��ارك يف تلك اجلبهات ا�ستمرت ل�ساعات،
متكنت خاللها ق��وات اجلي�ش وامل�ق��اوم��ة م��ن ك�سر هجمات امليلي�شيا،
وكبدتهم خ�سائر يف العتاد والأرواح.
وقال املركز الإعالمي للقوات امل�سلحة اليمنية ،يف تغريدة على موقع
تويرت� ،إن ق��وات اجلي�ش ك�سرت هجوماً مليلي�شيا احلوثي االنقالبية
املدعومة من �إيران ،يف جبهة اجلدافر ،وك ّبدتها قتلى وجرحى.
و�أ�ضاف املركز �أن طريان التحالف دمر طقمني وم�صرع جميع من كانوا
على متنهما.
هذا و�أعلنت نقابة ال�صحفيني اليمنيني ،ر�صد  36حالة انتهاك طالت
احلرية الإعالمية يف اليمن خالل الن�صف الأول من .2021
وقالت النقابة يف تقريرها لو�ضع احلريات ال�صحفية خالل الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام اجل ��اري �إن �ه��ا وث�ق��ت  12ح��ال��ة اخ�ت�ط��اف واحتجاز
ومالحقة وم�ضايقة ،و 4ح��االت تهديد وحتري�ض �ضد ال�صحفيني،
و 5ح��ال��ة اع�ت��داء على �صحفيني وم�ق��ار �إع�لام�ي��ة وممتلكات خا�صة،
و 12حالة منع وم�صادرة بن�سبة و 6حاالت منع من التغطية وم�صادرة
ل�صحف بن�سبة� ،إ�ضافة �إىل  7حاالت حماكمات وم�ساءلة ل�صحفيني.
و�أ�شارت النقابة �إىل �أن ميلي�شيات احلوثي الإرهابية ارتكبت  20حالة
انتهاك من �إجمايل االنتهاكات بن�سبة .55%

وا�ستقطاب � 100ألف مربمج و�إن�شاء �ألف �شركة رقمية كربى

•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل� ،أن تنمية االقت�صاد الرقمي
�أول��وي��ة رئي�سية حلكومة دول��ة الإم ��ارات التي ت�ؤمن ب��أن العقول ال�شابة
واخلربات الوطنية هي الأ�سا�س يف �صناعة م�ستقبل رقمي مزدهر قائم على
العلم واملعرفة واالبتكار والتكنولوجيا ،و�أن جتربتها الناجحة يف التحول
الرقمي والتكنولوجي يف ال��دول��ة �ستكون الركيزة الرئي�سية خلططها
الإ�سرتاتيجية وم�سريتها التنموية خالل ال�سنوات والعقود املقبلة.
جاء ذلك مبنا�سبة �إطالق �سموه الربنامج الوطني للمربجمني لتوفري
برنامج �شامل حلزمة من املبادرات الوطنية الهادفة �إىل تطوير املواهب
واخلربات وامل�شاريع املبتكرة املتخ�ص�صة يف جمال الربجمة ،وت�سريع تب ّني
تطبيقاتها و�أدواتها يف خمتلف القطاعات االقت�صادية وامل�ستقبلية� ،إ�ضافة
�إىل �إن�شاء حلقة و�صل وثيقة بني جمتمع املربجمني واجلهات احلكومية
واخلا�صة والأكادميية.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عرب تويرت� :أطلقنا
اليوم برناجماً وطنياً للمربجمني بالتعاون مع جوجل ومايكرو�سوفت
و�أم��ازون و�سي�سكو و�آي بي �إم و�إت�ش ي�س ولينكد�إن ونفيديا وفي�سبوك..
ال�ه��دف ت��دري��ب وا�ستقطاب � 100أل��ف م�برم��ج و�إن���ش��اء � 1000شركة
رق�م�ي��ة ك�ب�رى خ�ل�ال � 5أع� ��وام  ..وزي� ��ادة اال��س�ت�ث�م��ار امل��وج��ه لل�شركات
النا�شئة من  1.5مليار �إىل  4مليارات درهم" .و�أ�ضاف �سموه من خالل
تويرت  :الربنامج الوطني للمربجمني خطوة جديدة لبناء اقت�صادنا
الرقمي �ضمن خططنا الوطنية اجلديدة  ..العامل يتغري.
(التفا�صيل �ص)2

ت�صاعد احلراك ال�شعبي اللبناين �ضد الأحوال املعي�شية ال�صعبة وا�ستمرار �أزمة اللرية واملواد الغذائية
احتجاجا على الأو�ضاع املعي�شية انهيارها ب�شكل مت�سارع.
االقت�صاد.
وذكر البيان �أن رفع الأ�سعار هذا املرتدية ،واعرتا�ضا على االنهيار م ��ن ج��ان �ب �ه��ا� ،أع� �ل� �ن ��ت اللجنة
ا�ستند ك��ذل��ك �إىل درا� �س��ة قامت امل �ت��وا� �ص��ل واالن �ق �ط��اع امل�ستمر ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��اح ك ��ورون ��ا عن
�إل �غ��اء م��اراث��ون ط��وي��ل ومفتوح
ب �ه��ا وزارة االق �ت �� �ص��اد لتحديد للتيار الكهربائي.
كمية امل �ك��ون��ات امل�ط�ل��وب��ة لإنتاج وتوا�صل اللرية اللبنانية انهيارها �أمام اللبنانيني واملقيمني لتلقي
�أف�ضل نوعية من اخلبز اللبناين �أمام الدوالر حيث �سجل الدوالر اللقاحات ،ال�سبت ،وذلك لأ�سباب
للم�ستهلك.
الواحد �صباح ال�سبت� ،أك�ثر من ت�ق�ن�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��ان �ق �ط��اع �شبكة
وقطع عدد من املحتجني طريق  19300لرية لبنانية ،ويتوقع الإن�ترن��ت والتيار الكهربائي يف
ك ��ورن� �ي� �� ��ش امل � ��زرع � ��ة يف ب�ي��روت خرباء �أن توا�صل العملة الوطنية معظم املراكز.

وحت � ��دث ف ��را� ��س �أب �ي ����ض مدير
م �� �س �ت �� �ش �ف��ى رف � �ي� ��ق احل� ��ري� ��ري
اجل��ام�ع��ي ،ال��ذي يعد �أح��د �أكرب
امل�ست�شفيات احلكومية يف لبنان،
عن �أزم��ة كهرباء خطرية تطال
امل�ست�شفيات التي ت�ضطر لت�شغيل
املولدات بقدرة ا�ستيعابية فائقة
ل �ت �غ �ط �ي��ة االن� �ق� �ط ��اع املتوا�صل
للكهرباء.
وق � ��ال �أب �ي ����ض يف ت �غ��ري��دة عرب
ت��وي�تر :كيف ت�ستعد م�ست�شفى
الن�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي ملدة
� 26ساعة �أو �أكرث؟ من امل�س�ؤول
عن �أية خ�سائر يف الأرواح �ستنتج
عن ذلك؟.
و�أ� � �ض� ��اف :ال مي �ك��ن لل�سلطات
ادع� ��اء اجل �ه��ل مب��ا ي �ج��ري ،فقد
�أر�سلت ر�سائل �إىل املعنيني ،ومت
�إط�ل�اق �صرخة يف الإع�ل�ام ،فما
ال ��ذي مي�ك��ن فعله �أك�ث�ر؟ �ألي�س
م��ن نهاية لهذا ال�ظ�لام؟ خل�ص
بقا ،تعبنا.
وك��ان��ت �شركة كهرباء لبنان قد
�أعلنت عن توقف معملني لتوليد
ال �ك �ه��رب��اء ع��ن ال �ع �م��ل ،مم��ا زاد
من العتمة والتقنني على طول
الأرا�ضي اللبنانية.

•• القاهرة-وكاالت

�صداقة حتكمها حدود �سيا�سية

ال�صني -رو�سيا :يف مواجهة بايدن،
حدود التقارب بني �شي وبوتني!...

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين

تتطلب رق�صة التانغو �شخ�صني .يف الأ��س��اب�ي��ع الأخ �ي�رة ،مل يتوقف
�شي جني بينغ وفالدميري بوتني عن تبادل االت�صاالت الهاتفية .ماذا
يجري؟ �إن ذلك ،ودون عناء ،نتاج املواجهة الأيديولوجية احلادة التي
ت�شنها الواليات املتحدة على الطرفني .و�إذا كان التقارب بني ال�صني
وا�ضحا ،ف�إن الأمور بعيدة كل البعد
وجارتها الرو�سية ال�ضخمة يبدو
ً
عن الب�ساطة.
اجلميع يعرف الق�صة :مير كل زوجني ب�أوقات جيدة و�أخرى ع�صيبة.
وهذا هو احلال بني ال�صني ورو�سيا ،اللتني عرفتا فرتات حب ثم كره.
(التفا�صيل �ص)12

�أكدت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات"� ،أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
وطن ي�ستمد مبادئه وقيمه من عمق ح�ضارته الأ�صيلة املمتدة من
العطاء وال��ري��ادة يف امل�ج��ال الإن���س��اين ،ونهجه التاريخي يف تعزيز
قيم ال�سالم ومبادئ الأخوة الإن�سانية ،برعاية قيادة ر�شيدة �صانعة
للمجد والريادة والتميز ،معززة ملكانة الدولة كنموذج عاملي للت�سامح
وال�سعادة واالزده ��ار .ج��اء ذل��ك يف ت�صريح �سموها مبنا�سبة ،منح
امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية التابعة للفاتيكان� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،و�سام "رجل الإن�سانية"( .التفا�صيل �ص)3

حازت � 159شركة حملية يف �إم��ارة �أبوظبي ،حا�صلة على �شهادة القيمة
املحلية � ICVضمن ب��رن��ام��ج �أب��وظ�ب��ي للمحتوى امل�ح�ل��ي ،ع�ل��ى 152
مناق�صة قدمتها  17جهة حكومية حملية خالل العام  ،2020ب�إجمايل
بلغت قيمته ح��وايل  4.6مليار دره��م .جاء ذلك يف تقرير م�ؤ�شرات �أداء
برنامج �أبوظبي للمحتوى املحلي للعام  ،2020ال�صادر عن مكتب تنمية
ال�صناعة ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية �أب��وظ�ب��ي ،وذل��ك يف �إطار
م�ب��ادرات التحفيز التي �أ�صدرتها ال��دائ��رة لدعم القطاع اخلا�ص �ضمن
برنامج �أبوظبي للم�سرعات التنموية غدا ( . 21التفا�صيل �ص)15

م�صر :جاهزون للتعامل مع �أي طارئ يتعلق بقطاع املياه
�أك� ��د وزي� ��ر امل� � ��وارد امل��ائ �ي��ة وال ��ري
امل���ص��ري ،حممد عبد ال�ع��اط��ي� ،أن
بالده جاهزة للتعامل مع �أي طارئ
فيما يخ�ص قطاع املياه.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن وزارة امل ��وارد املائية
وال � � ��ري امل �� �ص ��ري ��ة ،ت � ��ؤم ��ن املياه
للمواطنني وت�ق��وم ب ��إدارت �ه��ا حتى
وهي قطرة مياه ،حيث تقوم الوزارة
ع��ن ط��ري��ق الأق �م��ار اال�صطناعية
بتحديد �أم��اك��ن �سقوط الأمطار،
على �سبيل املثال ،وكيف �ستتحرك
�إىل ال�سدود ،لال�ستفادة الق�صوى
من كل قطرة مياه.
و�أ��ض��اف خ�لال ح��وار مفتوح حول
ط��رق �إدارة امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة مب�صر
يف ظ� ��ل ال� �ت� �ح ��دي ��ات امل ��ائ� �ي ��ة� ،أن
ال ��وزارة ت�ب��ذل ج�ه��ودا ك�ب�يرة فيما
ي�سمى ب � �ـ(�إدارة امل ��وارد امل��ائ�ي��ة من
خ��ارج م���ص��ر) ،ل�ضمان اال�ستفادة
الق�صوى من كل قطرة مياه وعدم
�إهدارها ل�سد الفجوة املائية.

•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي-وام

ارتفاع جديد ب�سعر اخلبز يف لبنان و�سط احتجاجات
قطع حمتجون لبنانيون� ،أم�س
ال �� �س �ب��ت ،ط ��رق ��ات يف العا�صمة
بريوت ومدينة طرابل�س ومناطق
�أخ � � ��رى ،اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى ت ��ردي
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي واملعي�شي،
فيما �أعلنت ال�سلطات اللبنانية
ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة خ�ل�ال �أق� ��ل من
�أ��س�ب��وع�ين ع��ن رف��ع ��س�ع��ر ربطة
اخلبز لأكرث من  4250لرية.
ويعد هذا االرتفاع الثالث يف �أقل
م��ن �أ�سبوعني ،حيث مت �إنقا�ص
وزن ربطة اخلبز ورف��ع �سعرها،
و��س��ط ت��وق�ع��ات �أن يتوا�صل هذا
االرتفاع �أ�سبوعيا.
وحددت وزارة االقت�صاد ،ال�سبت،
�سعر وزن ربطة اخلبز يف الأفران
واملتاجر على الأرا�ضي اللبنانية
ك��اف��ة ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل �سعر �صرف
ال � � ��دوالر و�أ�� �س� �ع ��ار امل� �ح ��روق ��ات،
وارت�ف��اع كلفة نقل الطحني من
املطاحن ل�ل�أف��ران ،ونقل اخلبز
من الأفران ملراكز البيع.
وا�ستند هذا االرتفاع �أي�ضا ل�سعر
ال �ق �م��ح يف ال �ب ��ور� �ص ��ة العاملية
ب�ح���س��ب ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  :منح حممد بن زايد
و�سام رجل الإن�سانية ي�ؤكد براعة الر�ؤية الإماراتية

� 159شركة تفوز بـ 152مناق�صة
حكومية يف �أبوظبي خالل 2020

اللرية اللبنانية توا�صل انهيارها �أمام الدوالر

•• بريوت-وكاالت

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ملجابهة تف�شي فريو�س كورونا

ُم�ساعدات طب ّية من جمهورية م�صر العربية �إىل تون�س
•• الفجر  -تون�س

�أع �ل �ن��ت وزي� ��رة ال���ص�ح��ة امل�صرية
الدكتورة هالة زاي��د� ،أن الرئي�س
امل �� �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�سي�سي
�أ�صدر توجيهات ب�إر�سال م�ساعدات
طبية لتون�س مل�ساندتها يف خ�ض ّم
ال��و� �ض��ع ال��وب��ائ��ي ال� ��ذي ت�شهده
وب�ع��د �إع�لان�ه��ا ع��ن عجز القطاع
الطبي عن مواجهة وباء كورونا.
و�أو� �ض �ح��ت ال ��وزي ��رة يف ت�صريح
تلفزيوين �أ ّنه ّ
مت ار�سال �شاحنتني
مب�ستلزمات ي�صل حجمها �إىل 31
طنا من الأدوي��ة واملعدات الطبية
�إىل ت��ون ����س ت �ن �ف �ي��ذا لتوجيهات
الرئي�س ال�سي�سي.
م��ن ج��ان �ب��ه ع�ّب�رّ الأم �ي��ر حممد
ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز �آل
�سعود ،ويل عهد اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،ع��ن ا� �س �ت �ع��داد بالده
لتمكني تون�س من ك ّل ما حتتاجه
م ��ن ت�ل�اق �ي��ح وجت� �ه� �ي ��زات طبية
وغ�يره��ا م��ن امل �ع��دات ال�ضرورية
مل��واج �ه��ة ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د  19يف
�أ�سرع الأوقات.
ت �� �ص��ري��ح ويل ال �ع �ه��د ال�سعودي
وت�أكيده على دعم تون�س يف حربها

م�صر �سند لتون�س يف حمنتها
�ضد جائحة ك��ورون��ا ،ج��اء خالل ال�ت���ض��ام��ن ال�ك��وي�ت��ي م��ع ال�شعب
م�ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة ج�م�ع��ت الرئي�س ال �ت��ون �� �س��ي يف خم �ت �ل��ف الأزم� � ��ات
ال�ت��ون���س��ي ق�ي����س ��س�ع�ي��د بالأمري واملحن ويف هذا الظرف الع�صيب،
ال���س�ع��ودي ،وف��ق م��ا ج��اء يف بالغ الف �ت ��ا �إىل �أن ال� �ه�ل�ال الأح �م ��ر
ال �ك ��وي �ت ��ي ل� ��ن ي� �ت ��وان ��ى يف دع ��م
للرئا�سة التون�سية.
كما �أعلنت جمعية الهالل الأحمر ال�شعب التون�سي.وقال �إنه ات�صل
ال�ك��وي�ت�ي��ة م���س��اه�م�ت�ه��ا يف توفري برئي�س الهالل الأحمر التون�سي
االح�ت�ي��اج��ات ال�صحية والطبية عبد اللطيف �شابو للوقوف على
ل�ت��ون����س مل�ج��اب�ه��ة تف�شي فريو�س االح �ت �ي��اج��ات ال���ص�ح�ي��ة العاجلة
ك��ورون��ا ،وذل��ك �إث��ر ت�سجيل �أرقام واالط �ل�اع ع�ل��ى ال��و��ض��ع ال�صحي
�إ� �ص ��اب ��ات ق �ي��ا� �س �ي��ة.و�أك��د رئي�س وال ��وب ��ائ ��ي ،م �� �ش��ددا ع �ل��ى حر�ص
جم �ل ����س �إدارة اجل �م �ع �ي��ة هالل الكويت على م��د ال�ع��ون لتون�س.
ال�ساير لوكالة الأن �ب��اء الكويتية
(التفا�صيل �ص)13

اجلي�ش الإ�سرائيلي يعلن حماولة
تهريب �أ�سلحة كبرية من لبنان

القد�س-وكاالت

كما نوه �إىل �أن هناك عدة مزارعني
لهم جت��ارب كثرية يف تطبيق نظم
ال ��ري احل��دي �ث��ة ،م ��ؤك��دا ت�أثريها
الإيجابي على امل��زارع من �إنتاجية
ومعي�شة ،حيث تعمل ه��ذه النظم
احل��دي �ث��ة ع �ل��ى زي � ��ادة املحا�صيل
وال �ع��ائ��د م �ن �ه��ا ،ف���ض�لا ع ��ن عدم
�إه��دار امل�ي��اه واال�ستفادة الق�صوى
منها.
و�أو�ضح عبد العاطي �أنه فيما يخ�ص
�إدارة املياه من الداخل ،تقوم وزارة
املوارد املائية والري بح�ساب و�إدارة

ك �م �ي��ات امل �ي ��اه وت��وق �ي��ت و�صولها
ل� �ل� �م ��زارع ،ل �� �ض �م��ان ت��وف�ي�ر كافة
االحتياجات املائية للمزارعني.
و�أك � � � � ��د وج � � � ��ود � �ش �ب �ك ��ة ال ��ر�� �ص ��د
(التليمرتي) لإدارة منا�سيب املياه
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال��رق�م�ن��ة ملتابعة
املحا�صيل وكمية الزراعات� ،إ�ضافة
�إىل ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى ن �ه��ر النيل
ال�ت��ي ت�ق��وم الأق �م��ار اال�صطناعية
بر�صدها ،فيما ت�ق��وم وزارة الري
ب��ال�ت�ح��رك لإزال �ت �ه��ا ب��ال�ت�ع��اون مع
الأجهزة الأمنية.

�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أم�س ال�سبت� ،إحباط حماولة تهريب �أ�سلحة
على احل��دود مع لبنان ،قائال �إن العملية هي الأك�بر من نوعها منذ
�سنوات ،فيما توعد بالت�صدي لهذه الأن�شطة.
و�أو�ضح املتحدث با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،أفيخاي �أدرعي ،يف تغريدة
على موقع تويرت� ،أنه جرى �ضبط  43قطعة �سالح يف منطقة الغجر.
وق��ال �أدرع��ي� ،إن ا�ستطالعات جي�ش الدفاع ر�صدت يف الليلة املا�ضية
م�شتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان �إىل داخل الأرا�ضي الإ�سرائيلية
يف منطقة ق��ري��ة ال�غ�ج��ر ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال و��س��ائ��ل علنية وخ�ف�ي��ة يف
املنطقة.
و�أ� �ض��اف امل�ت�ح��دث �أن ق��وات م��ن اجلي�ش وال�شرطة ه��رع��ت �إىل املكان
ومتكنت من �ضبط قطع ال�سالح التي تقدر قيمتها بنحو  2.7ميليون
�شيقل جديد� ،أي نحو � 822ألف دوالر.
و�أردف �أدرع��ي �أن جي�ش ال��دف��اع يفح�ص �إمكانية تقدمي "حزب اهلل"
م�ساندة ملحاولة التهريب ،بينما يحقق بتعاون مع ال�شرطة هوية من
املتورطني فيها.
و�أك��د اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن ق��وات��ه ن�شاطاتها يف مواجهة حماوالت
تهريب ال�سالح واملخدرات عرب احلدود اللبنانية .و�أوردف �أدرعي �أنه يف
الأ�سبوع املا�ضي مت ك�شف النقاب عن تورط م�س�ؤول يف حزب اهلل �شغل
من�صب م�ست�شار �أمني �سابق لن�صر اهلل ،يف عمليات تهريب خمدرات
و�سالح عرب احلدود مع �إ�سرائيل وهو املعروف باحلاج خليل حرب.

القوات الأفغانية ت�ستعد
ال�ستعادة معرب من طالبان
•• كابول-وكاالت

�أعلن املتحدث با�سم حاكم والية
ه ��رات� ،أن ال�سلطات الأفغانية
ت�ستعد ،ال�ستعادة معرب حدودي
رئ�ي���س��ي�� ،س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه م�سلحو
حركة طالبان.
وقال املتحدث با�سم حاكم هرات،
ج �ي�لاين ف��ره��اد� ،إن ال�سلطات
ت �� �س �ت �ع��د ل �ن �� �ش��ر ق� � ��وات جديدة
ال�ستعادة �إ�سالم قلعة� ،أكرب معرب
جتاري بني �إيران و�أفغان�ستان.
و�أ�ضاف �أن التعزيزات مل تر�سل
بعد �إىل �إ�سالم قلعة ،لكن �سيتم
�إر�سالها �إىل هناك قريبا ،وفق ما
ذكرت وكالة فران�س بر�س.
وتعد �إ�سالم قلعة من �أهم املعابر
احل��دودي��ة يف �أفغان�ستان ،ومير
م��ن خ�لال��ه معظم ال�ت�ج��ارة بني
البلدين ،علما �أن كابول كانت قد
ح�صلت على �إعفاء من وا�شنطن
ي���س�م��ح ل �ه��ا ب��ا� �س �ت�ي�راد الوقود
والغاز الإي��راين على الرغم من
العقوبات الأمريكية.
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الإمارات تعلق دخول القادمني من اندوني�سيا و�أفغان�ستان
•• ابوظبي-وام

02

�أعلنت الهيئة العامة للطريان املدين و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
و الأزمات والكوارث عن تعليق دخول امل�سافرين القادمني من �أندوني�سيا
و�أفغان�ستان على جميع الرحالت اجلوية للناقالت الوطنية والأجنبية
وكذلك ركاب الرتانزيت القادمني منها ،اعتبارا من اليوم املوافق 11
يوليو اجل��اري ال�ساعة  11:59با�ستثناء رح�لات الرتانزيت القادمة
للدولة واملتجهة �إىل هذه الدول.
كما ي�شمل ذلك تعليق دخول امل�سافرين الذين تواجدوا يف هذه الدول
خالل فرتة  14يوما قبل القدوم �إىل دولة الإمارات مع ا�ستمرار ت�سيري

الرحالت ،حيث �سي�سمح بنقل الركاب من دول��ة الإم��ارات �إىل البلدين
على الرحالت.
كما �سي�سمح بنقل الفئات امل�ستثناة من �أندوني�سيا و�أفغان�ستان �إىل دولة
االمارات مع تطبيق الإجراءات الإحرتازية املذكورة ،والتي ت�شمل مواطني
دول��ة الإم ��ارات و�أق��ارب�ه��م من ال��درج��ة الأوىل ،والبعثات الدبلوما�سية
املعتمدة بني دولة الإم��ارات والبلدين وي�شمل ذلك الإداري�ين العاملني
يف �سفارات دولة الإمارات يف هذه الدول و�سفارات �أندوني�سيا و�أفغان�ستان
يف الدولة .كما ت�شمل الفئة امل�ستثناه الوفود الر�سمية ورجال الأعمال
ب�شرط احل�صول على املوافقة امل�سبقة وكذلك �أ�صحاب الإقامة الذهبية
والف�ضية� ،إ�ضاف ًة �إىل ا�ستثناء �أ�صحاب الوظائف احليوية ح�سب ت�صنيف

الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية و�أطقم طائرات ال�شحن والرتانزيت
الأجنبية ب�شرط احل�صول على نتيجة فح�ص خمربي �سلبي لكوفيد-
 19خالل � 48ساعة من املغادرة وعند الو�صول وااللتزام باحلجر
ال�صحي حلني املغادرة.
هذا و�سيتم �إلزام الفئات امل�ستثناه بالإجراءات الوقائية التي ت�شمل حجرا
مدته � 10أيام وفح�ص  PCRيف املطار ويف اليومني الرابع و الثامن
من دخول الدولة وخف�ض مدة فح�ص  PCRمن � 72ساعة �إىل 48
�ساعة على �أن يتم قبول الفحو�صات ال�صادرة من املختربات املعتمدة
وال�ت��ي حتمل  .QR Codeو�أك ��دت الهيئة العامة للطريان املدين
�أنه ي�شرتط على امل�سافرين القادمني من �أندوني�سيا و�أفغان�ستان عرب

دول �أخ��رى �أن تكون مدة �إقامتهم يف تلك ال��دول ال تقل عن  14يوما
لكي ي�سمح لهم بدخول الدولة ،مع ا�ستمرار رحالت ال�شحن بني دولة
الإمارات مع هذه الدول .
كما مينع �سفر املواطنني �إىل �أندوني�سيا و�أفغان�ستان ،وي�ستثنى من ذلك
البعثات الدبلوما�سية للدولة يف ه��ذه ال��دول وح��االت العالج الطارئة
والوفود الر�سمية والوفود االقت�صادية والعلمية امل�صرح لها م�سبقا.
و �أهابت الهيئة من جميع امل�سافرين املت�أثرين بالقرار �ضرورة املتابعة
وال�ت��وا��ص��ل م��ع ��ش��رك��ات ال �ط�يران امل��رت�ب�ط�ين معها لتعديل و جدولة
رحالتهم و �ضمان عودتهم �ساملني �إىل وجهاتهم النهائية دون �أي ت�أخري
�أو التزامات �أخرى.

نريد �أن تكون دولة الإمارات �أف�ضل وجهة عاملية للمربجمني و�أ�صحاب الأفكار امل�ستقبلية

حممد بن را�شد يطلق برناجم ًا وطني ًا للمربجمني بهدف تدريب وا�ستقطاب � 100ألف مربمج و�إن�شاء �ألف �شركة رقمية كربى
حممد بن را�شد:

• زيادة اال�ستثمار املوجه لل�شركات النا�شئة من  1.5مليار �إىل  4مليارات درهم
• العامل يتغري  ...و�سرعة التغيري الرقمي تت�ضاعف  ...و�شكل االقت�صاد �سيختلف  ...وطبيعة املهن �ستتبدل
• جتربة الإمارات الناجحة يف التحول الرقمي والتكنولوجي �ستكون الركيزة الرئي�سية مل�سريتها التنموية
• م�ستقبلنا يعتمد على جناحنا يف تطوير بنية حتتية متقدمة وت�شريعات مرنة لتوظيف التكنولوجيات احلديثة يف كافة مفا�صل احلياة

العلماء :

• �إطالق الربنامج الوطني للمربجمني نقلة نوعية بالغة الأهمية يف م�سرية دولة الإمارات وتر�سيخ موقعها الريادي بني �أبرز ُ�ص ّناع
امل�ستقبل
• الإقامة الذهبية لأف�ضل  100,000مربمج حول العامل
•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل� ،أن تنمية االقت�صاد الرقمي
�أول��وي��ة رئي�سية حلكومة دول��ة الإم ��ارات التي ت�ؤمن ب ��أن العقول ال�شابة
واخلربات الوطنية هي الأ�سا�س يف �صناعة م�ستقبل رقمي مزدهر قائم على
العلم واملعرفة واالبتكار والتكنولوجيا ،و�أن جتربتها الناجحة يف التحول
الرقمي والتكنولوجي يف ال��دول��ة �ستكون ال��رك�ي��زة الرئي�سية خلططها
الإ�سرتاتيجية وم�سريتها التنموية خالل ال�سنوات والعقود املقبلة.
جاء ذلك مبنا�سبة �إط�لاق �سموه الربنامج الوطني للمربجمني لتوفري
برنامج �شامل حلزمة من املبادرات الوطنية الهادفة �إىل تطوير املواهب
واخلربات وامل�شاريع املبتكرة املتخ�ص�صة يف جمال الربجمة ،وت�سريع تب ّني
تطبيقاتها و�أدواتها يف خمتلف القطاعات االقت�صادية وامل�ستقبلية� ،إ�ضافة
�إىل �إن�شاء حلقة و�صل وثيقة بني جمتمع املربجمني واجلهات احلكومية
واخلا�صة والأكادميية.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عرب تويرت� :أطلقنا
اليوم برناجماً وطنياً للمربجمني بالتعاون مع جوجل ومايكرو�سوفت
و�أم��ازون و�سي�سكو و�آي بي �إم و�إت�ش ي�س ولينكد�إن ونفيديا وفي�سبوك..
الهدف تدريب وا�ستقطاب � 100ألف مربمج و�إن�شاء � 1000شركة رقمية
كربى خالل � 5أع��وام  ..وزي��ادة اال�ستثمار املوجه لل�شركات النا�شئة من
 1.5مليار �إىل  4مليارات درهم".
و�أ�ضاف �سموه من خالل تويرت  :الربنامج الوطني للمربجمني خطوة
جديدة لبناء اقت�صادنا الرقمي �ضمن خططنا الوطنية اجلديدة  ..العامل
يتغري.
و�سرعة التغيري الرقمي تت�ضاعف  ..و�شكل االقت�صاد �سيختلف  ..وطبيعة
امل�ه��ن �ستتبدل  ..وال�ب�ق��اء �سيكون ل�ل�أك�ثر ا��س�ت�ع��داداً و��س��رع��ة ومواكبة
للمتغريات اجلديدة يف عاملنا.
وتابع �سموه � :أقول ل�شبابنا ب�أن امل�ستقبل له �أدوات جديدة  ..ويتحدث لغة
خمتلفة  ..و�سيعمل يف بيئة افرتا�ضية  ..ونريدهم �أن يكونوا يف قلب هذا
امل�ستقبل.
وق��ال �سموه :نريد �أن يعمل الربنامج الوطني للمربجمني على �إ�شراك
املجتمعات الرقمية على امل�ستوى املحلي يف م�سرية التحول الرقمي يف دولة
الإمارات واالرتقاء بدورها الريادي والعاملي يف ت�صميم امل�ستقبل واحت�ضان
املواهب ورواد الأعمال والأكادمييني وال�شركات النا�شئة والعاملية تعزيزاً
ملكانتها الرائدة عاملياً يف خمتلف املجاالت اال�ستثمارية امل�ستقبلية.

و�أ�ضاف �سموه  :نريد �أن ن�ستقطب �أف�ضل املربجمني العامليني �إىل دولة
الإمارات و�سنوفر لهم البنية التحتية الالزمة لتطوير �أفكار مبتكرة تخدم
العامل  ..ن�سعى لإن�شاء � 1000شركة جديدة يف جمال االقت�صاد الرقمي
يف الدولة خالل � 5أعوام  ..و�سندعم املربجمني الإماراتيني ليكونوا من
النخبة العاملية يف جمالهم  ..و�سنوظف اخل�برات والطاقات الواعدة يف
تطوير  10من�صات للم�شاريع املجتمعية والإن�سانية يف دولة الإمارات.
ووج��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم جميع اجلهات
احلكومية يف دول��ة الإم ��ارات بدعم امل��واه��ب الوطنية والعاملية يف جمال
الربجمة ،والعمل مع الهيئات الت�شريعية وحا�ضنات الأعمال وال�شركات
اال�ستثمارية واجلامعات واملراكز البحثية لدعم املبادرات وامل�شاريع القائمة
على الربجمة التي ت�سهم يف تطوير م�ه��ارات ال�ك��وادر املحلية ،وحتديث
القوانني الت�شريعية الداعمة ملواجهة التغريات املت�سارعة وتلبية املتطلبات
والتحديات اجلديدة يف جمال التكنولوجيا.
 دعم اجلهود الوطنيةوي �ه��دف ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي ل�ل�م�برجم�ين ،ال ��ذي �سي�شرف عليه مكتب
الذكاء اال�صطناعي يف حكومة دولة الإم��ارات� ،إىل دعم املبادرات الوطنية
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لدولة الإم��ارات والرامية �إىل تنمية قدرات
املواهب الوطنية وا�ستقطاب �أ�صحاب املهارات الرقم ّية من خمتلف �أنحاء
العامل ،وتوفري البنية التحتية الالزمة لإن�شاء وتو�سيع ع��دد ال�شركات
املبنية على االبتكار.
كما ي�سهم الربنامج يف �إتاحة الفر�صة ل��رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شاريع
وال�شركات النا�شئة املتخ�ص�صة يف جمال الربجمة لدعم م�سرية التحول
ال��رق�م��ي يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات الرئي�سية ،وت��وف�ير ف��ر���ص للتعاون مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة يف دولة الإم��ارات وخارجها لتطبيق الأفكار
الواعدة وحتويلها �إىل م�شاريع متكاملة.
من جهته� ،أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد �أن �إط�لاق �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم للربنامج الوطني للمربجمني ،بكل
ما يحمله الربنامج من �أهداف �إ�سرتاتيجية وم�سارات عمل حمددة ،يعد
مبثابة نقلة نوعية بالغة الأهمية يف م�سرية دولة الإمارات مبا تهي�أ له من
ت�أ�سي�س واق��ع جديد تر�سخ فيه الدولة موقعها الريادي بني �أب��رز ُ�ص ّناع
امل�ستقبل.
ً
وق��ال معاليه  " :لطاملا ك��ان��ت دول��ة الإم� ��ارات م��رك��زا للإ�شعاع الفكري
واحل �� �ض��اري وال �ت �ن �م��وي  ..وال� �ي ��وم ي ��أت��ي ان �ط�ل�اق ال�ب�رن��ام��ج الوطني

للمربجمني ليمهد لدخول الإمارات �إىل م�ستوى جديد من التميز القائم
على املعرفة بر�ؤية قيادتنا الر�شيدة التي طاملا �آمنت ،ومنذ وقت مبكر،
ب�أهمية التكنولوجيا ومل تدخر جهداً يف ت�سخري كافة املقومات الالزمة
الم �ت�لاك زم��ام�ه��ا وت�سخريها ب��أف���ض��ل �أ��س�ل��وب مم�ك��ن خل��دم��ة �أهدافنا
التنموية واملرور �إىل امل�ستقبل الواعد امل�أمول لدولتنا واملنطقة والعامل ..
�ستظل الإم��ارات دائماً مركز النطالق الأفكار اخلالقة التي تعني العامل
على مواجهة كل ما يواجهه من حتديات  ..و�سنعمل عن كثب مع كافة
�شركائنا لتحقيق الأه��داف الطموحة التي حددها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم للربنامج ،و�سن�ضاعف العمل من �أج��ل تهيئة
�أف�ضل الظروف اجلاذبة للمربجمني من خمتلف �أنحاء العامل والداعمة
لهم لإطالق �أفكارهم اخلالقة".
  5حماور �إ�سرتاتيجية رئي�سيةوتركز ا�سرتاتيجية الربنامج الوطني للمربجمني على  5حماور رئي�سية
ت�شمل  :دع��م الأط��راف املعنية من املربجمني ورواد الأع�م��ال وال�شركات
النا�شئة وال�شركات الكربى والقطاع الأك��ادمي��ي ،و�إن�شاء من�صة �شاملة
جتمع امل�برجم�ين م��ع ال���ش��رك��ات واجل��ام�ع��ات املحلية ،و�إط�ل�اق مبادرات
عاملية ب�إ�شراف نخبة من املدربني العامليني لتطوير كفاءة املواهب املحلية،
وا�ستقطاب �أف�ضل املهارات العاملية يف جمال الربجمة �إىل دولة االمارات،
واق�تراح �سيا�سات ممكنة وداعمة لقطاع املربجمني بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املختلفة.
 مبادرات داعمة للأهداف الإ�سرتاتيجيةو�سيتم �إط�لاق العديد من املبادرات لتنفيذ خمرجات الإ�سرتاتيجية مبا
يف ذل��ك من�صة �شاملة جتمع ب�ين جمتمع امل�برجم�ين وال�ق�ط��اع اخلا�ص
والقطاع الأكادميي ،ودعم �أ�صحاب الأعمال يف �إيجاد املواهب املتخ�ص�صة
لتطوير م�شاريع ابتكارية ،ومنح الت�أ�شرية الذهبية لأف�ضل املربجمني
العامليني ،وتطوير خربات املربمج الإماراتي والو�صول بها للعاملية ،ودعم
ت�أ�سي�س �شركات وطنية جديدة يف جمال االقت�صاد الرقمي ،ودعم امل�شاريع
املجتمعية والإن�سانية القائمة على الربجمة.
كما �سيدعم الربنامج خمتلف اجلهات احلكومية يف الدولة لإيجاد حلول
مبتكرة يف قطاع تطوير الربجميات بالتعاون مع املربجمني و�أ�صحاب
الأعمال امل�ستقلة وال�شركات املحلية النا�شئة وال�شركات العاملية املتخ�ص�صة
يف قطاع الربجمة ،و�سي�شرف الربنامج على �صقل املهارات ال�شابة يف قطاع
الربجمة داخ��ل ال��دول��ة� ،إ�ضافة �إىل درا��س��ة وحتديد احتياجات الأ�سواق

املحلية والعاملية وتعزيز التعاون م��ع القطاع الأك��ادمي��ي ب�شكل م�ستمر
ودائم.
 � 100ألف �إقامة ذهبيةويهدف الربنامج الوطني للمربجمني الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،إىل منح الإقامة الذهبية لأف�ضل 100,000
مربمج م��ن ح��ول ال�ع��امل ،وت��وف�ير جمموعة م��ن الت�سهيالت واخليارات
التمويلية لرواد الأعمال واملربجمني ،ودعم تنفيذ م�شاريعهم و�أفكارهم
املبتكرة ،وت�أ�سي�س �شركات رقمية تدعم تناف�سية االقت�صاد الوطني عاملياً.
 حلول مبتكرة لـ  100حتدو�سيدعو الربنامج خالل املرحلة املقبلة املربجمني من حول العامل لإيجاد
حلول مبتكرة لـ  100حتدٍ يف خمتلف القطاعات احلكومية واالقت�صادية
والتكنولوجية وال�صحية واخلدمية ،مبا ي�سهم يف ت�سريع تبني التقنيات
والربجميات يف خدمة املجتمعات .كما �سينظم الربنامج  10م�سابقات
"هاكاثون" جتمع نخبة املربجمني يف دولة الإمارات وتتيح لهم امل�ساهمة
يف اجلهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة قائمة على �أحدث التقنيات
املتقدمة.
 #االمارات_بلد_املربجمنيو�سيتم كذلك �إطالق حملة عاملية �شاملة لإبراز جهود الدولة وريادتها يف
جذب �أف�ضل املهارات العاملية يف جمال الربجمة وتوفري خدمات مميزة
وجتربة �سل�سلة ت�شجعهم على االمارات والعمل يف دولة الإمارات و�إطالق
�شركات نا�شئة فيها.
 �شراكات وطنية وعامليةو�سيعمل الربنامج الوطني للمربجمني مع العديد من اجلهات احلكومية
واخلا�صة والأك��ادمي�ي��ة وال�شركات التكنولوجية يف داخ��ل دول��ة الإمارات
وخارجها لتحقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
و�إجناز الأهداف اال�سرتاتيجية وتنفيذ كافة املبادرات وامل�شاريع ،مبا فيها
جوجل ومايكرو�سوفت و�آي بي �إم ولينكد�إن وفي�سبوك وه��واوي و�أمازون
للحو�سبة ال�سحابية ونفيديا و�سي�سكو و �إت�ش بي �إي وماجد الفطيم ومركز
دبي التجاري العاملي وبنك الإمارات دبي الوطني و جي  42وجامعة خليفة
وكليات التقنية العليا وجامعة ال�شارقة وجامعة حممد بن زاي��د للذكاء
اال�صطناعي واجلامعة الأمريكية يف دبي ويل واغن ويال.

النيابة العامة للدولة  :ال جتوز القيادة بدون رخ�صة �سارية املفعول رئي�س وزراء قرغيز�ستان  :الإمارات منوذج ملهم يف متكني �أ�صحاب الهمم
•• ابوظبي-وام

�أو��ض�ح��ت النيابة ال�ع��ام��ة للدولة
م��ن خ�ل�ال ت�غ��ري��دة ن�شرتها على
ح���س��اب��ات�ه��ا يف م ��واق ��ع التوا�صل
االج �ت �م ��اع ��ي ان � ��ه ال ي� �ج ��وز لأي
�شخ�ص قيادة �أية مركبة ميكانيكية
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق م��ا مل ي�ك��ن حائ ًزا
على رخ�صة �سارية املفعول �صادرة
من �سلطة الرتخي�ص تخوله حق
قيادة ذات نوع املركبة التي يقودها،
وي�شار لهذه الرخ�صة يف القانون
برخ�صة القيادة.
و�أ� �ش��ارت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة �إىل �أنه
ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  51م��ن القانون
االحت��ادي رقم  21ل�سنة 1995
يف �ش�أن ال�سري وامل��رور وتعديالته
ان��ه يعاقب باحلب�س م��دة ال تزيد
على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل
عن خم�سة �آالف دره��م �أو ب�إحدى
ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين ك ��ل م ��ن قاد
مركبة على الطريق بدون رخ�صة
ق �ي ��ادة �أو ب��رخ���ص��ة ال ت���س�م��ح له
بقيادة ذات نوع املركبة.
وي� ��أت ��ي ن �� �ش��ر ه� ��ذه امل �ع �ل��وم��ات يف

•• ب�شكيك -وام

�إطار حملة النيابة العامة للدولة
امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية
بني �أف��راد املجتمع ،ورفع م�ستوى

وع��ي اجل�م�ه��ور ب��ال�ق��ان��ون ،وذلك
بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب
حياة.

�أك��د م�ع��ايل �أول��وق�ب�ي��ك م��اري�ب��وف رئي�س وزراء
قرغيز�ستان �أن دول��ة الإم ��ارات من��وذج ملهم يف
متكني "�أ�صحاب الهمم" يف ظل االهتمام والدعم
الكبريين من قيادتها الر�شيدة لت�صبح الدولة
رائدة يف هذا املجال.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ل� �ق ��اء م �ع��ال �ي��ه بالعا�صمة
القرغيز�ستانية "ب�شكيك" م��اج��د الع�صيمي
رئي�س اللجنة الباراملبية الآ�سيوية �ضمن جوالته
لدول و�سط القارة.
و�أك ��د م�ع��ال�ي��ه اه�ت�م��ام ب�ل�اده ب��دع��م " �أ�صحاب
الهمم" واحل��رك��ة الباراملبية" م��رح�ب��ا بزيارة
ماجد الع�صيمي التي تعترب �أول زي��ارة ملنظمة
دولية تعنى ب�ش�ؤون احلركة الباراملبية.
و�أ�� �ش ��اد رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال �ب��ارامل �ب �ي��ة الآ�سيوية
بالعالقة بني الإم��ارات وقرغيز�ستان يف جميع
امل� �ج ��االت م�ت�ط�ل�ع��ا �إىل م �� �ش��اه��دة �أب� �ط ��ال من
قرغيز�ستان على من�صات التتويج يف الألعاب
الآ�سيوية والباراملبية.
كما التقى بلبك تلوبيك عمدة مدينة ب�شكيك
الع�صيمي مثمنا هذه الزيارة التي تدعم احلركة
الباراملبية الوطنية ومتطلعا �أن حتقق جميع
�أهدافها املن�شودة وف��ق النهج املر�سوم .و�شملت
زي ��ارة الع�صيمي لقرغيز�ستان م��راك��ز تدريب
اجل � ��ودو ل� ��ذوي الإع ��اق ��ة ال�ب���ص��ري��ة وم ��دار� ��س

اكت�شاف امل��واه��ب ومنتخب رف�ع��ات ال�ق��وة الذي
�شارك م�ؤخرا يف بطولة فزاع الدولية لأ�صحاب
الهمم "ك�أ�س ال�ع��امل دب��ي  ."2021كما عقد
اج�ت�م��اع��ا م��ع ع�ي���س��اك��وف ب�ك�ي��ت رئ�ي����س اللجنة
الباراملبية القريغيزية بح�ضور طارق ال�صويعي
املدير التنفيذي للجنة الباراملبية الآ�سيوية.
وزار رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��ارامل �ب �ي��ة الآ�سيوية
طاجيك�ستان حيث التقى ت��اج الدين ج��ورا ذودا
وزي ��ر ال���س�ي��اح��ة وال��ري��ا��ض��ة ودل �� �ش��ود ناظروف
النائب الأول لوزير الريا�ضة و�صاحب امليدالية
الذهبية الوحيدة ل�ب�لاده يف ت��اري��خ م�شاركاتها
الأوملبية والذي �أكد �سعيه احلثيث لدمج ريا�ضيي
" �أ�صحاب الهمم" يف  125مركزا لتطويرهم
ودف ��ع عجلة احل��رك��ة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة �إىل
الأمام و�صوال �إىل الغاية املبتغاة.
كما التقى ماجد الع�صيمي حم�سن ذورا غفور
حم���س��ن ن��ائ��ب وزي� ��ر ال �� �ص �ح��ة رئ �ي ����س اللجنة
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة الآ��س�ي��وي��ة فيما ع�ق��د اج�ت�م��اع��ا مع
ب��روي��ز بوبو�شريبوف رئي�س اللجنة الباراملبية
الطاجيكية وناق�ش �أه��م التحديات التي تواجه
اللجنة وخ�صو�صا خالل جائحة كورونا من �أجل
عودة ريا�ضة " �أ�صحاب الهمم" �إىل الواجهة حتى
يحقق كل منت�سب لها طموحاته املطلوبة وفق
اال�سرتاتيجية املو�ضوعة من اللجنة الوطنية .املباراة اال�ستعرا�ضية لكرة ال�سلة على الكرا�سي والطريق �إىل طوكيو" وال��ذي ح�ضره ع��دد من
وق��ام الع�صيمي ب��زي��ارة الهيئة الوطنية لذوي املتحركة التي �أقيمت بهذه املنا�سبة و�شارك �أي�ضا ر�ؤ� �س��اء االحت ��ادات وال��رع��اة والأج �ه��زة الإداري ��ة
الإعاقة ومراكز تدريب الالعبني حيث �شارك يف يف امل�ؤمتر الريا�ضي بعنوان " الريا�ضة للجميع والفنية و�أولياء �أمور الالعبني.
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�أخبـار الإمـارات

� 1,520إ�صـابــة جــديــدة بكــورونــا
و 1,468حــالة �شـــفاء

ال�صحة تعلن تقدمي 50,411
جرعة من لقاح كوفيد19 -

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  50,411جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى اليوم  15,915,717جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 160.92جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
•• ابوظبي-وام
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,520
متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت جمموع احلاالت امل�سجلة  648,702حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة
ال ��وزارة ع��ن �إج ��راء  299,363فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال �ـ  7 24حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,860حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة

ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون
مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,468حالة
جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام
من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  626,800حالة.
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ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  :منح حممد بن زايد و�سام رجل الإن�سانية ي�ؤكد براعة الر�ؤية الإماراتية
•• �أبوظبي-وام

�أكدت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات"� ،أن دولة الإمارات العربية املتحدة ،وطن ي�ستمد مبادئه وقيمه
من عمق ح�ضارته الأ�صيلة املمتدة من العطاء والريادة يف املجال الإن�ساين،
ونهجه التاريخي يف تعزيز قيم ال�سالم ومبادئ الأخ��وة الإن�سانية ،برعاية
قيادة ر�شيدة �صانعة للمجد والريادة والتميز ،معززة ملكانة الدولة كنموذج
عاملي للت�سامح وال�سعادة واالزدهار.
ج��اء ذل��ك يف ت�صريح �سموها مبنا�سبة ،منح امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية
التابعة للفاتيكان� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد

�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�سام "رجل الإن�سانية".
وقالت �سموها � :إن هذا التكرمي النبيل ميثل فخرا واعتزازا لدولتنا الغالية،
ملا يحمله من ت�أكيد �سامي على براعة الر�ؤية الإماراتية ،التي ا�ستثمرت يف
ثقافة الت�سامح والعي�ش امل�شرتك ،وبذلت يف ذلك جهوداً حثيثة �أثمرت ت�آخياً
�إن�سانياً وانفتاحاً وتنوعاً وو�سطية واعتدا ًال ،لي�س لها دافع �سوى امل�صلحة
الوطنية وعافية هذه املنطقة والعامل.
و�أعربت �سموها عن بالغ اعتزازها وتقديرها جلهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ودوره العظيم يف رفع املعاناة عن الب�شرية ،خا�صة
يف الفرتة ال�صعبة الأخرية ،التي عا�شها العامل جراء انت�شار فريو�س كورونا،
لت�ساهم م�ب��ادرات��ه اخل�يري��ة ،ال�ت��ي ق��دم��ت امل���س��اع��دات الإن�سانية والطبية
العاجلة للدول الأكرث ت�ضرراً ،يف دعم اجلهود الدولية للحد من تداعيات

اجلائحة ،ف� ً
ضال عن �إ�سهاماته الرثية يف ت�أ�صيل قيم الت�سامح وال�سالم
ونبذ العنف والكراهية ،التي جت�سدت يف �إط�لاق وثيقة �أبوظبي للأخوة
الإن�سانية ،ليمثل ام�ت��داداً �أ�صي ً
ال مل�سرية �إن�سانية وح�ضارية رائعة قامت
عليها دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها على يد القائد الراحل املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،مع �إخوانه حكام الإمارات الذين
و�ضعوا منهجاً را�سخاً عنوانه الفكر امل�ستنري وال�سلوك الأخالقي القومي
وخدمة الإن�سان والإن�سانية .و�أ�ضافت �سموها  :جنني اليوم ثمار ن�صف قرن
من ال�سيا�سة املنفتحة واملت�ساحمة والتنموية التي تنتهجها دولة الإمارات،
باعتبارها مثا ًال يحتذى به يف تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�ش ،واحرتام
حقوق املر�أة واالهتمام بالطفل وحماية البيئة وحرية املعتقد وحماية دور
العبادة وتوفري الدعم وامل�ساندة جلميع فئات املجتمع ،وذلك يف ظل قيادة

حكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و ر�ؤية �سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�إخوانه �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد ،حكام الإمارات.
واختتمت �سموها  :نزداد يقيناً بثقافتنا وقيمنا التي ارتفع على �أ�سا�سها بناء
الإم��ارات ال�شامخ ليكون منوذجاً لدولة تن�شد ال�سلم والتنمية واالزدهار،
وت�ؤ�س�س مبكراً للممار�سات ال�سلمية وثقافة التعاي�ش بو�صفها �أ�سلوب حياة،
وم��ا زلنا عازمني على ا�ستكمال ر�سالتنا الإن�سانية ،انطالقاً من قناعتنا
الرا�سخة �أن الت�آخي خيار �أولئك الذين ي�ؤمنون بامل�شرتكات بني الب�شر،
وب�أنه الأ�صل يف احلياة ،والطريق الأو�سع للرخاء ،والأ�سا�س يف العالقات بني
املجتمعات والدول.

املعهد الدويل للدبلوما�سية الثقافية يبحث التعاون مع �ألبانيا
زيارته جمهورية �ألبانيا �سبل تعزيز التعاون الثقايف بني البلدين .ومت خالل احلوار بني الأدي��ان وتبادل املعرفة والتعاون امل�شرتك يف املجاالت الثقافية الثقافية الذي تر�أ�س الوفد �إن املعهد ي�سعى �إىل تعزيز التوا�صل مع املراكز
•• دبي-وام
واملعاهد املتخ�ص�صة يف دعم �أوا�صر املحبة وال�سالم مبختلف الدول الأوروبية
الزيارة توقيع اتفاقيتني مع املعهد الدويل لتعاي�ش الأديان واملعهد الدويل والفنية بني الإمارات و�ألبانيا.
بحث وف��د من املعهد ال��دوىل للدبلوما�سية الثقافية بدبي  IICdخالل للدرا�سات الدولية والبحوث يف �ألبانيا تهدفان �إىل تعزيز العالقات وت�سهيل وق��ال ال��دك�ت��ور حممد ك��ام��ل املعيني رئي�س املعهد ال ��دويل للدبلوما�سية الأمر الذي يعزز العالقات بني الإمارات و �ألبانيا ودول البلقان.

دائرة ال�صحة � -أبوظبي تطور ا�سرتاتيجية لأمن املعلومات للقطاع ال�صحي
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت دائرة ال�صحة �أبوظبي ،اجلهة التنظيمية لقطاع
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف الإم� ��ارة ،ع��ن تطوير و�إطالق
ا�سرتاتيجية لأمن املعلومات للقطاع ال�صحي ،لتكون
ب��ذل��ك امل�ؤ�س�سة الأوىل يف ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
على م�ستوى الدولة واملنطقة التي تطلق مثل هذه
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت�ستعر�ض �إط ��ار ع�م��ل يو�ضح
ويحدد املبادئ الأ�سا�سية للنهج ال�شامل واملتميز الذي
يوا�صل تعزيز جاهزية القطاع ال�صحي للتعامل مع
املخاطر ال�سيربانية والت�صدي لها بفعالية و�أمان.
وت�أتي اال�سرتاتيجية �ضمن اجلهود املتوا�صلة لتعزيز
وحماية البنية التحتية للمعلومات اخلا�صة بالقطاع
ال�صحي للم�ساهمة يف �ضمان حتقيق ا�ستجابة فعالة
وا�ستباقية للتحديات احلالية وامل�ستقبلية للأمن
ال�سيرباين للقطاع ال�صحي يف الإم ��ارة ،ف� ً
ضال عن

تهيئة البنية التحتية الرقمية لدعم �أه��داف م�سرية
التحول الرقمي التي ت�شهدها الإمارة من خالل متكني
التكنولوجيا واالبتكار وتوظيف الذكاء اال�صطناعي
يف القطاع ال�صحي يف الإم��ارة .وتركز اال�سرتاتيجية
على �ستة حم��اور ت�شمل :حوكمة الأم��ن ال�سيرباين
م��ن خ�لال تعزيز الرقابة القيادية ع�بر و�ضع �إطار
عمل خم�ص�ص لذلك ،ومرونة الأمن ال�سيرباين من
خالل الت�أكد من القدرة على اال�ستجابة للتهديدات
ال�سيربانية والتعايف منها ،وقدرات الأمن ال�سيرباين
من خالل تطوير املعارف والقدرات ذات ال�صلة لت�أمني
ال�ب�ي�ئ��ة ال���س�ي�بران�ي��ة ،و� �ش��راك��ات الأم� ��ن ال�سيرباين
لتح�سني الف�ضاء التكنولوجي ،وتعزيز الوعي بالأمن
ال���س�ي�براين و�أط ��ر الإدارة امل�لائ�م��ة للتهديدات ذات
ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل االبتكار يف املجال باعتباره �أحد
ممكنات الأمن ال�سيرباين.
وق ��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ج�م��ال حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي ،وكيل

دائ� ��رة ال���ص�ح��ة �أب��وظ �ب��ي :ن�ف�خ��ر يف دائ� ��رة ال�صحة
�أبوظبي بتبني نهج ا�ستباقي ي�ستلهم من ر�ؤية القيادة
الر�شيدة يف موا�صلة التميز وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية املبتكرة باال�ستفادة من التطور التكنولوجي
املت�سارع ،ويف الوقت نف�سه ي�ستعر�ض �إجراءات وتدابري
ا�ستباقية لتعزيز الأمن ال�سيرباين و�ضمان مواجهة
التهديدات والهجمات الإلكرتونية والتعامل معها
ب�أمان .
 .وم��ن خ�لال تطويرنا ا�سرتاتيجية �أم��ن املعلومات
للقطاع ال�صحي ال�ت��ي �سنعمل ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب مع
ال�شركاء يف القطاع ال�صحي يف الإمارة ،ن�سري بخطى
ث��اب�ت��ة للم�ساهمة يف دع��م وت�ع��زي��ز م���س�يرة التحول
الرقمي يف القطاع ال�صحي واال�ستفادة من �أحدث ما
تو�صلت �إليه التكنولوحيا احلديثة لتقدمي خدمات
ذات ج ��ودة وك �ف��اءة ع��ال�ي��ة ل�ك��اف��ة �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع يف
الإمارة.

وت�سري اال�سرتاتيجية على الفور على جميع املن�ش�آت
ال�صحية يف الإم ��ارة و�أخ�صائيي ال��رع��اي��ة ال�صحية
و�شركات الت�أمني ال�صحي ومز ّودي اخلدمات واملو ّردين
واجل �ه��ات امل�خ��ول��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل م�ع�ل��وم��ات املر�ضى
والتعامل معها �أو معاجلتها �أو �إدارت�ه��ا �أو تخزينها
داخل �إمارة �أبوظبي ،حيث �ستعمل اال�سرتاتيجية على
مواءمة مبادرات الأم��ن ال�سيرباين للقطاع ال�صحي
يف �أبوظبي مع م�ب��ادرات الأم��ن ال�سيرباين الوطنية
لدولة الإمارات العربية املتحدة.
يذكر �أن الدائرة قد �أطلقت يف نوفمرب املا�ضي برنامج
"�آمن" ،الذي يعنى ب�ضمان اتباع املن�ش�آت ال�صحية
لأعلى معايري �أم��ن املعلومات ال�صادرة من الدائرة
ودعمها يف حتقيق م�ستويات عاملية يف حماية بيانات
املر�ضى و�سرية املعلومات ال�صحية ب�شتى ت�صنيفاتها
واحلفاظ على خ�صو�صيتها وحت��ري دقتها وجودتها
و�ضمان توافرها يف جميع الأوقات.

الإح�سان اخلريية حت�صل على اعتماد جتديد
�شهادة الأيزو اجلودة ( )9001:2015
•• عجمان  -الفجر

نالت جمعية الإح�سان اخلريية جتديد �شهادة الأيزو اجلودة ( )9001:2015
لنظام �إدارة اجل��ودة ،بعد اجتياز دورة التدقيق من �شركة ( )TUVاملانحة
لل�شهادة  ،وق��د حققت اجلمعية املعايري املتعارف عليها دولياً ووف��ق املنظمة
الدولية ،وذلك خالل اختبار وتقييم لكافة اخلدمات والإج��راءات والعمليات
التي تقوم بها اجلمعية .و�أك��د ال�شيخ حممد بن علي النعيمي رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الإح�سان اخلريية� ،أن جتديد هذه ال�شهادة ي�ؤكد حر�ص اجلمعية
على تطبيق املعايري التي تكر�س نظام �إدارة اجل��ودة من �أج��ل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات لفئات املجتمع امل�ستهدفة وفق �أعلى املعايري املعتمدة ،كما �سي�سهم
�أي�ضاً يف حتقيق التميز بالأداء ،وتطوير القدرات والكفاءات الداخلية لتحقيق
خططها اال�سرتاتيجية .وثمن ال�شيخ حممد بن علي النعيمي دور الإدارة
العليا والعاملني فيها على اجلهد املبذول الذي بات دلي ً
ال على �سري اجلمعية
يف االجت��اه ال�صحيح والو�صول �إىل الريادة يف تقدمي اخلدمات مبا يتما�شى
مع ر�ؤيتها ور�سالتها وبالتايل يحقق �أهدافها الإن�سانية واخل�يري��ة يف دولة
الإمارات.

هيئة النقل بعجمان تخف�ض � 30ألف طن من االنبعاثات الكربونية خالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية
•• عجمان  -وام:

��س��اه�م��ت ه�ي�ئ��ة ال �ن �ق��ل بعجمان
خ�لال الأع ��وام اخلم�سة املا�ضية
يف تخفي�ض � 30أل ��ف ط��ن من
ان�ب�ع��اث��ات ث��اين �أك�سيد الكربون
ما يربز جهودها احلثيثة �ضمن
خططها اال�سرتاتيجية من �أجل
ال���س�لام��ة واال� �س �ت��دام��ة البيئية
يف ال��دول��ه وت �ق��دمي و��س��ائ��ل نقل
ج �م��اع��ي م �� �س �ت��دام��ة و�صديقة
للبيئة للم�ساهمة يف احل��د من
التغري املناخي ،مب��ا يدعم ر�ؤية
الإم ��ارات يف ه��ذا املجال الرامية
�إىل مواجهة التحديات املناخية.
وقال عمر حممد لوتاه مدير عام
هيئة النقل يف عجمان  -يف حوار
مع وكالة �أنباء الإمارات "وام" -
حظيت الهيئة منذ ت�أ�سي�سها يف
م��اي��و  2005ب��دع��م الحم ��دود
م��ن قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حميد ب��ن را��ش��د النعيمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م عجمان،
وم �ت��اب �ع��ة م �� �س �ت �م��رة م ��ن �سمو

ال�شيخ عمار ب��ن حميد النعيمي
ويل عهد عجمان ،الف�ت�اً �إىل �أن
هذا الدعم يعد املحرك الرئي�سي
لتطوير خ��دم��ات الهيئة وي�شكل
ح��اف��زا كبريا لتقدمي امل��زي��د من
اخل��دم��ات امل�ت�م�ي��زة وال ��رائ ��دة يف
جم ��ال ال �ن �ق��ل يف الإم � � ��ارة التي
ت �ع �م��ل وت �ه �ت��م ب��ال�ت�رك �ي��ز على
ا� �س �ت �� �ش��راف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،وتبني
امل�شاريع اال�سرتاتيجية الداعمة
ل�لاق�ت���ص��اد ،وحت�ق�ي��ق الرفاهية
وال �� �س �ع��ادة ل���س�ك��ان�ه��ا وزواره � � ��ا،
وم ��واك� �ب ��ة ال �ت��وج �ه��ات العاملية
وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف جم ��ايل النقل
والطرق ،وتعزيز م�ساعي الهيئة
يف �أن تكون جهة رائدة عاملياً تقدم
خ��دم��ات رائ� ��دة مل�خ�ت�ل��ف �شرائح
املجتمع وذل ��ك �ضمن املنظومة
االحت��ادي��ة للنقل بالدولة .و�أكد
لوتاه �أن الهيئة تعمل مع جميع
اجلهات وهيئة النقل بالدولة من
�أجل املواءمة والتن�سيق مع �شبكات
ال �ن �ق��ل ب��ال��دول��ة ل �ل��و� �ص��ول �إىل
�أع�ل��ى معايري اخل��دم��ات والدقة

وال�سالمة يف قطاع النقل ،الفتا
�إىل �أب��رز امل�شاريع ال�ضخمة وهو
قطار الإحتاد الذي ي�شكل العمود
ال�ف�ق��ري ل�ق�ط��اع ال�ن�ق��ل بالدولة
حيث تعمل هيئة النقل بعجمان
ع �ل��ى رب� ��ط � �ش �ب �ك��ات �ه��ا م ��ن �أج ��ل
ت�سهيل عمليات النقل اللوج�ستية
عرب حمطات القطار يف خمتلف
م�ن��اط��ق ال��دول��ة .وحت ��دث لوتاه
ع��ن دور هيئة النقل ال�ت��ي كانت
م�ؤ�س�سة ت�شريعية تنظيمية حتى
�أ��ص�ب�ح��ت الآن من��وذج �اً يحتذى
به يف �إر��س��اء دعائم متينة لر�سم
م�ستقبل النقل حملياً و�إقليمياً،
م � �ع ��ززة م �ك��ان �ت �ه��ا ال ��ري ��ادي ��ة يف
التكنولوجيا والبحث والتطوير
�إذ مت�ت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة �أ� �س �ط��ول نقل
ي���ض��م  86ح��اف �ل��ة ل�ل�ن�ق��ل العام
و 10ح��اف�ل��ة يف ق �ط��اع الت�أجري
بينما تدير � 2700سيارة �أجرة.
و�أك ��د م��دي��ر ع��ام هيئة ال�ن�ق��ل يف
ع�ج�م��ان �أن ق �ط��اع ال�ن�ق��ل قطاع
ح�ي��وي وك�ب�ير يف ال��دول��ة ي�شهد
�إزده��ارا م�ستمرا ومنوا يف تقدمي

خ��دم��ات ال�ت��أج�ير ون�ق��ل الركاب
..م�شريا �إىل �إ�ضافة قطاع النقل
البحري عرب توفري عبارات النقل
التي ت�شهد �إق�ب��اال كبريا وتخدم
�أي�ضا قطاع ال�سياحة يف الإمارة
وك ��ذل ��ك خ��دم��ة ك���ش�ت��ة وخدمة
لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ح�ي��ث حر�صت
ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م وت�سهل
وت�سريع عمليات النقل دائما من
خالل �إ�ضافة خدمتي "رقمنت"
و "حافالت حت��ت الطلب" عرب
ت �ط �ب �ي �ق��ات ذك� �ي ��ة ت� � ��دار بنظام
الذكاء اال�صطناعي وحققت نقلة
نوعية يف عامل النقل واملوا�صالت
بالإمارة .و�أ�شار �إىل حر�ص هيئة
النقل الدائم على �إدخال وحت�سني
املوا�صالت يف الإمارة عرب تطبيق
�أب ��رز و�أه ��م ب��رام��ج التكنولوجيا
يف ال �ع��امل ..م���ش�يرا �إىل تركيب
�أحدث �أجهزت التتبع عرب الأقمار
ال�صناعية يف جميع �سيارات النقل
والأج��رة يف �إم��ارة عجمان والتي
ت�ع�م��ل ع�ل��ى �إدارة وت�ن�ظ�ي��م �سري
العمل وتوفر معلومات لل�سائقني

عرب ال��ذك��اء اال�صطناعي وتخلو
م� ��ن �أي ت ��دخ ��ل ب �� �ش��ري وذل� ��ك
مت��ا��ش�ي��ا م��ع ا��س�ت���ش��راف الدولة
ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل وال � �ت� ��ي دائ � �م� ��ا ما
حت��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى مواكبتها
ل� ��ذل� ��ك حت� ��ر�� ��ص ال �ه �ي �ئ ��ة على
دع��م موظفيها وحتفيزهم على

االبتكار وتنمية الأف�ك��ار وتبنيها
و� �ص �ق��ل م �ه ��ارات �ه ��م م ��ن خالل
ت��وف�ير ج�م�ي��ع الإم �ك��ان �ي��ات التي
جن �ح��ت م ��ن خ�لال �ه��ا يف تنفيذ
جتارب �أولية على خدمة مركبات
ذاتية القيادة عام  2018والتي
�سوف يتم �إطالقها ب�شكل عملي

بعد الت�أكد من جاهزيتها لدخول
اخل��دم��ة يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام احلايل
. 2021
ون ��وه ل��وت��اه �إىل تطبيق الهيئة
للعديد من الربامج الذكية من
�أب� ��رزه� ��ا ت �ط �ب �ي��ق ROUTE
وه� ��و م� �ب ��ادرة م ��ن ه �ي �ئ��ة النقل

حل � �ك ��وم ��ة ع � �ج � �م ��ان لت�سهيل
ال ��و�� �ص ��ول �إىل خ ��دم ��ات النقل
ال�سريعة وامل��وث��وق��ة م��ن الهيئة
حيث يقدم  ROUTEجميع
�أن��واع اخل��دم��ات وو�سائل الراحة
التي تلبي �أعلى م�ستويات معايري
ج � ��ودة ال �ن �ق��ل ب� ��إ�� �ش ��راف طاقم
عمل متخ�ص�ص ي�سعى لإر�ضاء
اجلمهور .
و�أ�شار �أي�ضا �إىل دور هيئة النقل
املجتمعي وحر�صها على احلفاظ
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة م��ن خ�ل�ال حتديث
وا�� �س� �ت� �خ ��دام م ��رك� �ب ��ات هجينة
�صديقة للبيئة و��ص�ل��ت ن�سبتها
�إىل  70%ت�ع�م��ل باال�شرتاك
بني الكهرباء والوقود الأحفوري
و�ساهمت يف تخفي�ض � 30ألف
ط��ن م��ن ث��اين �أك���س�ي��د الكربون
خ�لال ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
..الف � �ت ��ا �إىل �أن ال �ه �ي �ئ��ة تعمل
دائ �م��ا ع �ل��ى زي � ��ادة ه ��ذه الن�سبة
حيث اعتمدت املركبات الهجينة
ملوظفي الإدارة حر�صا منها على
رفع معدل جودة الهواء بالدولة.
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�إقبال كبري على جناح جمل�س حكماء امل�سلمني مبعر�ض القاهرة للكتاب

•• القاهرة-وام:

04

يتوا�صل الإقبال الكثيف على جناح جمل�س حكماء امل�سلمني مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب ،القتناء
�إ�صدارات املجل�س التي تتنوع بني كتب يف الرتاث والفكر والفل�سفة ،وجمموعات خم�ص�صة للأطفال،
للتنا�سب مع جميع الفئات من زوار املعر�ض.
ونفدت الطبعة الأوىل من كتاب "القول الطيب" لف�ضيلة الإمام الأكرب �أ.د �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر
ال�شريف ،رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني ،وبد�أ الإعداد لطبعة ثانية من الكتاب؛ نظ ًرا للإقبال الكبري
من ال��زوار على اقتنائه ،ويجمع الكتاب خطابات ف�ضيلة الإم��ام وكلماته يف العديد من امل�ؤمترات
والأحداث الدولية.
و�شهد املعر�ض ا�ستقبال عدد من العلماء واملثقفني ،من بينهم الدكتور حممد املحر�صاوي ،رئي�س
جامعة الأزه��ر ،والدكتور عبدالفتاح العواري ،عميد كلية �أ�صول الدين ،والدكتور �إبراهيم الهدهد،
رئي�س جامعة الأزهر الأ�سبق ،والدكتور حممد عبداملالك ،نائب رئي�س جامعة الأزهر.

كهرباء ال�شارقة و�ش�ؤون ال�ضواحي تبحثان تعزيز التعاون
•• ال�شارقة-وام

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة خالل �أجتماعها يوم
اخلمي�س مبقرها مع وفد من دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى
بال�شارقة جماالت تعزيز وتنمية التعاون والتن�سيق يف جمال
ال�ت��وا��ص��ل املجتمعي وال �ت �ع��رف ع�ل��ى متطلبات واحتياجات
الأهايل والتعريف بخدمات الهيئة وجهودها خا�صة يف املناطق
اجل��دي��دة ومناق�شة �أوج ��ه ال�ت�ع��اون امل�ؤ�س�سي لتقدمي �أرقى
اخل��دم��ات املجتمعية واالط�ل�اع على اخل��دم��ات التي تقدمها
هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة .
و�أك��د عبد اهلل عبدالرحمن ال�شام�سي مدير الإدارة العامة
خلدمات الدعم امل�ؤ�س�سي بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة

ح��ر���ص ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى ت �ق��وي��ة ال� �ع�ل�اق ��ات وت �ع��زي��ز التعاون
االجتماعي مع جمال�س �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى من خالل
التعريف بخدمات الهيئة والفعاليات واملبادرات التي تطلقها
يف خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع و��س�ب��ل ال �ت �ع��اون ال ��ذي ي���س��اه��م يف تلبية
احتياجات وتطلعات �أفراد املجتمع اىل جانب ا�ستعرا�ض عدد
م��ن اخل��دم��ات والإج � ��راءات ال�ت��ي تقدمها الهيئة يف خمتلف
املناطق والتحديات التي تواجهها.
و �أتفق املجتمعون على �ضرورة �إع��داد مذكرة تفاهم للتعاون
امل�شرتك بني اجلانبني والتن�سيق للتعرف على ا�ستف�سارات و
مالحظات الأه��ايل عن خدمات الهيئة التي ت��رد للمجال�س
والرد عليها والتن�سيق لإعداد مواد �إعالمية م�شرتكة ور�سائل
ن�صية للتعريف بخدمات الهيئة وو�سائل و�أم��اك��ن تقدميها

وعقد اجتماعات دوري��ة مع �أع�ضاء املجال�س للم�ساعدة على
تلبية احتياجات اجلمهور وتنظيم معار�ض مبجال�س ال�ضواحي
تلقي ال�ضوء على خدمات الهيئة و معار�ض لل�شركات املعتمدة
من الهيئة لتقدمي اخلدمات .
من جانبه �أك��د عبداهلل �سليمان الكابوري مدير �إدارة �ش�ؤون
جمال�س ال�ضواحي والقرى �أهمية التوا�صل مع هيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة وتفعيل التعاون مع كافة �إداراتها لتعزيز
ال�ت��وا��ص��ل امل�ؤ�س�سي يف �سبيل حتقيق ��ش��راك��ة م�ؤ�س�سية ذات
تطلعات ا�سرتاتيجية يف تلبية اح�ت�ي��اج��ات املجتمع وتنمية
ال�ضواحي والقرى بالإمارة  ...م�شيدا بجهود الهيئة وتعاونها
الدائم والتن�سيق مع دائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى وجمال�س
ال�ضواحي مبدينة ال�شارقة .

حوار النظم الغذائية يناق�ش متكني تكنولوجيا الزراعة يف التنمية امل�ستدامة

•• دبي-وام

ان �ط �ل��ق "احلوار ال��وط �ن��ي لقمة
ال �ن �ظ��م ال �غ��ذائ �ي��ة يف الإم � � ��ارات
 "2021اف �ت�را� � �ض � �ي� ��ا �أم� �� ��س
حت � ��ت �� �ش� �ع ��ار "فر�ص ج ��دي ��دة
ل� �ل ��زراع ��ة احل ��دي �ث ��ة واحل�صول
ع�ل��ى التكنولوجيا" حت��ت رعاية
وح � �� � �ض� ��ور م � �ع� ��ايل م � � ��رمي بنت
حم �م��د امل� �ه�ي�ري وزي � ��رة الدولة
لل��أم��ن ال �غ��ذائ��ي وامل ��ائ��ي بهدف
مناق�شة الإمكانات الهائلة لقطاع
التكنولوجيا الزراعية احلديثة يف
الدولة و�سبل م�ساهمته يف حتقيق
�أه � ��داف الأمم امل �ت �ح��دة للتنمية
امل�ستدامة.
وي�أتي احلوار يف �إطار دعوة منظمة
الأمم امل�ت�ح��دة لتنظيم ح ��وارات
وط �ن �ي��ة يف خم�ت�ل��ف دول العامل
لإت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة للمجتمعات
والأف� ��راد واحل�ك��وم��ات للم�شاركة
ب�شكلٍ ف ّعال يف حتقيق �أهداف "قمة
ال�ن�ظ��م ال�غ��ذائ�ي��ة ل �ع��ام "2021
والتي ت�ست�ضيفها املنظمة الأممية
يف م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك الأمريكية
�سبتمرب املقبل.
و� �ش �ه��د "احلوار ال��وط �ن��ي لقمة
ال �ن �ظ��م ال �غ��ذائ �ي��ة يف الإم � � ��ارات
 "2021ح �� �ض��ور مم�ث�ل�ين من

اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة االحت ��ادي ��ة
وال �� �س �ل �ط��ات امل �ح �ل �ي��ة والقطاع
اخل� ��ا�� ��ص وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول �ي ��ة
والأو�ساط الأكادميية واملزارعون
وال�شباب.
ون��اق ����ش احل � ��وار ال��وط �ن��ي ق ��درة
دول ��ة الإم � ��ارات ودوره ��ا الريادي
يف ت�ط��وي��ر ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الزراعة
احل��دي �ث��ة وت �ط��وي �ع �ه��ا م ��ن �أج ��ل
امل �� �س��اه �م��ة يف حت �ق �ي��ق �أه � � ��داف
التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة
حيث ميثل تعزيز الأمن الغذائي
العاملي ركيزة مهمة لتحقيق كامل
تلك الأهداف احليوية التي تهدف
�إىل االرت� �ق ��اء ب�ح�ي��اة املجتمعات
حول العامل.
و�أك� � � ��دت م� �ع ��ايل م� ��رمي املهريي
�إن حت �ق �ي��ق �أه� � � � ��داف التنمية
امل�ستدامة يتما�شى م��ع تطلعات
ال� ��دول� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق م�ستهدفات
اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
الغذائي و�أن ت�صبح دولة الإمارات
مركزا عامليا رائدا للأمن الغذائي
القائم على االبتكار.
وق � ��ال � ��ت م� �ع ��ال� �ي� �ه ��ا� :إن تبني
التكنولوجيا املتطورة ونهج نظم
الغذاء والزراعة احل�ضرية ميثل
�أف �� �ض��ل و� �س �ي �ل��ة ل �ت �ع��زي��ز الأم� ��ن
الغذائي لدولتنا بل وميكننا �أي�ضا

م ��ن خ�ل�ال��ه �أن ن���ص�ب��ح م�صدرا
للمعرفة يف جمال الزراعة والغذاء
احل �ي��وي وال ��ذي ت�ع�ت�بره منظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم
امل�ت�ح��دة �أم� ��را � �ض��روري��ا لتحقيق
ك��اف��ة �أه ��داف التنمية امل�ستدامة
حيث ناق�ش احلوار كيفية حت�سني
مبادرة وم�شروع وادي تكنولوجيا
ال�غ��ذاء ال��ذي مت الإع�ل�ان عنه يف
مايو .2021
و�أ� �ض��اف��ت معاليها� :أك ��دت الأمم
املتحدة �أن املجتمع ال��دويل غري

ق� � ��ادر ع �ل ��ى حت �ق �ي��ق ال �ت ��زام ��ات ��ه
اخل� ��ا� � �ص� ��ة ب� � � ��أه � � ��داف التنمية
امل�ستدامة يف الوقت املحدد بحلول
ع� � ��ام  2030وذل � � ��ك يف �ضوء
العديد من التحديات الرئي�سية
التي ت�سببت بها جائحة "كوفيد
 "19و�أ� �ص �ب��ح ه�ن��اك م�س�ؤولية
ك� �ب�ي�رة ع �ل ��ى ع ��ات ��ق احل �ك ��وم ��ات
وامل � �ن � �ظ � �م� ��ات غ �ي��ر احل� �ك ��وم� �ي ��ة
واملواطنني من �أجل العمل ب�شكل
متوا�صل وم�ستدام لتحقيق تغيري
ج� ��ذري يف ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ننتج

بها الطعام ون�ستهلكه �إن البحث
العلمي والتكنولوجيا واالبتكار
ه��م ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة لرت�سيخ
نظم غذائية �شاملة ومرنة وفعالة
وم�ستدامة وتلتزم دولة الإمارات
بلعب دورها يف ت�سريع هذا التحول
على كافة امل�ستويات.
�سلطت مناق�شات "احلوار الوطني
لقمة النظم الغذائية يف الإمارات
 "2021ال �� �ض��وء ك��ذل��ك على
ال � � ��دور ال� � ��ذي مي �ك��ن �أن يلعبه
قطاع الزراعة احل�ضرية املتنامي

يف دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات يف حتقيق
�أه ��داف التنمية امل�ستدامة حيث
تعد م �ب��ادرات ال��زراع��ة اخلا�ضعة
ل �ل��رق��اب��ة �أح� ��د احل �ل ��ول املبتكرة
والرئي�سية يف تطوير كامل النظم
الغذائية والتي متكن املجتمع من
�إنتاج املحا�صيل.
وق��ال��ت م�ع��ايل م��رمي امل �ه�يري يف
هذا ال�صدد :تتمتع دولة الإمارات
ب�إمكانات هائلة لتعظيم قدراتها
ال��زراع�ي��ة احل�ضرية وم��ن خالل
ت �ع��زي��ز م��رون��ة �سل�سلة التوريد
الغذائي ميكنها احلد من التلوث
وت �ق �ل �ي��ل ال �ت �ك ��ال �ي ��ف املرتبطة
ب���س�لا��س��ل ال �ن �ق��ل ال �ط��وي �ل��ة و�إن
تو�سيع نطاق ال��زراع��ة احل�ضرية
مي� �ك ��ن �أن ي� �ح ��د م� ��ن ت � ��أث�ي��رات
� �س�لا� �س��ل ال� �ت ��وري ��د ع �ل��ى ال� ��دول
مثل تلك التي تظهر عند انت�شار
الأزم��ات العاملية من خالل تعزيز
ه��ذا امل�ف�ه��وم وت�شجيع املواطنني
ع�ل��ى �إن �ت ��اج ال �ط �ع��ام يف منازلهم
ف�إننا نحولهم من م�ستهلكني �إىل
م�ستهلكني وم�ن�ت�ج�ين يف الوقت
نف�سه ون�ق��وم ب��رف��ع وعيهم جتاه
الطعام.
و�سلطت املناق�شات �أي�ضا ال�ضوء
ع�ل��ى م���ش��روع "وادي تكنولوجيا
الغذاء" ال � ��ذي �أط� �ل ��ق يف مايو

امل��ا� �ض��ي وي �ع ��د امل� ��� �ش ��روع مدينة
خم�ص�صة للتكنولوجيا الزراعية
ق�ي��د االن �� �ش��اء يف منطقة ور�سان
يف دب ��ي ع �ل��ى م���س��اح��ة ت��زي��د عن
 18مليون قدم مربعة لتوظيف
االب�ت�ك��ار و�إن���ش��اء �شبكات تعاونية
ل� �ق� �ي ��ادة ال� �ت� �ح ��ول الإق �ل �ي �م ��ي يف
�أنظمة الغذاء وتهدف املدينة �إىل
�أن ت�صبح م��رك��زا عامليا مل�ستقبل
امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة والزراعية
النظيفة القائمة على التكنولوجيا
ومن ثم متكني دولة الإمارات من
ُ�صد ًرا رائدًا للأنظمة
�أن ت�صبح م ِّ
الغذائية امل�ستدامة.
و قالت معاليها� :سوف يكون وادي
تكنولوجيا الغذاء مدينة حديثة
متكاملة �ستعمل كمركز للمنتجات
ال �غ��ذائ �ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة النظيفة
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف
امل���س�ت�ق�ب��ل ك�م��ا ��س� ٌي���س��رع امل�شروع
ع�م�ل�ي��ة االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي بن�سبة
معينة م��ن خ�لال �إن �ت��اج الأغذية
ال �ط��ازج��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل احلد
من هدر املوارد من خالل تطبيق
بحوث وتقنيات الزراعة احلديثة
مثل ال��زراع��ة العمودية والزراعة
اخللوية والزراعة املائية.
ويتكون م�شروع وادي تكنولوجيا
ال � � � �غ � � ��ذاء م� � ��ن �أرب � � � � � ��ع م� �ن ��اط ��ق

�أ��س��ا��س�ي��ة ه��ي :منطقة الهند�سة
والتكنولوجيا الزراعية وحا�ضنات
اب �ت �ك��ار الأغ ��ذي ��ة وم��رك��ز البحث
وال �ت �ط��وي��ر وم �ن �ط �ق��ة الأنظمة
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة امل �ت �ق��دم��ة و�ستنتج
امل��دي �ن��ة �أك �ث��ر م ��ن  300نوعاً
م��ن املحا�صيل با�ستخدام �أحدث
التقنيات الزراعية.
و�أ� � �ش ��ارت م�ع��ال�ي�ه��ا �إىل �أن دولة
الإم � � � ��ارات ت �ت �ط �ل��ع ال�ستعرا�ض
�إمكانات وادي تكنولوجيا الغذاء
خالل قمة النظم الغذائية للأمم
املتحدة املقبلة".
�ستنعقد "قمة النظم الغذائية"
التابعة ل�ل�أمم املتحدة جنبا �إىل
ج �ن��ب م ��ع اج �ت �م��اع��ات اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة يف مدينة
نيويورك يف �سبتمرب املقبل وت�أتي
القمة يف �إط��ار تنفيذ م�ستهدفات
م �ب��ادرة "عقد م��ن العمل" التي
�أطلقتها الأمم املتحدة م��ن �أجل
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
ب�ح�ل��ول ع��ام  2030ك�م��ا تهدف
ال�ق�م��ة �إىل ت�شجيع دول العامل
ع �ل��ى ال� �ت� �ع ��اون م ��ن �أج � ��ل حتول
النظم الغذائية واالرت�ق��اء بكامل
��س�ل���س�ل��ة ال �ق �ي �م��ة ال �غ��ذائ �ي��ة مبا
يدعم م�سارات التنمية امل�ستدامة
الأخرى يف العامل.

مدينة الطفل بدبي  20 ..عاما من الريادة يف التعليم باللعب
•• �أم القيوين-وام:

ح �ظ��ي ال �ط �ف��ل الإم� ��ارات� ��ي منذ
ب��داي��ة االحت ��اد ب��رع��اي��ة واهتمام
كبريين من قيادة ال��دول��ة ،حتى
�أ� �ص �ب �ح��ت الإم � � ��ارات م��ن ال ��دول
الرائدة عاملياً يف رعاية الطفولة
وح �م��اي �ت �ه��ا وذل� ��ك �إمي ��ان ��ا منها
ب� ��أن ال�ط�ف��ل ه��و ط��اق��ة امل�ستقبل
وث � � ��روة ال� ��وط� ��ن ،ف �ع �م �ل��ت على
مت�ك�ين ال�ط�ف��ل ووف� ��رت ل��ه بنية
حتتية قوية م��ن العلم واملعرفة
و� �س �خ��رت ل ��ه ك��اف��ة االمكانيات
امل�ساهمة يف النهو�ض به وتنمية
�أفكاره ومهاراته ،وعززت طموحه
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل م ��ن خ�ل��ال تنفيذ
امل�شاريع التعليمية والرتفيهية
وتبني �أف�ضل امل�ب��ادرات امل�ساهمة
يف تهيئة امل �ن��اخ ال�سليم والبيئة
ال�صحية لإ��س�ع��اد ال�ط�ف��ل .ومن
امل� ��� �ش ��اري ��ع اخل ��ا�� �ص ��ة بالطفل
والأ�� �س ��رة ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا الدولة
وكانت مواكبة لكل ما هو جديد
يف ع��امل ال�ترف�ي��ه وال�ت�ع�ل�ي��م هي
"مدينة الطفل يف دبي" الرائدة
حملياً و�إقليماً يف جمال التعليم
باللعب يف ال�شرق الأو�سط ،حيث
ت �ت �ل �خ ����ص ر� �س��ال �ت �ه��ا يف تقدمي
خدمات تعليمية ترفيهية لطلبة
املدار�س والأط�ف��ال ب�صوره عامة
وذويهم من خالل �أق�سام املدينة
امل�خ�ت�ل�ف��ة والأن �� �ش �ط��ة والربامج
العديدة التي يتم تنفيذها على
م ��دار ال �ع��ام .وك �ع��ادة �إم� ��ارة دبي
احلا�ضنة للعامل والعائلة بتقدمي
كل ما هو جميل وجديد ومبتكر
لقاطنيها و زوارها كان ملوقع مقر
مدينة الطفل يف حديقة اخلور
دورا يف ا�ستقطاب الأطفال والأ�سر

�إذ يعترب موقعا ا�سرتاتيجيا يف
قلب مدينة دب��ي ميكن الو�صول
�إليه بكل ي�سر .وا�ستطاعت مدينة
الطفل يف دب��ي خ�لال  20عاما
من �إن�شائها �أن حتقق �أهدافها يف
تنمية مهارات زوارها من الأطفال
م��ن ع�م��ر اخل��ام���س��ة و ح�ت��ى �سن
ال � �ـ  15وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى تطوير
م ��دارك� �ه ��م ال �ع �ل �م �ي��ة واملعرفية
وج � ��وان � ��ب االب � �ت � �ك� ��ار والإب� � � � ��داع
لديهم مبا يتنا�سب مع �أعمارهم
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ب �ح��ث والت�سلية
وال �ت��رف� � �ي � ��ه وت � � �ق � ��دمي ب� ��رام� ��ج
علمية وترفيهية منوعة طبقت
وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية،
�ساهمت يف تنمية وتدعيم اخليال
الفكري لديهم وت�سخري اللعب
ك��و��س�ي�ل��ة ل�لاك�ت���ش��اف والتعليم
با�ستعمال احل��وا���س اخل�م����س يف
اكت�شاف قوانني الطبيعة والعلوم
والتكنولوجيا ،وت�شجيعهم على
ال �ت �ف��اع��ل م��ع امل�ج�ت�م��ع و ك��ل ما
ه��و ج��دي��د  .وال��زائ��ر �إىل مدينة
الطفل ينجذب �إىل �ألوانها التي
تدخل البهجة وال�سرور يف النف�س
و ت���س��اه��م ع �ل��ى ت�ن���ش�ي��ط العقل
وال �ت �ف �ك�ي�ر الإي� �ج ��اب ��ي وحتفيز
الإب � � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار� ،إذ حتتوي
املدينة على العديد من الأق�سام
الرتفيهية التعليمية منها "مركز
املعلومات" ال ��ذي ي�شتمل على
�أكرث من ركن منها ركن الطبيعة
ال��ذي يتعرف الأط�ف��ال فيه على
احلياة يف بيئات خمتلفة بحرية و
برية و �صحراوية و ما تتميز به
كل بيئة ويكت�شف �أ�سرارها و�سبب
وج ��وده ��ا ،ح�ي��ث ي�ل�ق��ى الأطفال
�إج��اب��ات واف �ي��ة ع�ل��ى الت�سا�ؤالت
ال�ت��ي ت��دور يف ذهنهم م��ن خالل

التفاعل مع املعرو�ض .
وم��ن اجل ��زء اخل��ا���ص بالطبيعة
ينتقل ال��زائ��ر �إىل ق�سم حياتنا
ك�م��ا نعي�شها وه ��و م��ن الأق�سام
التي تعرف الطفل على احلياة يف
دبي من خالل عر�ض املج�سمات
امل�صغرة مل�ع��امل دب��ي ال�ت��ي جتعل
ال �ط �ف��ل ي�ك�ت���ش��ف ال �ت �ط��ور الذي
�شهدته الإمارة ويقارن بني احلياة
يف املا�ضي واحلا�ضر لتتعزز لديه
رغ� �ب ��ة ال� �ت� �ح ��دي وال� �ع� �م ��ل بجد
ل�ل��و��ص��ول �إىل ك��ل م��ا ه��و جديد
و م �ت �ط��ور� .أم ��ا ق���س��م الثقافات
ال �ع ��امل �ي ��ة يف م ��رك ��ز املعلومات
فيعر�ض فلكور ال�شعوب املختلفة
وب �ع ����ض ع ��ادات� �ه ��م وتقاليدهم
ويعرف الأط�ف��ال بحياة ال�شعوب
امل�ن��وع��ة ليكت�شفوا الإختالفات
ب�ين ع��ادات�ه��م ويطلعون على ما
تتميز به بيئات العامل من حيث
امل �ل �ب ����س و الأك� �ل ��ات و حكايات
ال �ع��امل و ف�ل�ك�ل��ور ك��ل دول� ��ة وما
تتميز ب��ه  .وت�ضم املدينة �أي�ضا

ق�سم "علوم الأر�ض" الأول من
نوعه يف ال�شرق الأو� �س��ط ويتيح
ال�ف��ر��ص��ة ل� ��زواره ل�ل�إط�لاع على
�أح� ��دث ع �ل��وم الأر� � ��ض والتعرف
ع �ل��ى جم �� �س��م ال� �ك ��رة الأر� �ض �ي ��ة
بطريقة مبتكرة ،بالإ�ضافة �إىل
ال�ت�ع��رف على الت�سل�سل الزمني
للكون والت�سل�سل الزمني للأر�ض
وجتربة العامل.
وتنقل مدينة الطفل زواره��ا من
ع�ل��وم الأر� ��ض �إىل ع��امل الف�ضاء
من خ�لال القبة ال�سماوية التي
ت�أخذ الطفل بعرو�ضها �إىل �أعماق
الف�ضاء ل�يرى م��اال ي�ستطيع �أن
يراه بعينه املجردة حيث يتم من
خ�لال غرفة القبة عر�ض �صور
متحركة ثالثية الأب �ع��اد حتيط
ب��امل �� �ش��اه��د م ��ن ج �م �ي��ع اجلهات
ل�ت���ض�ف��ي ت� ��أث�ي�را م��رئ �ي��ا فريدا
م��ن ن��وع��ه ي�ت��م ع��ن ط��ري�ق��ه نقل
امل�ع�ل��وم��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وتر�سيخها
يف ذه��ن الطفل  ..كما ي�ستك�شف
الطفل طريقة حياة رواد الف�ضاء

وبع�ض �أ�سرار الطبيعة يف الكون
مثل الأعا�صري.
ويق�ضي الأطفال وذووه��م خالل
زي��ارت �ه��م مل��دي �ن��ة ال �ط �ف��ل �أجمل
الأوق ��ات يف اال�ستك�شاف والتعلم
يف ق��اع��ة ج �� �س��م الإن� ��� �س ��ان التي
تتيح الفر�صة لهم التعرف على
وظ��ائ��ف ب�ع����ض �أع �� �ض��اء اجل�سم
والهيكل العظمي ويتعلمون كيف

تعمل �أع�ضاء ج�سم الإن�سان ،حيث
ي�ستطيع الطفل م��ن خ�لال هذا
الق�سم تنفيذ ع��دد من التجارب
التفاعلية ال�سمعية والب�صرية
واحل�سية التي تتوافق مع قدراته
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة  .ويف ق���س��م علوم
ال� �ط�ي�ران ي �ت �ع��رف ال �ط �ف��ل عرب
جمموعة من الأجهزة التفاعلية
اال�ستك�شافية على كيفية ارتفاع
ال�ط��ائ��رات يف اجل��و ويتمكن من
االط �ل��اع ع �ل��ى �أج� �ه ��زة الإر�� �ش ��اد
املختلفة يف ال�ط��ائ��رة باال�ضافة
�إىل م��ا ي�ق��وم ب��ه ق��ائ��د الطائرة.
وت� ��� �ش� �م ��ل امل ��دي � �ن ��ة �إىل جانب
�أق���س��ام�ه��ا التعلمية الرتفيهية
�أق �� �س��ام��ا �أخ � ��رى لل��أط �ف��ال دون
� �س ��ن اخل ��ام �� �س ��ة ب �ي �ن �ه��ا م�سرح
و� �ص��ال��ة ري��ا� �ض �ي��ة وغ�ي�ره ��ا من
الأق�سام اخلدمية  .و�أكدت �أمينة
الطوا�ش مر�شد زوار رئي�سي يف
م��دي�ن��ة ال�ط�ف��ل ل �ـ "وكالة �أنباء
االمارات" �سعي م��دي�ن��ة الطفل
ب ��ا�� �س� �ت� �م ��رار ل� �ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات
تعليمية ترفيهية نوعية هادفة
ومميزة لفئة الأطفال معتمدة يف
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ذلك على ا�ستخدام التكنولوجيا،
م�شرية �إىل �أن املدينة ا�ستطاعت
�أن حتقق �أهدافها اال�سرتاتيجية،
من خالل توفري �ألعاب تفاعلية
ت � ��رك � ��ز ع � �ل� ��ى ت� �ن� �م� �ي ��ة م� � � ��دارك
الطالب احل�سية وتقوية بنيتهم
اجل���س��دي��ة  .وق��ال��ت �إن املدينة
�صممت مب�ع��اي�ير ع��امل�ي��ة ت�شجع
الأط� �ف ��ال ع�ل��ى ال�ت�ع�ل��م والبحث
واال�ستك�شاف ع��ن ط��ري��ق اللعب
واحل�صول على معلومات علمية
م �ن��وع��ة وم �ف �ي��دة ل �ه��م ،م�شرية
�إىل �أن م��دي�ن��ة ال�ط�ف��ل حتر�ص
طوال العام �ضمن براجمها على
ت��وف�ير بيئة و�أج � ��واء ا�ستثنائية
ل��زواره��ا تقدم فيها ور�شا علمية

تعليمية للمجموعات املدر�سية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ب�ل��دي��ة دب ��ي تنفذ
يف ق�سم العرو�ض �أو يف القاعات
املخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
ب ��رام ��ج ت��رف �ي �ه �ي��ة يف منا�سبات
منوعة منها الأعياد ويوم الطفل
العاملي ،وتنظيم فعاليات �صيفية
و �شتوية ومن �أن�شطتها امل�ستمرة
م� �ه ��رج ��ان ال� �ع� �ل ��وم و مهرجان
الأف � �ل ��ام ال �ع �ل �م �ي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل ف�ع��ال�ي��ات تعليمية وفعالية
رواد ال �ف �� �ض��اء وف �ع��ال �ي��ة عامل
الريا�ضيات ،و�أكدت �أن الفعاليات
التي يتم تنفيذها تلقى اهتماما
و م�شاركة كبرية من قبل مدار�س
الدولة والأطفال وذويهم.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  11يوليو  2021العدد 13288
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�أخبـار الإمـارات
•• عجمان-وام

�صيفنا �سعادة بعجمان يفتح باب الت�سجيل للم�شاركني

ك�شفت اللجنة العليا املنظمة للربنامج ال�صيفي حلكومة عجمان
"�صيفنا �سعادة" عن بدء الت�سجيل للم�شاركني متهيدا لإنطالق احلدث
يف ن�سخته الثانية ابتداء من �صباح اليوم الأح��د وحتى � 19أغ�سط�س و�أو� �ض��ح �أح�م��د الرئي�سي رئي�س اللجنة العليا املنظمة �أن �سموه �أكد
القادم .
� �ض��رورة ا��س�ت�م��رار الأن���ش�ط��ة وال�برام��ج ال�صيفية يف الن�سخة الثانية
ومت �إط�لاق عملية الت�سجيل يف املوقع الإل�ك�تروين للربامج ال�صيفية والإرتقاء مب�ستوى ونوعية الربامج ولي�س الكم وذلك لأثرها يف تعزيز
 AjmanSummer.ae.الذى مت تد�شينه حيث حر�ص فريق �سعادة جمتمع �إمارة عجمان ودولة الإمارات ب�صورة عامة وتوفري جودة
العمل التقني على ت��وف�ير جميع املعلومات للم�شاركني وف��ق �أف�ضل احلياة للفئات ال�شبابية املختلفة والت�أثري الأمثل يف �إ�ستغالل �أوقات
الت�صنيفات ومعظمهم من ال�شباب وهم �أكرث تطوراً يف اجلانب التقني الفراغ ب�شكل �أكرب بالنظر �إىل الظروف ال�صحية املرتبطة بكوفيد 19
والت�سجيل متاح ومفتوح لكل �أفراد املجتمع من املواطنني واملقيمني من  .ون��وه الرئي�سي �إىل �أن ال�برام��ج ت��رك��ز على تنمية م�ه��ارات وقدرات
جميع الفئات على م�ستوى الدولة و�إمارة عجمان.
ال�شباب ومواهبهم الإبداعية بعدما �شهدت الن�سخة املا�ضية م�شاركة
ويحظى الربنامج ال�صيفي برعاية ودعم و�إهتمام ومتابعة �سمو ال�شيخ جمموعة م��ن ال�شباب على م�ستوى املنطقة اخلليجية ومتكنوا من
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان �إث��ر النجاح الالفت الذي ح�صد اجل��وائ��ز خ�لال ال�برام��ج املتنوعة �إىل جانب امل�شاركة الفاعلة
حققته الن�سخة الأوىل ،بدعم وا�شراف من �سموه ومتابعته املبا�شرة.
من الفئات املختلفة يف املجتمع على نحو ي�ؤكد ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة

لتحقيق الأهداف الإيجابية لفئات املجتمع من خالل الربامج التي يتم
تنفيذها .و�أ�ضاف  :حر�صنا بعناية على تنفيذ توجيهات �سمو ال�شيخ
عمار بن حميد النعيمي لتقدمي الربامج النوعية لتحقيق الأهداف
امل��رج��وة م��ن ب��رن��ام��ج "�صيفنا ��س�ع��ادة " ودع��م جن��اح اخل�ط��ة واختيار
الربامج التي تقدم الأف�ضل للفئات امل�شاركة من الذكور والإناث.
وبدورها �أكدت �أحالم ال�سويدي رئي�س اللجنة الإعالمية �أن الربنامج
ال�صيفي ي�ضم اجل��وان��ب الرتفيهية والريا�ضية والثقافية والعلمية
والدينية وتطوير ال��ذات � ،إىل جانب تفعيل ال��دور الإع�لام��ي لإبراز
الربامج واملبادرات التي يتم تقدميها من خالل الرتويج بو�ضع خطة
دقيقة ل�ضمان تغطية كل الربامج والور�ش والو�صول �إىل �أكرب عدد من
الفئات امل�ستهدفة يف املجتمع.

�شرطة ال�شارقة تطلق خدمة ترخي�ص
املركبات يف وكاالت ال�سيارات
•• ال�شارقة -وام

�أط�ل�ق��ت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة متمثلة ب ��إدارة ترخي�ص
الأل � � �ي� � ��ات وال� ��� �س ��ائ� �ق�ي�ن خدمة
ت��رخ �ي ����ص وت �� �س �ج �ي��ل امل ��رك� �ب ��ات
اجلديدة ل�ل�أف��راد وال�شركات عن
ط��ري��ق وك ��االت ال���س�ي��ارات ب�إمارة
ال�شارقة جت�سيداً ال�سرتاتيجية
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال ��رام� �ي ��ة �إىل
تعزيز ر�ضا املتعاملني باخلدمات
املقدمة .واكد املقدم خالد حممد
الكي مدير �إدارة ترخي�ص الآليات �إىل ال� �ت� �ح ��ول ن� �ح ��و اخل� ��دم� ��ات
وال�سائقني حر�ص القيادة العامة االل� �ك�ت�رون� �ي ��ة مب ��ا ي �ح �ق��ق ر�ضا
ل �� �ش��رط��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة ع �ل��ى تقدم املتعاملني و�إ��س�ع��اده��م م��ن خالل
خ ��دم ��ات م �ت �م �ي��زة للمتعاملني ت �ب �� �س �ي��ط �إج� � � � � � ��راءات ترخي�ص
يف �إط ��ار ا�سرتاتيجيتها الهادفة امل ��رك �ب ��ات يف وك� � ��االت ال�سيارات

وت�ق��دمي خ��دم��ات مي�سرة وتوفري
الوقت واجلهد على املراجعني.
و�أو�� �ض ��ح امل �ق��دم ال �ك��ي �أن الإدارة
َمنحت وك ��االت ال���س�ي��ارات ب�إمارة
ال�شارقة �صالحية ت�سجيل املركبات
للأفراد وامل�ؤ�س�سات بدون الرجوع
اىل م ��راك ��ز اخل ��دم ��ة م ��ن خالل
ال��دخ��ول اىل برنامج الرتاخي�ص
االحت � � ��ادي ب��امل��وق��ع االل� �ك�ت�روين
اخل� ��ا�� ��ص ب� � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة /
 .../UAE, MOIم�شرياً �إىل
�أن قاعدة البيانات للربط املوحد
ل �ل �خ��دم��ات االل �ك�ت�رون �ي��ة ت�شمل
ت�أمني املركبات ورهنها والفح�ص
الفني ما ي�سهل من �إجناز املعاملة
ع �ل��ى وج ��ه ال �� �س��رع��ة واال�ستغناء
ع��ن امل���س�ت�ن��دات ال��ورق �ي��ة وتوفري

اجلهد والوقت يف عملية ترخي�ص
امل��رك �ب��ات .وك��ان��ت �إدارة ترخي�ص
الآل �ي��ات وال���س��ائ�ق�ين ع �ق��دت عدة
ور�� ��ش ع �م��ل ت�ع��ري�ف�ي��ة لأ�صحاب
ال ��وك ��االت مب �ق��ر الإدارة مت من
خ�ل�ال �ه��ا ت �ع��ري �ف �ه��م باخلدمات
اجل��دي��دة وت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى كيفية
�إ�ستخدام الربنامج و�صرف �أرقام
امل��رك �ب��ات ال�ت�ل�ق��ائ�ي��ة ع�ل��ى النظام
�أو الأرق ��ام املحجوزة للأ�شخا�ص
ومتطلبات اخلدمة .وعرب ممثلو
وكاالت ال�سيارات خالل الور�ش عن
ر�ضاهم باخلدمات التي تقدمها
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
وم��ا تقدمه م��ن م�ب��ادرات مبتكرة
لتي�سري اخلدمات على املراجعني
وفقا لأف�ضل املمار�سات .

�شرطة عجمان تطلق حملة �صيف مروري �آمن
•• عجمان-وام

�أطلقت �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة عجمان فعاليات احلملة التوعوية
املرورية الثالثة املوحدة "�صيف م��روري �آمن" وذل��ك �ضمن خطة احلمالت
امل��روري��ة الف�صلية امل��وح��دة للمجل�س امل ��روري االحت ��ادي ب ��وزارة الداخلية،
لتحقيق ه��دف وزارة الداخلية اال�سرتاتيجي املتمثل بتعزيز �أم��ن الطرق
و�إمياناً ب�أهمية دور التوعية املرورية لكافة �شرائح املجتمع والتي تتزامن مع
ف�صل ال�صيف.
وق��ال املقدم �سيف عبد اهلل الفال�سي مدير �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة
عجمان �أن احلملة �ست�ستمر حتى نهاية �شهريوليو احلايل و ذلك دعماً جلهود
وزارة الداخلية املتوا�صلة يف جعل الطرق �أكرث �أمناً لتخفي�ض ن�سبة احلوادث
املرورية و�أعداد الوفيات والإ�صابات الناجمة عنها يف ف�صل ال�صيف.
و�أ�ضاف مدير �إدارة املرور والدوريات �أن احلملة تهدف �إىل توعية ال�سائقني
ب�أهمية اتخاذ كافة االحتياطات املتعلقة ب�سالمة املركبة و�إج��راء ال�صيانة
الدورية واتخاذ التدابري الالزمة كفح�ص الإطارات والت�أكد من جودتها مع
دخول ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة و اجراء �صيانة �شاملة لل�سيارة
والت�أكد من خلوها من الأعطال التي ميكن �أن ت�ؤثر على القيادة وااللتزام
باحلمولة املحددة للمركبة وعدم حتميل املواد ال�سائلة القابلة لال�شتعال �أو
االنفجار م�شرياً �إىل �أن احلملة ت�ستهدف جميع فئات املجتمع عرب قنوات
الإعالم املختلفة كالإذاعة والتلفزيون وال�صحف وو�سائل التوا�صل االجتماعي
للو�صول �إىل �أو�سع نطاق ممكن لدعم جناح احلملة.

وزارة تنمية املجتمع تطلق املن�صة املجتمعية
ال�صيفية بــ  60برناجما ميدانيا وافرتا�ضيا
•• دبي-وام:

�أطلقت وزارة تنمية املجتمع ال ��دورة الثانية م��ن "املن�صة املجتمعية
ال�صيفية" ب�ع�ن��وان "�صيفنا متعايف" وحت��ت �شعار "�سالمة املجتمع
 ..م���س��ؤول�ي��ة م�شرتكة" ب�ح��زم��ة م��ن امل �ب��ادرات وال�ف�ع��ال�ي��ات امليدانية
واالفرتا�ضية "عن بعد" تنطلق يوم اخلمي�س  15يوليو اجلاري وت�ستمر
حتى � 26أغ�سط�س املقبل وت��أت��ي توافقا م��ع توجهات وا�سرتاتيجية
الدولة �ضمن خططها يف مرحلة التعايف من جائحة "كوفيد."-19
وق��ال نا�صر الزعابي م�ست�شار قطاع التنمية االجتماعية ب��ال��وزارة �إن
املن�صة املجتمعية ال�صيفية هي ثمرة تعاون م�شرتك بني ال��وزارة و9
جهات على م�ستوى الدولة مت ّثل الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص مب��ا يعك�س ر�ؤي��ة ال ��وزارة يف توفري ��ش��راك��ات وا�سعة
م��ن �أج��ل "�أ�سرة م�ستقرة وجمتمع متالحم" ال �سيما و�أن مبادرات
املن�صة موجهة للأ�سرة بكافة �أفرادها الآباء والأمهات والأطفال وكبار
املواطنني و�أ�صحاب الهمم.
و�أف��اد الزعابي �أن ال��وزارة تنظم املن�صة ال�صيفية ه��ذا العام ب�شراكات
فاعلة مع ع��دد من اجلهات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية �إ�ضافة �إىل
القطاع اخلا�ص منها وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وال�شباب وم�ؤ�س�سة
الإم��ارات واملجل�س التنفيذي حلكومة عجمان وبرنامج �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء املجتمعي و�سواها.
و�أو�ضح �أن املن�صة ال�صيفية املجتمعية توفر  60برناجما تدريبيا وور�شا
تفاعلية ميدانية وافرتا�ضية موجهة ملختلف الفئات العمرية ..م�شريا
�إىل �أن املن�صة ت�ضم م�ب��ادرات جمتمعية يجري تنفيذها بالتعاون مع
ربد عليهم" وهي مبادرة م�شرتكة يجري
�شركاء الوزارة منها مبادرة "ن ّ
تنفيذها من خالل فريقي ال�سعادة والتطوع وتهدف �إىل توزيع امل�شروبات
الباردة والوجبات على الفئات العاملة يف اخلارج تقديرا جلهودهم و�سعيا
لإ�سعادهم و�سيتم تخ�صي�ص يوم لتنظيمها ب�شكل �أ�سبوعي وت�ستمر حتى
نهاية ف�صل ال�صيف وذلك وفق الإجراءات االحرتازية املتبعة ومب�شاركة
قيادات الوزارة و�أع�ضاء من املجل�س الوطني االحتادي عالوة على وجود
مبادرات �شراكة بني الوزارة وبرنامج حكومة عجمان ال�صيفي "�صيفنا

11 July 2021 - Issue No 13288

Sunday

�سعادة" و�أخرى مع وزارة الثقافة وال�شباب وذلك يف �إطار جمموعة من
الربامج متعددة املجاالت .و�أكد الزعابي حر�ص ال��وزارة على املوا�صلة
بفعاليات املن�صة ال�صيفية املجتمعية للعام الثاين على التوايل يف ظل
ظ��روف جائحة كوفيد -19وم��واك�ب��ة ملرحلة ال�ت�ع��ايف ..الف �ت��ا �إىل �أن
فعاليات املن�صة تتخذ طابعا �سل�سا ومرنا بتوفريها ب�صيغتني "عن بعد"
وميدانية ما يفتح املجال مل�شاركة وا�سعة يف فعالياتها وبراجمها املتنوعة
من خمتلف �أفراد املجتمع يف كافة مناطق الدولة حيث ميكن ا�ستيعاب
�أعداد �أكرب من امل�شاركني يف ظل عدم التقيد باملوقع اجلغرايف لعقد مثل
هذه الربامج املبتكرة واملحفزة على م�شاركة الأ�سرة بكافة �أفرادها .وقال
�سعيد اخلاطري امل�شرف العام على املن�صة املجتمعية ال�صيفية بوزارة
تنمية املجتمع �إن فكرة املن�صة ال�صيفية املجتمعية  2021تتمحور
حول �سل�سلة من امل�شاريع النوعية وذات اجلهود امل�شرتكة والتي ت�ضمن
ا�ستثمار �أوق��ات الفراغ خ�لال ف�ترة الإج��ازة ال�صيفية وحتفز م�شاركة
الأ�سرة يف الربامج والفعاليات يف جو �إيجابي مليء بال�سعادة والإيجابية
حيث تخاطب برامج املن�صة ال�صيفية جميع الفئات وتتيح لكل �أ�سرة
االختيار من بني جمموعة من امل�شاريع وامل�ب��ادرات .وك�شف اخلاطري
عن برامج وفعاليات املن�صة ال�صيفية املجتمعية التي ت�ستهدف الفئات
العمرية م��ن � 6سنوات �إىل  60عاما وذل��ك �ضمن  5حم��اور ت�شجع
وحتفز امل�شاركني على الإب ��داع واالب�ت�ك��ار وه��ي حم��ور التطوير املهني
الذي �سيعزز قدرات امل�شاركني يف التوا�صل مع الآخرين بتنويع املهارات
واكت�ساب اخل�برات وامل�ح��ور ال��زراع��ي ال��ذي �سيتيح للم�شاركني فر�صة
التعرف على �أ�سا�سيات الزراعة وحمور ال�صحة والريا�ضة الذي �سيعزز
مهارات وق��درات امل�شاركني ح��ول ال�صحة اجل�سدية والنف�سية وحمور
الثقافة والرتفيه وخ�لال��ه �سيتعرف امل�شاركون على ح�ضارة وتاريخ
ال��دول��ة والوجهات ال�سياحية و�أخ�ي�را حم��ور الأ��س��رة ال��ذي يهدف �إىل
توعية الأبناء حول دورهم يف حميط الأ�سرة واملجتمع .وقال �إنه ميكن
للطلبة و�أول �ي��اء الأم ��ور وخمتلف �أف ��راد املجتمع االط�ل�اع وااللتحاق
بالربامج والفعاليات املحددة ح�سب تواريخ انعقادها عن طريق الرابط
امل�ت��اح ع�بر م��وق��ع ال� ��وزارة  www.mocd.gov.aeوم��ن خالل
االت�صال الهاتفي مع مركز االت�صال يف الوزارة . 800623
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حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  14يوليو  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع
االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ

ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΔϧϭΗϳί

12000

62425ϲΑΩL

4147/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ

ΔϣΎόϟ ΔϧΎϳλϠϟ ϥΎϣϭ ΔϘΛ

15000

4232/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 3510712 ϲΑυϭΑ

H12013 ϱΩϧϭϳϫ

ΩέΎϧϳϟ Εϳϛ αϳγϧέϓ ϥΎΗγϳέΗ

9000

4227/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 3028514 ϲΑυϭΑ

2011 ΞϧΎΗγϭϣ Ωέϭϓ

ϡ.ϡ.Ϋ ϲϠΧΩϟ ϡϳϣλΗϠϟ έλΎϧόϟ

20000

39458ϥΎϣΟϋB

4224/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 Ώ ϙϳΑ ϥΎγϳϧ

ΓέΎΟΗϠϟ ΏϠλϟ

17000

203211 ΔϗέΎηϟ

4235/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 Ώ ϙϳΑ ϥΎγϳϧ

ωέϓͲ ϡ ϡ Ϋ ΩϳέΑΗϟ ΓίϬΟ έΎϳϏ ϊρϘϟέϭΎΑ ΞϳϠΧϟ Δϛέη

38000

326746 ϲΑυϭΑ

3996/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2018 ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ

ωέϓͲ ϡ ϡ Ϋ ΩϳέΑΗϟ ΓίϬΟ έΎϳϏ ϊρϘϟέϭΎΑ ΞϳϠΧϟ Δϛέη

38000

3999/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 7746515 ϲΑυϭΑ

2018 ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ

Ρ ϡ ϡ ϩέΎΟΗϠϟ ίέΫέΑ ϝΎΑϭϠΟ

21000

891081 ΔϗέΎηϟ

4234/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϭΎΑ αγέϭϫ

17000

88596ϲΑΩH

4148/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ

ϡΎϣ ϲϟϭΗϣ ΩϣΣϣ ϱΩΟϣ ΩϣΣ

21000

85497ϲΑΩH

3908/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

20173 ΩίΎϣ

ϝΎϛέ έΎΗϳΩϳϓ ϱΩϧ ϱΩϧ ϝΎϛέ ΎΗϳΩϳϓ Ωϭϧϳϓ

30000

70026ϲΑΩR

4118/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 ϭΗϧϳέϭγ Ύϳϛ

ΎΟϧϭϟΎγ ΏϭϛΎΟ ϭΩέέΟ

25000

32348ϲΑΩP

4257/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϭΗϧϳέϭγ Ύϳϛ

ϱίϣϘϟ ϥΎϔϠΧ Ωϳόγ ΎϣϳΩ

200000

10822ϲΑΩT

4248/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

G632016 αΩϳγέϣ

ϥϭγϛϳϧ αϣϳΟ ϥΗέΎϣ

20000

4173/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 3126213 ϲΑυϭΑ

2014 έΟϧϟΎηΗ ΝΩϭΩ

ϲϗϭίέϣϟ ϥΎϬΑϧ ϥΑ ௌ ϝΎϣ ΩϣΣϣ ௌΩΑϋ

50000

31312ϲΑΩP

ϩέΣϟ ϥΎϣΟϋ ΔϘρϧϣ Ρ.ϡ.ϡͲ ΞϳϧΩϳέΗ ϭΗϭ έϳϛ ΕγϳΑ

20000

34203ϥΎϣΟϋB

ϡ.ϡ.Ϋ ϱέΑϟ ϝϘϧϠϟ ϝϼηϟ

170000

4119/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 15232έοΧ ΓέϳΟϔϟ

ϥΩϧΎΑ ϥΎϛΎϛ ϝϳϧϭγ

15000

782511 ΔϗέΎηϟ

4233/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 ϥΟϭϳϓ Ωέϭϓ

2013 α ϲΗ ϲΟ ϥϳϳΎϛ εέϭΑ 3998/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
4243/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

L2002016 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
FH4402013 ϭϔϟϭϓ

ϲϬΗϭϳϭϬΗΎϛΎϛ ϲϬΗϭϳϭϬΗΎϛΎϛ ϥέΎϛΎϧϭέΎϛ εϳϏέ

44000

89763ϲΑΩQ

4047/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

HRV2020 Ωϧϭϫ

ΎϣέΎϓ έΩϧΎη ΎϣέΎϓ εϳϧ

16000

72742ϲΑΩT

4253/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 έΗϧγ ϥΎγϳϧ

ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϡ ϙ

12000

18300ϥΎϣΟϋB

4231/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 έΗϧγ ϥΎγϳϧ

ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ έϛϭΟ

30000

43190ϲΑΩQ

4190/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015520 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
ASX2013 ϲηϳΑϭγΗϳϣ

ϭΎΑϣΎϳϭϗ έϳέΑΎϛ αϳέΟ ϱέΎϣ

13000

3906/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 7614210 ϲΑυϭΑ

ϡ ϡ Ϋ ϑϳϳϛΗϟ ΕΩόϣ ϪϋΎϧλϟ ϥϭϳέϭ

6000

11570ϥΎϣΟϋB

4238/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2013 εΗϳέ ϥΎγϳϧ

έϳϭΟ ϙϣ ϱέϧϫ ϡΎϳϠϳϭ

70000

96251ϥΎϣΟϋB

4039/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

X12018 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ

ϑϳγϭΟ ϥΎϳέϭϛ ϝϳϳϧΎηϳίϭϛ ϑϳγϭΟ ϲΑϳγ

27000

61426ϲΑΩP

3994/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2020 έΗγΩ ϭϧϳέ

ϡ ϡ Ϋ ε ϲϧΎΑϣϟ ΔϧΎϳλϠϟ εΗΗ ϝΎΗγϳέϛ

17000

92855ϲΑΩS

4191/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2017 έΗγΩ ϭϧϳέ

ΔϳέΣΑϟ ΕΩόϣϟ ΓέΎΟΗϟ έΣΑϟ ΊρΎη

7000

846321 ΔϗέΎηϟ

4226/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϥϭϧϳί ΎΗΎΗ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕϻϭΎϘϣϠϟ αϛΎϣ αϳΑγ

30000

96347ϲΑΩV

4244/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

LPO16182017 ΎΗΎΗ

ϪϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϡϳϘϣϟ

14000

83655ϥΎϣΟϋB

4228/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ιΎΑ Ξϧϭϟ Ξϧϳϛ

ϡ.ϡ.Ϋ ΕέΎϳγϟ εέΎϔϣ ΔϋΎϧλϟ ϲγΎϣϭϠΑΩϟ Δϛέη

12000

993672 ΔϗέΎηϟ

4240/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ίϧΎϓ ΎΗϭϳϭΗ

Ώέϟ ϭΑ ϕϳΎϓ ϟΎλ ΔϣΎγ

20000

397958 ϲΑυϭΑ

4249/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

BMW3162014

ϥϳϧϳΑϧϳΑ αϭΟέΟ ϥϭϳϟϭΑΎϧ

39000

4033/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 2493016 ϲΑυϭΑ

2020 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ

Ωϳϟϭ ϥίΎϣ Ύϣέ

30000

83793ϲΑΩP

4251/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2019 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ

ϲΟϳηΗ έ ϯέϭΗγΎϛ ΎϛϧΎΟ

28000

75180ϲΑΩU

4246/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2018 αϛϳϛ ϥΎγϳϧ

ϑ έη ΩϫΎη

64000

7386ϲΑΩP

4000/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

GL5002014 αΩϳγέϣ

ϥϳΩϟ ϡΎυϧ ϡΎυϧ ϩΎη ϥϳΗϳϧ

18000

804737 ϲΑυϭΑ

4250/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ

ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϡϬγϟ

18000

529612 ΔϗέΎηϟ

4066/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ

αϭΩϣ αϭΩϣ ϭέ ϥΎϫ ϭϣΎΟέ ΙϧΎϛϳέγ

20000

86499ϲΑΩN

3909/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ

έΎΑΟϟΩΑϋ ΩϣΣϣ ϥϳΩϟ ϥΎϣΛϋ ΩϣΣϣ

17000

4174/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 8253511 ϲΑυϭΑ

2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ

ϟΎλ ΩϣΣϣ ϑϳρϠϟ ΩΑϋ Ωϳϟϭ

19000

6980/2020Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 3775814 ϲΑυϭΑ

2015 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ

ϥϳϫΎη ϲϠϋ ΕϗΎϳϟ ΩϣΣϣ έϳΑη

18000

20659ϥΎϣΟϋB

2261/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ

ΡͲ ϡͲ ε ϝΎϧϭηΎϧέΗϧ ίΟϧϳϭ έΗέΎη Δϛέη

8000

662901 ΔϗέΎηϟ

4225/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2012 αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ

ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Ωέϟ

32000

82124ϲΑΩB

4149/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

ϟΎλ ϥΎγΣ

23000

450771 ΔϗέΎηϟ

4247/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

αϭϧΎΟ αϳέϭϠϓ Ωϟϭϧέ

26000

4045/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 5134316 ϲΑυϭΑ

2017 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ

. ϭϳϟ ϲϫί

28000

3997/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2017 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ

έϳΎϧ ϥΎϧηϳέϛϣέ έϳΎϧ ϥΎϧηϳέϛϣέ ϲϟΎϧΑηϳέϛ ϝϳϛ

17000

3989/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 41586νϳΑ ΔϗέΎηϟ

2015 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ

39722ϲΑΩJ

ϥΎϳϠϋ ϡϳϠγ έϳϣγ έϣΎγ

21000

253643 ΔϗέΎηϟ

3903/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ

ΔϳϧΩόϣϟ ϩΎϳϣϠϟ ϥϭΩ

55000

85081ϥΎϣΟϋB

4032/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

υϓΎΣ ϑϳέ ΩϣΣϣ

16000

48734ϲΑΩQ

4186/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϭΎΑ αγέϭϫ

21000

50096ϲΑΩQ

4146/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ

. ϊϧΎλ ΎΗϳέΟέΎϣ

12000

434721 ΔϗέΎηϟ

4230/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 ϭϳέ Ύϳϛ

ϭέϳΎΗϭέ ϥΎϣίϭΟ ϱΩ έϳΗγϳΎΟ

24000

941578 ϲΑυϭΑ

4048/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2017 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

Φϳη Ώϭϳ ϥγΣϣ

19000

13704ϲΑΩT

4120/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

. ϳϠλ ϥΎϧΣ

15000

3907/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 8901915 ϲΑυϭΑ

2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ αϼΑ έΎΗγ

52000

82655ϲΑΩW

4252/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2018 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳΎΑϭέϬϛϟ ΕΩϳΩϣΗϠϟ ϥΎοϳϔϟ

52000

90023ϲΑΩW

4245/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2018 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ

ϝϳλϻ αϣη ΔϠγϐϣ

30000

216871 ΔϗέΎηϟ

4236/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ

.ϡ.ϡ.Ϋ ϪϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϱέϫί

30000

35192ϥΎϣΟϋB

4242/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ

4241/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ

ΩϣΣϣ ϲΟϧϭϛ ϥΎΑϣέΎΑ ϲϫίΎΗ ϙέΎΑϣ

13000

456141 ΔϗέΎηϟ

ΎϓϭΗϳϧϳϛ ΎΟϟϭ

21000

4229/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 8365213 ϲΑυϭΑ

2014 ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ

ΩϣΣϣ ϪΟϭΧ Ωϟϭ ϥϭϳΎϣϫ

28000

3329/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 9361512 ϲΑυϭΑ

20134 ϑέ ΎΗϭϳϭΗ

ϲϧγϭΣϟ ϙέΎΑϣ ௌΩΑϋ ΩϣΣϣ ϡϳέ

115000

388499 ϲΑυϭΑ

4175/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2016 ΕέϭΑγ έϓϭέ Ξϧϳέ

Ξϟϭϛ ϭΎΟέΎΑ ϝϳϧ ϲΟϟϭϛ ϝϳϧ αΎΟϳΗ

23000

473909 ϲΑυϭΑ

4054/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2019 ϥΎΟϳϣ ϭϧϳέ

αΑγϧέϓ ϭΗΎϳϧϳϧ ίϭγΩ ϭΩϟΎϧϳέ ϥϳέϳϣϳ

22000

726856 ϲΑυϭΑ

4237/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 ΝΩϳ Ωέϭϓ

έΑϛ ϲϠϋ ϝϳϛη ΩϫΎη

37000

4256/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 2940915 ϲΑυϭΑ

2016 ΝΩϳ Ωέϭϓ
2014 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ

ϰϧϣΎϔϠϳγ αΎϫΩΎΑηϭΑ ϥΎϫΩϭγ

33000

3990/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 2313613 ϲΑυϭΑ

ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Ωέϟ

44000

2014 έίϭέϛ ϲΟ ϑ ΎΗϭϳϭΗ 4151/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 6435913 ϲΑυϭΑ
2014 έίϭέϛ ϲΟ ϑ ΎΗϭϳϭΗ 4150/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 6435713 ϲΑυϭΑ

ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Ωέϟ

44000

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕΎϳϠϘϧϠϟ ϥΎΧ ϱίΎϏ ΓέϳΩ

28000

4189/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ 50549ϡΎϋ ϝϘϧ ϲΑΩ

2013 αϛϠϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ

ΙΎΑϣ έΎΑϭϟϭϛ ϥϳΩϳϭϣ αΎϳέ

20000

546702 ΔϗέΎηϟ

4239/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2014 έΟέΎηΗ ΝΩϭΩ

ΕΎϣΎϛ έΎϛϻΎϣΎϛ έΩϧϳΟΎϧ ϝϭΗ

30000

87317ϲΑΩU

3130/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

2018 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ

األحد  11يوليو  2021م  -العـدد 13288
11 July 2021 - Issue No 13288

�أخبـار الإمـارات
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الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي  2021ينعقد افرتا�ضيا
•• دبي-وام

قررت اللجنة الوطنية املنظمة للكونغر�س العاملي ملتالزمة داون
"دبي  - "2021الذي يحظى برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ
ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي  -عقده افرتا�ضيا للمرة الأوىل خالل الفرتة
م��ن � 18إىل  20نوفمرب املقبل وذل��ك حفاظا على �سالمة
امل�شاركني و�أمانهم يف ظل جائحة كورونا .وقالت الدكتورة منال
جعرور رئي�سة كونغر�س متالزمة داون "دبي  "2021رئي�سة
جمل�س �إدارة جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون  :تفخر اجلمعية
با�ست�ضافة الدورة الـ  14من الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون

06

" "WDSC 2021والذي يقام ب�شكل افرتا�ضي لأول مرة.
و�أ�ضافت �أن الكونغر�س يوفر فر�صة ا�ستثنائية لذوي متالزمة
داون و�أ�سرهم واخلرباء واملخت�صني والباحثني لتبادل املعرفة
واخل�برات ما ي�شكل فر�صة حقيقية للتوا�صل والتفاعل وربط
�أكرب عدد من امل�شاركني يف �أنحاء العامل كافة ب�شكل �آمن ..الفتة
�إىل �أن قرار �إقامة الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون افرتا�ضيا
جاء بعد عقد اجتماع للجنة الوطنية املنظمة مع املنظمة العاملية
ملتالزمة داون حر�صا على �ضمان �صحة و�سالمة امل�شاركني الذي
يت�صدر قائمة الأولويات.
و�أكدت جعرور �أن اال�ستعدادات للكونغر�س م�ستمرة و�أن اللجنة
املنظمة للكونغر�س العاملي ملتالزمة داون ملتزمة بجعله جتربة

ثرية وفريدة جلميع امل�شاركني وتقدمي كل ما هو جديد ومميز
من اخلربات والأبحاث وق�ص�ص النجاح امللهمة وت�سليط ال�ضوء
على �أحدث امل�ستجدات واملمار�سات العاملية ب�صورة تعك�س التقدم
واملكانة التي و�صلت �إليها الدولة يف جمال �أ�صحاب الهمم من
ذوي متالزمة داون و�ضمان حياة �أف�ضل لهم ومتكينهم ودجمهم
يف املجتمع.
يذكر �أن الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون يقام للمرة الأوىل
يف ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �إفريقيا يف منا�سبة عاملية جتمع
اخل�براء واملخت�صني والباحثني وذوي متالزمة داون و�أ�سرهم
ملناق�شة �أهم و�أحدث التطورات والأبحاث يف املجاالت الرئي�سية
ذات ال�صلة بذوي متالزمة داون.

 480موقف �شاحنة الطاقة اال�ستيعابية للمحطات الثالث

طرق دبي تطرح مناق�صة تنفيذ  3حمطات متكاملة ال�سرتاحة ال�شاحنات
الطاير  :منوذج مبتكر يف متويل امل�شروع بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص

•• دبي-وام

�أع�ل�ن��ت هيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
ب��دب��ي ط��رح مناق�صة تنفيذ ثالث
حم � �ط ��ات م �ت �ك��ام �ل��ة ال�� �س�ت�راح ��ة
ال���ش��اح�ن��ات ب��ال���ش��راك��ة م��ع القطاع
اخل ��ا���ص ح �ي��ث ت ��راع ��ي االتفاقية
ج�م�ي��ع ال �ب �ن��ود ال � � ��واردة يف قانون
ت�ن�ظ�ي��م ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص يف �إم ��ارة دب��ي رقم
 22لعام . 2015
وتتوزع املحطات على مواقع حيوية
تقع الأوىل على �شارع ال�شيخ حممد
بن زاي��د بالقرب من منطقة جبل
علي ال�صناعية الثالثة باالجتاه �إىل
�إم��ارة �أبوظبي والثانية على �شارع
الإم��ارات بالقرب من مدخل �إمارة
ال���ش��ارق��ة وال�ث��ال�ث��ة يف م��دي�ن��ة دبي
ال�صناعية بالقرب من �شارع ال�شيخ
حممد بن زايد .وقال معايل مطر
حممد الطاير املدير العام ورئي�س
جمل�س املديرين يف الهيئة � :سيكون
تنفيذ امل�شروع بال�شراكة مع القطاع
اخل��ا���ص ع��ن طريق من��وذج جتاري
يتوىل من خالله امل�ستثمر ت�صميم
وبناء ومتويل وت�شغيل ونقل ملكية
منطقة ا�سرتاحة ال�شاحنات بجميع
امل��راف��ق اخل��ا� �ص��ة ب�ه��ا للهيئة بعد

انتهاء مدة العقد التي ترتاوح من
� 25إىل � 30سنة ..م�شرياً �إىل �أن
الهيئة تتيح من خالل هذا امل�شروع
الفر�صة اال�ستثمارية طويلة الأمد
للقطاع اخل��ا���ص لإ��ض��اف��ة خدمات
اب �ت �ك��اري��ة وذك �ي��ة وت �ن��وي��ع م�صادر
الإي � � � ��رادات مب ��ا ي �ح �ق��ق الأه� � ��داف
ال��رئ�ي���س��ة مل �� �ش��اري��ع ال �� �ش��راك��ة بني
القطاعني العام واخل��ا���ص  ..ونوه
�إىل �أن الفر�صة متاحة لل�شركات
املحلية والعاملية لتقدمي عرو�ضها
املالية والفنية.
و�أو� �ض��ح ال�ط�ير �أن م�ساحة املوقع

الأول الذي يقع بالقرب من منطقة
جبل علي ال�صناعية الثالثة باجتاه
�إمارة �أبوظبي تبلغ � 100ألف مرت
م��رب��ع وت �ت �� �س��ع ل �ع��دد ي �ت��راوح من
� 170إىل � 200شاحنة فيما تبلغ
م�ساحة املوقع الثاين ال��واق��ع على
�شارع الإم��ارات بالقرب من مدخل
�إمارة ال�شارقة � 70ألف مرت مربع
وتت�سع لعدد يرتاوح من � 130إىل
� 150شاحنة �أم��ا امل��وق��ع الثالث
ف�ي�ق��ع يف م��دي �ن��ة دب ��ي ال�صناعية
ب��ال�ق��رب م��ن � �ش��ارع ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن زاي��د وتبلغ م�ساحته � 50ألف

مرت مربع ويت�سع لعدد يرتاوح من
� 90إىل � 100شاحنة ..م�شريا �إىل
�أن املحطات امل��زم��ع �إن�شا�ؤها ت�ضم
حزمة متكاملة من اخلدمات التي
تلبي جميع االحتياجات الأ�سا�سية
وال �ي��وم �ي��ة ل �� �س��ائ �ق��ي ال�شاحنات
وامل ��رك� �ب ��ات ال �ث �ق �ي �ل��ة م �ث��ل مراكز
فح�ص فني متخ�ص�صة للمركبات
الثقيلة وم��راك��ز خ��دم��ات ال�صيانة
وخمازن ومطاعم وحمالت جتارية
وا�سرتاحات.
و�أك��د معايل مطر الطاير �أن هيئة
الطرق واملوا�صالت و�ضعت خططاً

لتنفيذ ا��س�تراح��ات دائ�م��ة وم�ؤقتة
ل�ل���ش��اح�ن��ات حل��ل م���ش�ك�ل��ة وقوفها
ع �ل��ى ال �ط ��رق ال��رئ �ي �� �س��ة واملناطق
ال�سكنية وت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب املتزايد
على مواقف ال�شاحنات حيث يبلغ
ع� ��دد رح �ل��ات ال �� �ش��اح �ن��ات يف دبي
قرابة � 375ألف رحلة يومياً تنقل
خاللها قرابة خم�سة ماليني طن
وت�سهم امل�ح�ط��ات يف رف��ع م�ستوى
ال���س�لام��ة امل��روري��ة ك�م��ا ي�ت��وق��ع �أن
ت�سهم ه��ذه اال��س�تراح��ات يف تقليل
ن �� �س �ب��ة احل� � � � ��وادث ال� �ن ��اج� �م ��ة عن
الإره� ��اق ال��ذي ق��د ي�صيب �سائقي

ال�شاحنات نتيجة القيادة لفرتات
طويلة وامل�ساهمة يف زيادة ان�سيابية
احلركة املرورية خالل �أوقات حظر
م��رور ال�شاحنات التي �ستتوقف يف
هذه اال�سرتاحات �إىل حني انق�ضاء
تلك ال �ف�ترات وت�سعى الهيئة من
خالل تنفيذ هذا امل�شروع �إىل زيادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تنفيذ
م�شاريع البنية التحتية وتقدمي
اخلدمات.
وق� ��ال �إن امل �� �ش��روع ي ��أت��ي يف �إط ��ار
م���ش��ارك��ة الهيئة يف ط��رح الفر�ص
اال�ستثمـارية التي ت�سهم فـي تن�شيط

احل��رك��ة االق�ت���ص��ادي��ة فـي الإمـارة
وحتقيق املنفعة املتبـادلة املتمثلة
ف �ـ��ي مت �ك�ين امل���س�ت�ث�م��ري��ن حتقيق
ع��وائ��د جم��زي��ة على ا�ستثماراتهم
وموا�صلة تنفيذ م�شـاريع تطوير
البنية التحتية للطرق واملوا�صالت
ال�ت��ي ت�ع��زز ري ��ادة الإم� ��ارة فـي هذا
القطاع احليوي والهام الذي يعترب
ع�صب االقت�صاد كما ي�سهم امل�شروع
يف حت�سني ج��ودة اخل��دم��ات العامة
ونقل املعرفة واخلربة واالبتكار من
القطاع اخلا�ص �إىل القطاع العام
�إ�ضافة �إىل تدريب وت�أهيل موظفي

اجل � �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى �إدارة
ومتابعة مثل هذا النوع من امل�شاريع
اال�ستثمـارية طويلة الأجل.
و�أك ��د م�ع��ايل امل��دي��ر ال �ع��ام ورئي�س
جمل�س امل��دي��ري��ن �أن هيئة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات ت� ��ويل ق �ط��اع النقل
ال�ل��وج���س�ت��ي �أول ��وي ��ة ك �ب�يرة نظراً
لدوره يف تنمية احلركة االقت�صادية
والتجارية ودع��م م�ب��ادرة خط دبي
ل�ل�ح��ري��ر ..م �� �ش�يراً �إىل �أن الهيئة
نفذت بالتعاون مع اجلهات املعنية
درا� �س��ة ��ش��ام�ل��ة حل��رك��ة ال�شاحنات
يف دب��ي �شملت ُم���س��وح��ات ميدانية
ومقابالت وور���ش عمل وحتليالت
فنية كان من نتائجها حتديد املواقع
امل�ط�ل��وب��ة ال� �س�تراح��ات ال�شاحنات
وتطوير من��وذج لتحليل الت�أثريات
املرورية واملالية ل�سيا�سات و�أوقات
وم���س��ارات حظر ح��رك��ة ال�شاحنات
كما ق��ام��ت ب��درا��س��ة وتقييم حلول
ه� �ن ��د�� �س� �ي ��ة وم � � ��روري � � ��ة خمتلفة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل درا�� �س ��ة النواحي
التنظيمية والهيكلية املتعلقة ب�إدارة
حركة ال�شاحنات والب�ضائع يف �إمارة
دبي.

الإح�سان الطبي اخلريي  18 ..عاما من الرعاية املجانية للمر�ضى املحتاجني
•• عجمان-وام

ي�ع�ت�بر جم �م��ع االح �� �س��ان الطبي
ال� ��ذى ان �� �ش ��أت��ه ج�م�ع�ي��ة االح�سان
اخل�ي�ري ��ة ب �ع �ج �م��ان ع� ��ام 2003
ل �ت �ق��دمي ال� �ع�ل�اج جم ��ان ��ا جلميع
الأ� �س��ر امل�سجلة ل��دي�ه��ا  ..مبادرة
ج ��دي ��دة و ن��وع �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
العمل اخلريي يف الدولة حيث كان
اول م�ست�شفي خ�ي�ري يف الدولة
ي� �ق ��وم ب �ت ��وف�ي�ر ال � �ع �ل�اج امل �ج ��اين
ل�ل�أ��س��ر ال�ف�ق�يرة والأي �ت��ام ولذوي
ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود م ��ن منت�سبى
اجلمعية ومن خارجها .
وحقق املجمع قفزات نوعية طور
خاللها م��ن خدماته ب�شكل كبري
ح �ي��ث مت �ك��ن م ��ن ت �ق��دمي العالج
امل � �ج� ��اين ل� �ع� ��� �ش ��رات االالف من
امل��ر� �ض��ي امل���س�ج�ل�ين ل ��دي جمعية
الإح� ��� �س ��ان اخل�ي�ري ��ة ا� �ض��اف��ة ايل
ا�ستقباله املر�ضي م��ن كافة فئات
املجتمع و ب�أ�سعار رمزية جدا .
وفى لقاء مع وكالة انباء االمارات
ا�ستعر�ض الدكتور حقي ا�سماعيل
املدير التنفيذي جلمعية االح�سان
اخلريية م�سرية املجمع امل�ستمرة
منذ  18عاما وقال ان فكرة ان�شاء
املجمع ن�ش�أت بعد ان تبني للجمعية
م��دي ارت�ف��اع ا�سعار ال�ع�لاج وعدم
ق��درة العديد م��ن اال��س��ر واالفراد

ع �ل��ى حت �م��ل ت �ك��ال �ي �ف��ه وم� ��ن هنا
قرر جمل�س ادارة اجلمعية افتتاح
جممع طبي متكامل يقدم خدماته
العالجية املجانية لال�سر و االفراد
امل�سجلني لديها يف م �ب��ادرة رائدة
وغ�ي�ر م���س�ب��وق��ة يف جم ��ال العمل
ال�صحي اخلريي.
و او��ض��ح الدكتور حقي ان جممع
االح �� �س��ان ال�ط�ب��ي وال� ��ذي ت�أ�س�س
ك ��أح��د م���ش��اري��ع جمعية االح�سان
اخل�يري��ة ي�ق��دم ال��رع��اي��ة ال�صحية
املجانية للفئات املكفولة من قبل
اجلمعية و هي من فئة حمدودي
ال��دخ��ل و ال�ف�ق��راء و يبلغ عددهم
حاليا اكرث من  3000االف عائلة
حت���ص��ل ع �ل��ى ال��رع��اي��ة ال�صحية
املجانية من خالل عيادات خا�صة
مع كادر طبي و اداري متخ�ص�ص و
متكامل.
وا��ض��اف ال��دك�ت��ور حقي ان املجمع
يقوم بت�شخي�ص االمرا�ض و اجراء
الك�شوفات و خا�صة املبكرة منها و
م��ن ث��م ي��وف��ر ال �ع�لاج ا��ض��اف��ة ايل
ان جممع االح���س��ان الطبي يقوم
ب ��دوره كجهة تن�سيق ب��ن املري�ض
و ب�ي�ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات اذا احتاجت
بع�ض احلاالت ايل تكملة عالجها
او اج ��راءاجل ��راح ��ات او ال� ��والدات
ال �ت��ي ت��زي��د ع��ن ام �ك��ان �ي��ة املجمع
حيث يتم توفريها يف م�ست�شفيات

خارجية و �أماكن منا�سبة و يتكفل
بها املجمع او�ضح الدكتور حقي انه
مع مرور الزمن بدا امل�شروع ياخذ
ح�ق��ه يف ال�ت�ط��ور و ت �غ�يرت ر�ؤيته
و اه ��داف ��ه ح �ي��ث مل ي �ع��د جممع
االح� ��� �س ��ان ال �ط �ب��ي حم �� �ص ��ورا يف
الفئة التي تكفلها جمعية االح�سان
اخلريية بل فتح ابوابه لكافة فئات
امل�ج�ت�م��ع و ب��ا��س�ع��ار رم��زي��ة وقدم
خ��دم��ات متميزة و راق�ي��ة ي�ستفيد
منها مكفولو اجلمعية و ا�صحاب
الدخل املحدود فيما ت�ساعد املبالغ
ال �ب �� �س �ي �ط��ة ال �ت��ي ي �ت��م حت�صيلها
من بقية افراداملجتمع يف تطوير
خدمات املجمع مثل ان�شاء اق�سام
و تخ�ص�صات ج��دي��دة ا��ض��اف��ة ايل
ت��وف�ير ال��دع��م ل�ل�ع��وائ��ل املكفولة
وذل ��ك ل�ك��ي ي��دع��م امل �� �ش��روع نف�سه
و ال يعتمد ف�ق��ط ع�ل��ى التربعات

مما ي�ساهم ب�شكل كبري يف دميومة
عمل امل�شروع م�شريا ايل ان املجمع
ا�صبح يقدم خ��دم��ات راق�ي��ة لكافة
فئات املجتمع و با�سعار رمزية مما
�ساهم يف متيز امل�شروع ك�أول جممع
طبي خريي علي م�ستوي الدولة.
وذك� ��ر ان امل �ج �م��ع ا� �ص �ب��ح يحتوي
على االق�سام اال�سا�سية الرئي�سية
و ال �ت��ي ت���ش�م��ل ال �ط��ب الباطني
و ال �ط��ب ال �ع��ام و ط��ب اال� �س �ن��ان و
امرا�ض الن�ساء وهي تغطي حاجة
 80يف املئة من املراجعني ي�ستفيد
منها مابني  10000و 14000
مري�ض �سنويا.
وعن اهم ما مييز جممع االح�سان
ال �ط �ب��ي ق � ��ال امل ��دي ��ر التنفيذي
جل�م�ع�ي��ة االح �� �س ��ان اخل�ي�ري ��ة ان
امل �ج �م��ع ي�ت�م�ي��ز ب ��إم �ت�ل�اك��ه ك� ��ادرا
ط�ب�ي��ا و اداري � ��ا متخ�ص�صا و هم
م��ن م��وظ�ف��ي امل�ج�م��ع ا� �ض��اف��ة ايل
ان ج �م �ع �ي��ة االح� ��� �س ��ان اخلريية
ا�ستفادت من دعم الدولة مل�شاريع
التطوع حيث فتح املجمع بالتطوع
ل�ل�اط� �ب ��اء و االخ �ت �� �ص��ا� �ص �ي�ي�ن و
امل� �م ��ر�� �ض�ي�ن ا�� �ض ��اف ��ة ايل بع�ض
ال� �ك ��وادر االداري � ��ة ح�ي��ث يقدمون
خدماتهم يف املجمع مما يقلل من
ال�ك�ل�ف��ة الت�شغيلية للمجمع بعد
احل�صول علي املوافقات الر�سمية
ه ��ذا ا� �ض��اف��ة ايل ان ه �ن��اك بع�ض

االطباء الذين يتطوعون بتقدمي
خ��دم��ات ع�لاج �ي��ة ل�ل�م��ر��ض��ي من
خ�ل�ال ع �ي��ادات �ه��م اخل��ا� �ص��ة حيث
ي� �ق ��وم امل �ج �م��ع ال �ط �ب��ي ب� ��إر�� �س ��ال
املري�ض ايل عيادة الطبيب املعني و
يح�صل علي العالج املجاين كعمل
تطوعي و خدمة جمتمعية.
و�شدد حقي علي ان ه��ذا التن�سيق
ب�ين امل�ج�م��ع و ع��دد م��ن العيادات
اخل� ��ا� � �ص� ��ة م �ك �ن �ه ��م م � ��ن ت ��وف�ي�ر
العالجات لالمرا�ض التي ال تتوفر
لها ع �ي��ادات داخ��ل املجمع الطبي
ا�ضافة ايل انه يتم توفري االدوية
وال�ع�م�ل�ي��ات ح���س��ب ح��ال��ة املري�ض
علي ح�ساب اجلمعيةهذا ا�ضافة
ايل التن�سيق مع جامعة عجمان و

خا�صة مع كلية طب اال�سنان حيث
وف��رت اجلامعة عيادة طب ا�سنان
داخ��ل املجمع يعمل بها اطباء من
اجلامعة وب�شكل تطوعي.
وعن تطوير م�صادر متويل املجمع
قال الدكتور حقي ا�سماعيل ان من
�إح ��دي ال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي تلجا اليها
اجلمعية لدعم احل��االت املر�ضية
ذات التكلفة العالية ه��ي املن�صات
االعالمية وذل��ك لعر�ض احلاالت
امل��ر��ض�ي��ة و كلفة ع�لاج�ه��ا م�شيدا
مب�ج�ت�م��ع االم� � ��ارات ال� ��ذي يتمتع
ب�ن�ظ��رة واع �ي��ة ج ��دا جت ��اه الفئات
امل �ح �ت��اج��ة و مي �ل��ك ث �ق��اف��ة عمل
خ�يري نا�ضجة ج��دا حيث حت�صل
ك ��اف ��ة احل� � � ��االت ال� �ت ��ي تعر�ضها

امل �ن �� �ص��ات االع�ل�ام �ي ��ة ع �ل��ى كلفة
ع�لاج�ه��ا مم��ا ي��دل ع�ل��ى ان ثقافة
العمل اخلريي يف االم��ارات ثقافة
راقية و م�ستمره على او�سع جمال
� �س��واء ب�ين امل��واط �ن�ين او املقيمني
وه��ي الثقافة التي ا�س�سها ال�شيخ
زاي ��د ط�ي��ب اهلل ث ��راه و � �س��ار على
نهجها ابنا�ؤه الربرة.
وا�� �ش ��اد ال��دك �ت��ور ح �ق��ي ا�سماعيل
املدير التنفيذي جلمعية االح�سان
اخل�ي�ري��ة ب��ال��دع��م امل �ب��ا� �ش��ر وغري
املحدود من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع�ضو
املجل�س االعلى حاكم عجمان الذي
تت�ضح ملا�ساته و �أياديه البي�ضاء يف
كافة ارجاء املجمع من خالل دعمه

باالجهزة و امل�ستلزمات.
وث� �م ��ن م �� �س��اه �م��ات اه � ��ل اخل�ي�ر
واملح�سنني ال��ذي��ن م��ا ان�ف�ك��وا عن
ت �ق��دمي امل �� �س��ان��دة و ال��دع��م لي�س
فقط للمجمع بل للجمعية ب�شكل
عام م�شريا ايل ان جمعية االح�سان
اخل�يري��ة و ع�بر جم�م��ع االح�سان
الطبي توفر االدوية و العالجات و
املتابعة ال�سريرية للفئات املحتاجة
ا� �ض ��اف ��ة ايل ان� �ه ��ا ت� �ق ��دم العالج
املجاين للحاالت الطارئة املجانية
م ��ن خ � ��ارج ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي تكفلها
اجلمعية .
وك �� �ش ��ف ح �ق ��ي ف� ��ى خ� �ت ��ام لقائه
م��ع وك��ال��ة ان �ب��اء االم� ��ارات ع��ن ان
جمعية االح�سان اخل�يري��ة ب�صدد
ان�شاء م�ست�شفي خ�يري ع��ام يكون
مبثابة �صرح ان�ساين جديد يقام
وف �ق ��أ لأع �ل��ى امل�ع��اي�ير واملمار�سات
ال�ط�ب�ي��ة ب��دع��م ك�ب�ير م��ن �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان م�شريا اىل
ان اجلمعية تبا�شر حاليا اخلطوات
الالزمة القامة هذا امل�شروع الذي
��س�ي��وف��ر خ��دم��ات جم��ان�ي��ة جلميع
الفئات و�سي�شمل جميع العيادات و
التخ�ص�صات مبا فيها غ�سيل الكلي
و املختربات و �سيزود بكادرطبي و
اداري متخ�ص�ص و �سيوفر خدماته
ل�ل�أ��س��ر ال�ف�ق�يرة والأي �ت��ام ولذوي
الدخل املحدود.
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
�إعداد �أ�سامة عبداملق�صود

املر�أة والقيادة
حظيت امل��ر�أة يف ع��دد من البلدان العربية مبكانة مرموقة خا�صة العقد
الأخ�ي�ر ،فظهرت �إح�صائيات مل�شاركة امل��ر�أة العربية يف املنا�صب القيادية
وال��وزاري��ة ،وتفاوتت ن�سبة امل�شاركة بني ال��دول ح�سب الت�صنيف الأخري،
وقد ت�صدرت دولة الإمارات املتحدة جمموعة الدول العربية مب�شاركة املر�أة
بن�سبة خم�سني باملائة ،وهذه �أعلى ن�سبة م�شاركة بالن�سبة لعدد الدول التي
�ضمها اال�ستبيان وهم ع�شر دول عربية بني �آ�سيا و�أفريقيا.
ج ��اءت م���ش��ارك��ة امل � ��ر�أة يف احلقائب
ال� ��وزاري� ��ة ب� ��الإم� ��ارات ب�ن���س�ب��ة �سبع
وع�شرين يف املائة واملنا�صب القيادية
خ �م �� �س�ين يف امل� ��ائ� ��ة �أم� � ��ا امل�شاركة
ال�سيا�سية فن�سبتها ت�سعة و�أربعون
يف امل��ائ��ة ،وج ��اءت ت��ون����س يف املرتبة
الثانية ،حيث �شغلت امل��ر�أة منا�صب
ال � � � ��وزرات ب �ن �� �س �ب��ة ت �� �س��ع وع�شرين
يف امل��ائ��ة وامل �ن��ا� �ص��ب ال �ق �ي��ادي��ة �سبع
وع�شرين وامل�شاركة ال�سيا�سية �ستة
وع �� �ش��ري��ن ،واح �ت �ل��ت م���ص��ر املرتبة
ال �ث��ال �ث��ة ب�ن���س�ب��ة �أرب � ��ع وع �� �ش��ري��ن يف
امل�ن��ا��ص��ب ال ��وزاري ��ة و�أرب� ��ع وثالثني
يف امل�شاركات القيادية و�ست وع�شرين يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،وجاءت �سوريا
يف املرتبة الأخ�ي�رة مب�شاركة ن�سب قليلة يف املنا�صب ال��وزاري��ة والقيادية
وامل�شاركة ال�سيا�سية بتفاوت �ضئيل جدا من ع�شرة يف املائة ،و �أح��د ع�شرة
وت�سع يف املائة يف امل�شاركة ال�سيا�سية واملنا�صب القيادية.
وهذا التقدم امللحوظ يف دعم امل��ر�أة بالآونة الأخ�يرة يعترب تعزيزاً لدورها
املجتمعي وحتول احلالة ال�سلبية عن امل��ر�أة ب�أخرى �إيجابية ،وهذا التقدم
والتحول جاء من ت�أ�سي�س املناهج العلمية واندماج امل��ر�أة يف احلياة العامة
و�إثبات قدراتها العملية وقدرتها على امل�ساهمة يف التنمية والتطور.
حممد �أ�سامة

العزف بري�شة بيكا�سو

عرف بيكا�سو ر�ساماً و�شاعراً وكات ًبا م�سرح ًيا ونحا ًتا ،فقد ولد (بابلو رو�س)
امل�ع��روف با�سم (بيكا�سو) يف مدينة مالقة ب�إ�سبانيا يف � 25أك�ت��وب��ر �سنة
 1881ثم انتقل �إىل العا�صمة الفرن�سية حيث ا�ستقر منذ  1904وكان
ال�ط�ف��ل الأول ل�ل�أ� �س��رة� ،أم ��ه تدعى
«م��اري��ا بيكا�سو ل��وب�ير» ،وه��و اال�سم
ال��ذي ا�شتهر ب��ه «ب��اب�ل��و» ،وال ��ده هو
الفنان خو�سيه رويث الذي كان يعمل
�أ�ستاذاً للر�سم والت�صوير يف �إحدى
م��دار���س ال��ر��س��م ،وك��ذل��ك ك��ان �أميناً
للمتحف امل�ح�ل��ي ،وق��د تخ�ص�ص يف
ر�سم الطيور والطبيعة.
قام والده بتعليمه الر�سم والت�صوير
منذ طفولته ،وعندما بلغ من العمر
 13ع��ا ًم��ا ك ��ان ال �ف �ت��ى ق��د جتاوز
م �� �س �ت��وى م� �ه ��ارة وال � ��ده ح �ت��ى فقد
بيكا�سو فيما بعد �أي رغبة يف �إمتام درا�سته واختار بدلاً من ذلك ق�ضاء �أيامه
يف املدر�سة وهو ير�سم على دفرته ،و كان �شديد الت�أثر بوالده و�أعجب �أي�ضا و
ت�أثر ب�أعمال الفنان (�إل غريكو) اليوناين الأ�صل من حيث املالمح الغام�ضة
والأل ��وان الالفتة للنظر والأط ��راف امل�م��دودة وع��زف بعبقريته و لوحاته
التي �أخذت �أكرث من �شكل وزاوية فقد كان ير�سم مبختلف الأ�شكال طوال
الوقت وكانت امل��ر�أة هي العن�صر امل�سيطر علي �أعماله حيث ق�سمت �أعماله
�إىل فرتات خمتلفة فكانت هناك الفرتة الزرقاء فكانت لوحاته يتغلب عليها
اللون الأزرق و�أي�ضا املرحلة الوردية وهناك الفرتة الأفريقية و�أخرى �سميت
باملرحلة التكعيبية التحليلية والتكعيبية الرتكيبية و من �أ�شهر لوحاته .
لوحة (غرنيكا) وهي لوحة جدارية ا�ستوحاها من ق�صف غرنيكا حيث �أنهى
اللوحة يف �أوا�سط يونيو عام � ،1937أي�ضا (لوحة املر�أة الباكية) هي لوحة
زيتية مر�سومة على قما�ش كتاين يف فرن�سا �سنة  1937حيث كانت هذه
اللوحة الأك�ثر زخرف ًة وديناميكية� ،أم��ا عن (لوحة ع��ازف القيثار امل�سن)
هي لوحة زيتية تعد �أ�شهر اللوحات يف التاريخ منذ عر�ضها للجمهور للمرة
الأوىل وهي معرو�ضة حال ًيا يف معهد �شيكاغو للفنون لأنها كانت ُت�س ّلط
ال�ضوء على املعاناة النف�سية واملادية ،وربمُ ا العقلية ،يف حياة املبدعني ،ولوحة
(دورا مار والهر) هي عبارة عن لوحة متثل �شكل رباعي الأبعاد وتعترب ثاين
�أغلى لوحة يف العامل ،و�أمت لوحة (فتاة �أمام مر�آة) وهي لوحة معروفة على
نطاق وا�سع بتف�سرياتها املتنوعة للحبيب واملحبوبة ،ولوحة (امل�أ�ساة) �إحدى
لوحات الفرتة الزرقاء التى �أعقبت انتحار �صديق بيكا�سو ،ال�شاعر الفرن�سي
(كارلو�س كا�سيجما�س) ف�سيطرت على لوحاته يف تلك الفرتة موا�ضيع
م�أ�ساوية حزينة ،وا�ستخدم يف ر�سمها اللون الأزرق.
بيعت له لوحة زيتية مقابل  103.4مليون دوالر يف مزاد لدار كري�ستيز
يف نيويورك حمطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت  55مليوناً ،ومن
ثم قام بر�سم �سل�سلة من خم�س ع�شرة لوحة بني عامي  1954و 1955
حتمل �صيغ ( �أ) حتى (و) ا�ستوحيت من لوحة (ن�ساء اجلزائر يف بيوتهن)
للفنان الفرن�سي �أوجني ديالكروا و هو �أحد رواد املدر�سة الفرن�سية  ،حيث
حطم ثمنها كافة الأرقام القيا�سية عندما بيعت بـ  179.4مليون دوالر يف
مزاد كري�ستيز يف  11مايو .2015
قيل ع��ن بيكا�سو �أن��ه ذات ليلة مت �سرقة �أث��اث منزله فبات منزعجاً جداً
ف�س�ألوه ه��ل مت �سرقة �شيئ م�ه��م ،ف��أج��اب بكربياء و�أمل ،ي�ؤملني �أن�ه��م مل
ي�سرقوا �شيئا مِ ن لوحاتي الثمينة وذلك جلهلهم بقيمة لوحاته ال�شهرية
وم��ن �أق��وال��ه ال�شهرية عن الفن � :إن الفن مي�سح عن ال��روح غبار احلياة
اليومية  ،وفق مقولة �أخرى� :إن الفنانني ال�سيئون ين�سخون و�أما اجليدون
ي�سرقون وحني �سئل ملاذا بع�ض لوحاتك غري مفهومة ؟ �أجاب :العامل بال
معنى ،ملاذا تريدين �أن �أر�سم لوحات ذات معنى و�أما عن احلب قال :الإعجاب
هو �أنك تقف خم�س �ساعات �أمام لوحة جميلة يف املتحف� ،أما احلب فهو �أن
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تقف خم�س دقائق فقط وتذهب ثم تعود ل�سرقتها يف الليل.
�أ�صبح من خالل الكم الهائل من �أعماله والأ�سطورة التي حتيا على تكرمي
الإ�سباين املثري للجدل� ،صاحب النظرة القامتة الذي كان ي�ؤمن ب�أن العمل
�سيبقيه حياً.
منط
كان م�شهورا بقدرته على �إع��ادة خلق نف�سه عدة مرات ،والتحول من ٍ
لآخ��ر ب�شكلٍ ج��ذري و من طريقة �إىل طريقة �أخ��رى حيث يبدو �أن حياته
كانت نتاج خم�سة �أو �ستة فنانني عظماء بدلاً من واحد فقط.
ملا يقارب الثمانني عامًا من عمره البالغ  91عامًا ،كر�س بيكا�سو نف�سه
لإنتاج �أعمال فنية خمتلفة �ساهمت ب�شكل كبري يف تطور الفن احلديث يف
القرن الع�شرين ،وتويف يف � 8أبريل  1973عن عمر ناهز  91عامًا ،يف
موجينز بجنوب فرن�سا.
نهلة خر�ستوفيد�س/كاتبة

الرجل ال�سيجما
�شخ�صية الرجل ال�سيجما نادرة بني الرجال ،فهو مع�شوق الن�ساء ،غام�ض
وعا�شق للحرية والفن واجلمال ،يحب العزلة ويقد�سها ويع�شق االنفراد
بنف�سه ويجد يف ذل��ك وقتاَ مثمراَ للتعمق يف ذات��ه ويف ما حوله ،هو لي�س
مكتئب لكنه يف�ضل االبتعاد عن الآخرين ليفكر ويحلل �شخ�صياتهم فهو ال
ير�ضى التوا�صل ب�سهولة مع �أي كان ولأنه غام�ض ي�أخذ وقت طويل لي�سمح
ل��ك ب��دخ��ول حياته وال يعطي ثقته
ب���س�ه��ول��ة ب��ل ي�ح�ت��اج وق ��ت ليتفاعل
م��ع م��ن ح��ول��ه ،ف�ل��دي��ه ح ��وار خا�ص
ب �ي �ن��ه وب �ي�ن ن�ف���س��ه ح� ��ول ك ��ل �شيء
وك��ل �شخ�ص ويحلل كثرياَ ويخترب
الآخ � ��ري � ��ن ب� �ع ��دة م ��واق ��ف ليخرج
بنتيجة م��ن قناعته ال��ذات�ي��ة عنهم،
ومن ال�صعب �أن يغري ر�أيه فهو عنيد
بطبعه .
ال يتحدث عن حياته اخلا�صة لأحد
وال يكرتث ب ��آراء الآخ��ري��ن حري�ص
ج� ��داً ع �ل��ى م �ظ �ه��ره و� �ص��ورت��ه التي
يحب �أن يظهرها للنا�س ويتظاهر
باملرح لكنه ال ي�سمح لأحد التدخل بخ�صو�صيته لأنها عن�صر مهم ي�ساعده يف
االحتفاظ بقدرته على اال�ستقالل وهو ال يتدخل ب�ش�ؤون الآخرين ومو�ضع
ثقة جداً ،لن يبوح ب�أي �سر �أ�ؤمتن عليه مهما حدث حتى عند انتهاء العالقة
فهو �إن�سان كامت للأ�سرار ويف قلبه بحر غام�ض من الأ�سرار ،جتده يظهر
يف وق��ت ال�شدة وي�ساعد بكل ما ي�ستطيع وي�ق�دّر وال ين�سى من وق��ف معه
يف املحن ،ال يبحث عن ال�شهرة �أو املنا�صب القيادية رغم �أنه يح�صل عليها
وي�ستطيع �إدارة عجلة القيادة مبهارة ،وتليق به ال�شهرة واملنا�صب القيادية
ناجح يف عمله يكره العن�صرية والظلم ويبتعد عن ال�سلبيني ويتقرب من
الإيجابيني وخا�صة ذوي ال�شخ�صيات املرحة املثقفة الناجحة.
م�ل��ول ج��داً وي�ك��ره ال��روت�ين ويف�ضل ال�ط��رق املخت�صرة الق�صرية ويكره
ال�ع��ادات والأع��راف والتقاليد التي تقيده ،يحب الثقافة لكنه غري ملتزم
بالأوقات �أو املحا�ضرات ،يحب احلوارات العميقة التي تغذي عقله وت�ضيف
اجلديد حلياته ،لي�س تناف�سياً وال يحب مقارنة نف�سه مع غريه فهو متوا�ضع
وال يحب التفاخر واال�ستعرا�ض ،ذوقه رفيع جداً وهو متقلب املزاج انفعايل
وع�صبي ج��داً ويندم على ق��رارات��ه ال�سريعة وعند حزنه �أو غ�ضبه يف�ضل
االبتعاد واالختفاء ليتعامل مع م�شاعره وح��ده و دون التوا�صل مع �أحد،
احلياة عنده باللون الأبي�ض �أو الأ�سود وال توجد م�ساحة للون الرمادي ف�إما
يحبك جداً �أو يكرهك للأبد �إذا قمت بخيانته �أو الكذب عليه �أو ا�ستغالله
وقد ي�سامح مع الوقت لكنه لن ين�سى ،عندما ينفجر غ�ضباً يكون قا�سي
الكلمات ،يتوافق مع امل��ر�أة من نف�س طبيعته ويخترب احلب ب�إخال�ص مع
املر�أة التي ت�شبهه ويجدها تكمله ويرف�ض �أ�سلوب املناورات بل يجب �أن تكون
�صادقة جداً فهو يحتاج ملن تتفهم �شخ�صيته ورغبته يف االبتعاد والعزلة من
فرتة لأخرى وحترتم �صمته وحتتوي انفعاله وغ�ضبه ورغبته يف ال�سيطرة
يف العالقة ،بل تع�شقه الن�ساء ب�سبب هذا الغمو�ض الذي يحيط نف�سه به ظناً
منها �أنها �ست�صبح حمور اهتمامه لكنها �ستتفاج�أ بربودة مواقفه وردوده .
وعلى الرغم من قوته التي يتظاهر به وق�ساوته التي يخدع بها الآخرين،
�إال �أنه يف العمق اليزال ذلك الطفل املدلل طيب القلب �صايف النوايا حمب
لالهتمام وح�ن��ون ل��درج��ة ال ميكن و�صفها� ،إذا ملكت مفاتيح �شخ�صيته
وعاملته ب�صدق و�إخال�ص �ستك�سب �صديق رائع خمل�ص �أمني مدى احلياة.
منال احلبال �/إعالمية

الإخراج التلفزيوين
حاول التلفزيون يف بداية انطالقته �أن يقتدي بكل من امل�سرح وال�سينما يف
مقاربته فن الدراما� ،إال �أن ( املونتاج ) مل يكن متاحاً من الناحية التقنية،
ل��ذا كانت الأع �م��ال ال��درام�ي��ة ت�صور
دف�ع��ة واح� ��دة ،ف � ��إذا ح��دث خ�ط��أ ما،
يعاد العمل من بدايته.
�أما الت�شبه بال�سينما فنجم عن كون
�أداة الإي�صال يف الت�صوير بعدة �أجهزة
ت�صوير عو�ضاً ع��ن �آل��ة واح ��دة ،ويف
مرحلة ن�ضج ال��درام��ا التلفزيونية،
�صار الإخ ��راج التلفزيوين ي�ستخدم
املونتاج كثرياً ليقرتب من ال�سينما
يف ذل� ��ك ،ول �ك��ن ظ��ل ع �م��ل الإخ� ��راج
التلفزيوين حم���ص��وراً �ضمن جدار
امل � �ح �ت�رف و�� �س ��ط ت ��زي�ي�ن امل�شاهد
(ال� ��دي � �ك� ��ورات) امل �� �ص �ط �ن �ع��ة ،وحتت
�إ� �ض��اءة ب��اه��رة الب��د منها للح�صول على ��ص��ورة ج�ي��دة با�ستخدام �أجهزة
الت�صوير احل�سا�سة .وبقدر ما ظن امل�سرحيون من جهة ،وال�سينمائيون من
جهة �أخرى �أن الإخراج التلفزيوين �سهل اكت�شفوا �أنهم يف حاجة �إىل ممار�سة
ومران قبل �أن ي�سيطروا على �إدارة امل�شاهد كاملة ،والقيام مبونتاج فوري
عرب التقطيع الفني� ،أي �إخراج كل جزء من العمل بعدة �آالت ت�صوير .لذلك،

ف�إن الإخراج التلفزيوين يعتمد بال�ضرورة على حت�ضري م�سبق دقيق جداً ،يف
حني قد يتاح نوع ما من حرية الإبداع واالرجتال الن�سبي يف امل�سرح وال�سينما.
لكن الأمر عاد فاختلف مقرتباً من اللغة ال�سينمائية �أكرث مع اخرتاع �آلة
الت�صوير ال�صغرية املحمولة وعربات النقل اخلارجي التي �أمكنت املخرج
من اخلروج من �إ�سار املحرتف ،وت�صوير م�شاهده يف املواقع الطبيعية .وقد
�أت��اح ذلك حرية �أكرث وارجت��ا ًال وت�صويراً للم�شاهد لقطة فلقطة يف بع�ض
الأحيان من زوايا مل تكن متاحة من قبل .لكن لقطات الإخراج التلفزيوين
عموماً تختلف بع�ض ال�شيء عن لقطات ال�سينما ،نظراً العتماد التلفزيون
على حوارات طويلة �أ�شبه بامل�سرح ،وكون موا�ضيع م�سل�سالته غالباً ما تدور
حول ق�ضايا اجتماعية حميمة ،مما ي�ستدعي �إي�ضاح ال�شخ�صيات للم�شاهد
بلقطات �أق��رب .هذا ف� ً
ضال عن التنوع بني الت�صوير اخلارجي والداخلي،
وحم��اول��ة امل�ط��اب�ق��ة بينهما م��ن ح�ي��ث «ال��دي �ك��ور» والإ� � �ض ��اءة .والإخ� ��راج
التلفزيوين حرفة �أقرب �إىل العلم� ،إذ �إنها تكون فنية ومعربة عندما تبتعد
عن النزعة اال�ستعرا�ضية فتحقق غاية امل�شاهدة اجلذابة والالفتة لالنتباه،
وتقدم رواي��ة الق�صة �صراع ال�شخ�صيات �إىل امل�شاهد �أك�ثر �إي�ضاحاً و�إثارة
لالهتمام .وتعر�ض الإخ��راج التلفزيوين وال�سينمائي �إىل تدخل التقنيات
احلا�سوبية (الإلكرتونية) التي جعلته �أكرث فاعلية و�أقل كلفة.
معاذ الطيب /خمرج

لعلهم ير�شدون

�سنوات من التقنية التي حدثت والعامل منق�سم على نف�سه ما بني م�ستفيد
فعلي ،وما بني ال ٍه  ،غري م��درك ملاهية املنفعة الفعلية لتقنيات التوا�صل،
واملتزايدة يف تطبيقاتها يوما بعد يوم ،فج�أة انزاح ال�سرت �إال على من رحم
ربك� ،أما البقية املتبقية وك�أنهم كانوا على موعد مع نوع �آخر من النميمة
وال�شتيمة ،واحل�سد عن قرب ،وتفعيل العني حتى ا�شتكت منها القرنية ،من
فوائد تطبيقات التوا�صل �أنها ا�ستطاعت �أن تخرتق الأزم�ن��ة ب�سرعة قد
تفوق �سرعة ال�ضوء� ،سرعة ال�ضوء لأن ال�ضوء يبد�أ من �شا�شة القنوات �إىل
موائد الأيقونات الع�صرية من ف�ضائح �صارت �أحب �إىل قلب املف�ضوح لزيادة
امل�شاهدات وهذا �أهم �أحياناً من املتابعات! لأن بع�ض امل�شاهدات قد ترتفع
لت�صبح ترند ،ويف �سبيل الرتند يتنازل البع�ض عن كثري من الكثري الذي
كان كثريا يف يوم من الأي��ام اخلالية
ق �ب��ل �إن� �ح ��راف ف���ض�ي�ل��ة يف متاهات
ال��رذي �ل��ة امل��ذل��ة يف ط�ل��ب الف�ضيحة
الرقمية ،و�أن تكون �سريتها على كل
ل�سان.
ال�س�ؤال هل هو تنفي�س� ،أم تفني�ص،
�أو (حلفنتفي�س) و(حلفنتفي�س) هذا
ه��و تطبيق ج��دي��د ��س�ي�ك��ون املهيمن
ع�ل��ى � �س��وق ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات امل�م�ل��ة التي
تك�شف فقط وال تعرى لأن جيو�ش
اليوتيوب املحرتم �إال قليال ،والفي�س
ب��وك املناف�س لبوك و�أب ��وي و�أب��و كل
م��ن ف�ك��ر ي�ن��اف����س ،وت��وي�تر احلزين
الذي منذ ظهوره وهو يغرد خارج دائرة الفرح وال�سرور ،ك�أنه قناة اجلريئة
االنفالتية ،ومروراً بكل هذه التطبيقات و�صوال �إىل التيك توك ،وهذا وحده
ق�صة ما حتملها ملف من �شدة ما فيه تلف ،رحم اهلل ( التلف �إزيون) حينما
كان هو املزيون ،فيكفيه �أنه حمرتم ومن عائلة حمرتمة ،فهو يا �سادة ينتمي
�إىل �أ�سرة �صاحبة اجلاللة ،ومن �أ�سرة برملانية عريقة ا�سمها الإذاعة ،ولي�س
كتطبيقات هذا الع�صر الالذعة ،اهلل امل�ستعان فعال ،ولعلهم بعد مقايل هذا
الذي �أقول و�أ�ستغفر اهلل فيه يل ولكم ،لعلهم ير�شدون.
مريا علي /كاتبة

اخرتاعات عربية

يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان ال �غ��رب غ��ارق �اً يف خ�ضم اجل�ه��ل وال�ظ�ل�م��ة خ��ا��ص��ة يف
القرون الو�سطي ،كان العلماء العرب وامل�سلمون ذوو العقول النرية يقدحون
عقولهم باخرتاعات جليلة ،والتي �أنارت ظلمة الغرب و�أيقظته من �سباته
الطويل ،كانت هذه االخرتاعات الأ�سا�س الذي �أعملوا بها عقولهم وحاولوا
التطوير والإ�ضافة اليها ،وهنا موجز عن ع�شرة من هذه االخرتاعات التي
ال تعد وال حت�صى والتي كان للعلماء العرب ال�سبق فيها وهي التي �أنارت
عقول الغرب .اجلراحة ..حوايل عام  1000م ن�شر الطبيب ال�شهري �أبو
القا�سم ال��زه��راوي مو�سوعة م�صورة لعلم اجلراحة من � 1500صفحة،
وق��د ا�ستخدمت املو�سوعة يف �أوروبا
كمرجع طبي لل�سنوات اخلم�سمائة
ال �ت��ي ت �ل��ت �� �ص ��دوره ��ا ،و ُي �ع �ت �ق��د �أن
ال��زه��راوي �أج��رى �أول عملية والدة
قي�صرية و�صمم �أول زوج مالقط.
�آل��ة طائرة ..كان عبا�س ابن فرنا�س
�أول �شخ�ص �صمم �آلة طريان وحاول
الطريان بها يف القرن التا�سع ،وخالل
حم��اول�ت��ه الأ� �ش �ه��ر ق ��رب ق��رط�ب��ة يف
�إ�سبانيا ط��ار فرنا�س �صعوداً لب�ضع
حلظات قبل �أن ي�سقط على الأر�ض
ويك�سر ظ�ه��ره ،ويعتقد اخل�ب�راء �أن
ت�صاميم اب��ن فرنا�س �شكلت الحقاً
بعد مئات ال�سنني م�صدر �إلهام للفنان واملخرتع الإيطايل ال�شهري ليوناردو
دافين�شي.
اجلامعة ..يف عام � 859أ�س�ست �أمرية �شابة تدعى فاطمة الفهري �أول جامعة
يف تاريخ العامل متنح درجة علمية يف مدينة فا�س باملغرب ،و�أ�س�ست �أختها
مرمي م�سجداً جم��اوراً للجامعة ومعاً �شكال جم ّمعاً ا�سمه جامع وجامعة
القرويني ،وال يزال هذا املركز العلمي يعمل �إىل يومنا هذا بعد مرور حوايل
 1200عاما على �إن�شائه.
علم اجلرب ..يف القرن التا�سع و�ضع عامل الريا�ضيات اخلوارزمي �أ�س�س علم
اجلرب وذلك يف درا�سته ال�شهرية بعنوان كتاب اجلرب واملقابلة.
علم الب�صريات ..حوايل عام  1000برهن احل�سن بن الهيثم �أن الإن�سان
يرى الأ�شياء عند انعكا�س ال�ضوء عنها ودخوله العني داح�ضاً بذلك نظريات

�أقليد�س وبطليمو�س ب�أن ال�ضوء يخرج من العني نف�سها ،كما اكت�شف ابن
الهيثم �أي�ضا ظاهرة الكامريا املظلمة والتي تف�سر كيف �أن العني ترى
ال�صور ب�شكل م�ستقيم ب�سبب العالقة بني الع�صب الب�صري والدماغ.
املو�سيقى ..بح�سب بع�ض اخلرباء ف�إن ت�أثري املو�سيقيني امل�سلمني العميق
على �أوروب��ا يعود تاريخه �إىل �شارملان الذي حاول مناف�سة مو�سيقى بغداد
وقرطبة ،ومن بني العديد من الآالت املو�سيقية التي و�صلت �إىل �أوروبا عرب
ال�شرق الأو�سط هي �آلة الرهاب وهي اجلد لآلة الكمان ،ويُعتقد �أن ال�سلم
املو�سيقي احلديث �أي�ضاً مُ�ستمد من الأبجدية العربية.
فر�شاة االن�سان ..كان النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أول من ا�ستعمل
فر�شاة �أ�سنان حوايل عام 600م وذلك عرب ا�ستخدامه غ�صن من �شجرة
م���س��واك ،وح��ال�ي��ا ت�ستخدم م��واد م�شابهة للم�سواك يف معجون الأ�سنان
احلديث .املف�صل� ..أول حم��رك يف العامل ،عرب حتويله احلركة الدائرية
�إىل حركة طولية يتيح املف�صل رفع الأ�شياء الثقيلة ب�سهولة ن�سبية ،هذه
التكنولوجيا التي اكت�شفها اجلزري يف القرن الثاين ع�شر انت�شرت يف جميع
�أنحاء العامل ما �أدى اىل اخرتاعات �شتى ب��دءاً بالدراجة و�صو ًال اىل �إىل
حم ّرك االحرتاق الداخلي .امل�ست�شفى� ..أن امل�ست�شفى كما يعرف اليوم� ،أي
تلك التي ت�ضم �أق�ساماً ومراكز تعليم تعود جذورها �إىل م�صر يف القرن
التا�سع ،وك��ان �أول م��رك��ز طبي ب�ه��ذه امل��وا��ص�ف��ات ه��و م�ست�شفى �أح�م��د بن
طولون التي ت�أ�س�ست يف عام  872يف القاهرة مب�صر.
القهوة ..هي الآن ال�شراب اليومي للعامل الغربي ُح ّ�ضرت لأول مرة يف اليمن
حوايل القرن التا�سع ،وو�صلت القهوة �إىل تركيا بحلول القرن الثالث ع�شر،
لكن �أوروب��ا انتظرت �إىل القرن ال�ساد�س ع�شر لتبد�أ بتحمي�ص حبوب النب
التي �أدخلها �إىل �إيطاليا تاجر من البندقية.
مازن متيم /كاتب

قف�ص احلرية
م�شاعر مت�ضاربة تتملكني و�أف�ك��ار ي�ضج بها عقلي مل��اذا نفعل ما ال نريد،
ثم انتبهت �إىل �صوت ع�صفوري مغردا بعذوبة  ،والتفت �إليه و�س�ألت نف�سي
هذا طائر ذو جناحني ومل يعرف معنى التحليق �أب��دا ففتحت له القف�ص
 ،بدا اخل��وف والقلق يظهر عليه وهو ينظر خ��ارج ق�ضبان قف�صة الذهبي
وف �ج ��أة �أخ��ذ ال �ق��رار وب ��د�أ بالتحليق يف �سماء ال�غ��رف��ة ميينا وي���س��ارا وبد�أ
التغريد فرحا باحلرية وك�أنه يجرب �أجنحته للمرة الأوىل بحياته ،فكرت
�أن �أفتح له النافذة فمنعني خويف عليه  ،رمبا تخونه �أجنحته في�سقط مت�أثرا
 ،وع��اد تفكريي مرة �أخ��رى ملدى ارتباطي به وال�شبه بيننا ،كم �أ�شعر �أنني
حرة طليقة يف �سجون الغربة �إذ �أمتتع بكامل احلرية على �أر���ض احلريات
وكيف انتابني هذا ال�شعور فهي حالة �أ�شبه بالعدوى � ،إن �أغلب املغرتبني
ال يرغبون بالعودة.
تلك هي رغبتهم �سابقا مغادرة الأوطان لتعديل الو�ضع االقت�صادي وحت�سني
ظ��روف��ه املعي�شية و امل�شكلة تكمن يف
ن�سيان الهدف وهو تعديل الظروف
و�إك��رام النف�س يف رحلة �شقاء وعناء
ب��ال �غ��رب��ة رمب ��ا ت�ن�ت�ه��ي ب��ال�ب�ع����ض يف
� �ص �ن��ادي��ق ن �ق��ل امل ��وت ��ى  ،فالإن�سان
�سجني �أفكاره .
ف � �ج � ��أة ان �ت��اب �ن��ي احل� �ن�ي�ن لأوالدي
امل �� �س��اف��ري��ن ل �ل��درا� �س��ة ب �ع �ي��دا عني
ف�شعرت بالغربة النف�سية ،فلم ت�صبح
ب �ل��دي ه ��ي وت ��ر ح�ن�ي�ن��ي واجن ��ذاب ��ي
ال��وح �ي��د ب��ل �أ��ص �ب�ح��ت ال �ب�ل�اد التي
ي�سكنها �أوالدي �أي�ضا وهنا تبدد �شعور
غربة املكان � ،إن غربة امل�شاعر �أقوى
لعدم وجود من حتب حولك �أو الحتياجك لدعم وال جتده �أو احتياجك
لل�سند ونادرا ما جتده بالغربة.
ف�ج��أة ع��م ال �ه��دوء ح��ويل التفت باحثة ع��ن ع�صفوري ف��وج��دت��ه م��ل من
احلرية ودخ��ل �إىل القف�ص مبح�ض �إرادت��ه  ،فذهبت �إليه و�أغلقت الباب
 ،وكلي ثقة �أن احلرية اختيار و�أن الوحدة والغربة جمرد �شعور ن�سجن
�أنف�سنا بداخله .
�سحر الألفي

مفاتيح �سحرية

كثرية هي املفاتيح التي منلكها يف حياتنا ،قد تكون كلمة طيبة هي الطريقة
ال�سحرية التي تدفعنا لتقبل الآخ��ر كما هو ،وهناك مفاتيح قد ن�شرتيها
باملال لتفتح لنا �أبواب الرزق والآفاق للعمل الناجح الذي يدر دخال علينا كي
نعي�ش ب�سالم و�أمان جمتمعي ،و�أن تعددت املفاتيح التي لدينا غالبا لنجد لها
بابا ليفتح لنا لنم�ضي بحياتنا ،مثل
ه��ذه امل�ف��ات�ي��ح ال���ش�ه��ادات واخل�ب�رات
،ومقدرته التحمل لأ�صعب حتديات
العمل التي ق��د نواجهها ،لكن هذه
املفاتيح التي نحملها ال جتد الباب
املنا�سب التي يفتحها ،لأننا ال منلك
من ي�ساعدنا على فتحها لنا ،فلي�س
لدينا و�ساطة من قبل �شخ�صية لها
الثقل من جهات �إدارية �أو جتارية �أو
رقمية ككلمة �سر تفتح �أقفال اخلزائن
التي بها الكنوز التي نحتاجها.
ح��اول��ت ك�م��ا ي �ح��اول ال �ك �ث�يرون من
ال �ع��اط �ل�ي�ن ع ��ن ال �ع �م��ل �أن يجدوا
مفتاحا �سحريا للولوج �إىل خزنة من اخل��زائ��ن ال�سحرية للح�صول على
وظيفة دائمة ،وموقع يجد فيه الإن�سان ما ي�سد رمقه ،وحاولت �أن ا�سلك
ال�سبل ال�صعبة وال�سهلة التي قد ت��ؤدي لتحقيق الأح�لام والطموح الذي
نتطلع �إليه ،هذا مل يكن له مفاتيح فكانت الأبواب م�ؤ�صدة بوجهنا لذرائع
عدة يتخذها �أرباب املهن ،ومنهم من يخربك ب�أن الأو�ضاع والظروف و�أ�شياء
كثرية ت�ضع اجلميع يف زوايا �صعبة الولوج �أليها لتحل م�شاكلهم وم�شاكلنا.
�سحر حمزة/كاتبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برج
الفالح للخدمات ال�صحية
رخ�صة رقم CN 1549140:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه اي
واي بيكري رخ�صة رقمCN 2830610:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوديانك
�سوليو�شنز لتقنية املعلومات
رخ�صة رقم CN 2805739:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكروان
الذهبي للمقاوالت والنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2074523:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:اون الين العقارية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2633598 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/07/09:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011338:
تاريخ التعديل2021/07/10:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هال
فوود للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 2690313:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ومي�ض
للو�ساطة التجارية رخ�صة رقمCN 2756238:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1001512/

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

جتارة عامة رخ�صة رقمCN 2826229:
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفو�س كافيه
رخ�صة رقم CN 2696843:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة عو�ض احمد حممد ح�سن الكربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف من�صور عبداملجيد حممد مريي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /الفو�س كافيه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز عامل الربجمة
خلدمة ال�سيارات رخ�صة رقمCN 2689122:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي عبدالرحمن �سعيد عبدالرحمن الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف عبدالرحمن �سعيد عبدالرحمن الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب ال�شيخة موزة ال مكتوم لل�صيانة العامة
والديكور ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1195082:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مكتب ال�شيخة موزة ال مكتوم لل�صيانة العامة والديكور ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة مارينا لأعمال اال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1170541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة مارينا لأعمال اال�صباغ

تعديل عنوان  /من �أبوظبي امل�صفح م  266400 26ال�سيد حممد خلفان حممد خلفان عبداهلل و
اخرين �إىل �أبوظبي جزيرة يا�س يا�س جنوب  202100923595 202100923595 1الدار للعقارات
اال�ستثمارية ذ.م.م
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات التجارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات ا�سرتداد ال�ضرائب املدفوعة 8291003
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط  /ا�ضافة اعمال تركيب االملنيوم 4330013
تعديل ن�شاط  /ا�ضافة منجرة (ور�ش النجارة) 1622007
تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اى ار �سى للنقل
واملقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 2815719:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة امل �سيف را�شد حمرعني املهريى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سيف را�شد حمرعني املهريى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بلو بوك�س التجارية
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقمCN 2114500:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمر �شريف على �صالح اجلفرى الها�شمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح عمر �شريف على اجلفرى الها�شمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�سامة عبداملالك للنجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الباب العايل للوجبات
اخلفيفة رخ�صة رقم CN 2491943:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بوته حممد عبداهلل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عيظه �صالح �سعيد م�سلم العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

LAVOSE CAFE

�إىل /مطعم �شل رول

CHILLROLL RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

AL SHAIKH MOUZA ALMAKTOUM GENERAL MAINTENANCE & DECORATION L.L.C

�إىل ال�شيخة موزة �آل مكتوم لال�ست�شارات و اال�ستثمار ذ.م.م
H H SHEIKHA MOUZA INVESSTMENT & CONSULTING L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

واحلدادة امل�سلحة رخ�صة رقمCN 1013210:

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ا�سامة عبداملالك للنجارة واحلدادة امل�سلحة
�إىل /ا�سامة عبداملالك للنجارة واحلدادة امل�سلحة
OSAMA ABD EL MALEK CARPENTRY AND BLACKSMITH

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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MARINA PAINTING WORKS EST

�إىل /م�ؤ�س�سة مارينا للنجارة واالملنيوم
AL RBAH POULTRY AND DAIRY TRADING
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عربيالودويل
إمـارات
�أخبـار

م�صرع � 5أ�شخا�ص يف زلزال �ضرب طاجيك�ستان

كامبل باور �سفرية للواليات املتحدة يف فرن�سا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

��س�م��ى ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ج��و ب��اي��دن ديني�س
ك��ام �ب��ل ب� ��اور ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ��ص��اح�ب��ة اخلربة
واملدافعة عن م�شاركة املر�أة يف ال�سيا�سة� ،سفرية
للواليات املتحدة يف فرن�سا ،على ما �أعلن البيت
الأبي�ض .
عملت كامبل باور ( 57عاما) �سفرية لبالدها
يف بروك�سل بني عامي  2013و .2017وكانت
�سابقا ع�ضوا يف ق�ي��ادة احل��زب الدميوقراطي
( )2012-2008و�شاركت يف حملتي باراك

�أوب��ام��ا الرئا�سيتني ،وفقا ل�سري ذاتية ن�شرتها
الرئا�سة ووزارة اخلارجية .وه��ي �ستحل مكان
اجل�م�ه��وري��ة ج�ي�م��ي م ��اك ��ورت�� ،س�ي��دة الأعمال
واملحامية التي عينها دونالد ترامب باملن�صب
عام  .2017وال يزال يتعني ان يوافق جمل�س
ال�شيوخ على تثبيتها.
وب ��اور ح��ائ��زة ��ش�ه��ادة يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية من
“�أوك�سيدنتال كوليدج” يف لو�س �أجنل�س ،وكانت
�صحافية تلفزيونية قبل �أن ت�صبح متحدثة با�سم
ال�صليب الأحمر الأمريكي يف �سان فران�سي�سكو
( .)1994-1993يف ب��روك���س��ل ،ك��ان��ت على
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ر�أ�س �إحدى �أكرب ال�سفارات الأمريكية يف �أوروبا،
ومتيزت بـ”الأخالق ومهارات �إدارة الأزمات”،
وفقا لبيان البيت الأبي�ض.
كما “ركزت على بناء �شراكات حول الأمن عرب
الأطل�سي وتطوير التجارة الدولية».
و�إث ��ر ع��ودت�ه��ا �إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ع��د فوز
اجلمهوري دون��ال��د ت��رام��ب ،ع��اودت االنخراط
يف ال�سيا�سة عام  2019من خالل امل�شاركة يف
حملة بايدن الرئا�سية .وهي تتحدث الفرن�سية
ب�ط�لاق��ة ،و��س�ت�ك��ون �أي���ض��ا ��س�ف�يرة ل�ب�لاده��ا يف
موناكو.

•• دو�شانبي�-أ ف ب

�ضرب زل��زال قوته  5,9درج��ات العا�صمة دو�شانبي ب�شرق طاجيك�ستان �صباح �أم�س ما �أ�سفر عن
م�صرع خم�سة �أ�شخا�ص ،وفقا ل�سلطات هذا البلد اجلبلي يف �آ�سيا الو�سطى.
وذكر املكتب الإعالمي للجنة حاالت الطوارئ يف طاجيك�ستان لوكالة فران�س بر�س ان “مركز الزلزال
الذي وقع عند ال�ساعة  02,14( 07,14ت غ) يقع على بعد  165كيلومرتا �شمال �شرقي دو�شانبي».
وا�ضاف �أن الزلزال “�أودى بحياة خم�سة ا�شخا�ص” ،م�شريا �إىل �أن “ع�شرات املنازل دمرت».
ونقلت وكالة الأنباء خوفار الر�سمية عن الأكادميية الطاجيكية للعلوم �أن قوة الزلزال بلغت 5,9
درجات على عمق  10كيلومرتات .يف العا�صمة دو�شانبي� ،شعر ال�سكان بالزلزال بقوة  3درجات.
او�ضحت جلنة حاالت الطوارئ �أن القتلى هم من �سكان قرية يف منطقة طاجيك �آب��اد .كما حلقت
�أ�ضرار جزئية باملنازل و�شبكة الكهرباء يف ثالث قرى يف هذه املنطقة التي تبعد  220كيلومرتا
�شرقي دو�شانبي.

مب�شروع االقرتاع املبا�شر ..برملان ليبيا يف�شل خمططات الإخوان
•• طرابل�س-وكاالت

ي �� �س �ت �ع��د جم �ل ����س ال � �ن� ��واب الليبي
مل�ن��اق���ش��ة م �� �ش��روع ق��ان��ون انتخاب
رئي�س البالد من ال�شعب مبا�شرة،
يف خ �ط��وة ر�آه � ��ا حم �ل �ل��ون ليبيون
“جيدة وت �ع��و���ض ف �� �ش��ل ملتقى
احل ��وار ال�سيا�سي يف االت �ف��اق على
ال� �ق ��اع ��دة الد�ستورية” لإج � ��راء
االنتخابات ،فيما حذر �آخ��رون من
�أنها قد تت�سبب بـ”حرب جديدة”
�إن مل ي�ت��م ب��ال �ت��وازي ن ��زع �ســـالح
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ال �ت��ي ت �ه��دد باللجوء
للعنف �إن جاءت االنتخابات برئي�س
على غري �أجندتها.
و�أعلن رئي�س جمل�س النواب عقيلة
� �ص ��ال ��ح ،خ�ل��ال ل �ق��ائ��ه يف مكتبه
مب��دي �ن��ة ال �ق �ب��ة مب �ب �ع��وث الأمم
امل �ت �ح��دة �إىل ل�ي�ب�ي��ا ي ��ان كوبيت�ش
الأرب � �ع� ��اء امل��ا� �ض��ي � �ش��روع املجل�س
يف جت�ه�ي��ز ق��ان��ون ان �ت �خ��اب رئي�س
ال�ب�لاد ب�شكل مبا�شر م��ن ال�شعب،
بالإ�ضافة �إىل توزيع الدوائر االنتخابيــــــة يف �أنحـــــاء
البالد ،للوفاء ب�إجراء االنتخابـــــات يف موعدها 24
دي�سمرب  ،2021بح�ســـــب ما ن�شــــــره املجل�س على
موقعـه الإلكرتوين.
ويعد مقرتح انتخاب الرئي�س مبا�شرة من ال�شعب من
�أبرز النقاط التي يرف�ضها تنظيم الإخوان يف ليبيا؛
خوفا من �أن ت�أتي برئي�س من خارج �صفوفهم.
وي�ق�ترح��ون ب��دال م��ن ذل��ك ،ان�ت�خ��اب الرئي�س عرب
ت�صويت �أع�ضاء جمل�س النواب الذي ينتمي الع�شرات
منهم ل��ه ،وي�ستطيعون ج��ذب امل��زي��د ،النتخاب من
يريدونه بالإغراء �أو التهديد.
ويتوقع خرباء وحمللون ليبيون �أن مترير القانون
“�سيعو�ض ف�شل �أع���ض��اء ملتقى احل ��وار ال�سيا�سي
الليبي خ�لال جل�ساتهم يف جنيف ،يف االت�ف��اق على
ال �ق��اع��دة ال��د� �س �ت��وري��ة ال �ت��ي جت ��ري ع �ل��ى �أ�سا�سها
االنتخابات الرئا�سية والربملانية».
االجتاه ال�صحيح
وي���ص��ف امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي ال�ل�ي�ب��ي ،ال��دك �ت��ور كمال
امل ��رع ��ا� ��ش ،ق � ��رار جم �ل ����س ال � �ن� ��واب ب� ��أن ��ه “خطوة
جيدة” ،لأن انتخاب الرئي�س من ال�شعب مبا�شرة

هو “النموذج الأم�ث��ل لدولة تعاين من ال�صراعات
والأزمات واالنق�سامات».
وب��رر ذل��ك يف حديثه مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”،
بالقـــــــول �إن “االنتخــــــاب املبا�شـــر من ال�شعب يعطي
ال��رئ�ي����س ��ص�لاح�ي��ات وا�ســــــعة تكت�سب �شرعيتها
م��ن امل�شـــــرع الأول وهـــــــو ال�شــــــعب؛ مم��ا مي ّكن
الرئي�س م��ن و�ضع حــــــــد لالنق�سامات ،و�إنهــــــــــاء
التـدخل اخل��ارج��ي ،و�إع� ��ادة ��س�ي��ادة وهيبة الدولة،
و�سيادة القانـــــــون وامل�ؤ�ســــ�ســـــات ،واحتكــــــار الـــــدولة
لل�سالح».
واعتربـــــــــ املرعـــــــا�ش �أن حتـــــــرك جمل�س النواب يف
هــــــــذا االجتــــــاه “�أعـــــــــاد له حيويتــــــــه باعتبــــــــاره
اجل�ســـــــــم ال���ش��رع��ي امل�ت�ب�ق��ي ،و�إق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راره لقانون
االن �ت �خ��اب��ات وت ��وف�ي�ر ال�ت���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري�ع��ات الالزمــــــة
لتنظيمها ،ي�شكل �ضربة قا�ضية لتنظيم الإخوان
الإره ��اب ��ي ،ال ��ذي ي��ري��د ا��س�ت�م��رار ح��ال��ة الفـــــو�ضى
يف ليبيا؛ لأن�ه��ا احل��ال��ة ال�ت��ي مكنته م��ن ال�سيطرة
واال�ستحواذ على ثروات البالد ،وتوظيف جزء منها
يف احل��روب والعنف ومتويل التنظيمات الإرهابية
العابرة للحدود».
وه � � � َّون ال ��رج ��ل م ��ن ال �ت �ح �� �س��ب ل� ��رد ف �ع��ل تنظيم
الإخ ��وان �إزاء ه��ذه اخل�ط��وة ،الفتا �إىل �أن التنظيم

�شرط جناح القانون
وب � � ��دوره ،ت��وق��ع امل �ح �ل��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال �ل �ي �ب��ي خالد
الرتجمان يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،

يف ال���س�ن��وات الـ 200الأخ�ي��رة .م��ع �سبعة ماليني
م��واط��ن ،جن��ح ل�ب�ن��ان يف ذروت� ��ه (ع ��ام  )2018يف
حتقيق انتاج حملي مبقدار  55مليون دوالر – نحو
ثمن ما تنتجه ا�سرائيل التي هي لي�ست �أك�بر منه
بكثري .ويف ال�سنتني االخريتني انخف�ض هذا االنتاج
 40يف املئة ،اىل  33مليار .واالخطر من هذا ،فقدت
اللرية اللبنانية  90يف املئة من قيمتها.
ول�ف��ت ب��ن داف �ي��د �إىل �أن احل�ك��وم��ة اللبنانية التي
اق�تر� �ض��ت ع�ل��ى م ��دى ال���س�ن�ين ب�ل�ا غ �ط��اء و�أع� ��ادت
جدولة ديونها بال انقطاع ،كانت تعرف �أنه �سيكون
ثمة �أحد ما يف النهاية �أحد يوفر لها حقنة احلياة.
ولكن بعد �سنة من حكومة ت�صريف �أعمال وبغياب
قدرة على ت�أليف حكومة جديدة ،اكت�شف اللبنانيون
�أنه يف ع�صر كورونا ّ
مل الفرن�سيون والأمريكيون من
القاء املال يف الثقب الأ�سود الذي فتح يف املكان الذي
كانت فيه ذات مرة دولتهم .ومع راتب ي�ساوي اليوم
عُ�شر ما كان ي�ساويه قبل �سنتني ،فان مواطني لبنان
العاملني �أي���ض�اً ي�ج��دون �صعوبة لإط �ع��ام �أنف�سهم،
ناهيك عن م��لء خ��زان ال��وق��ود يف �سياراتهم  .وهم
يختنقون يف بيوتهم يف احلر ال�شديد ب��دون مكيف،
ويف ال�صيدليات نفدت حتى االقرا�ص امل�ضادة لوجع

الر�أ�س.
و�أ�ضاف بن دافيد �أن جنود اجلي�ش اللبناين الذين
عملوا ك��درع على ط��ول احل ��دود يف حملة “حار�س
اال�سوار” مطالبون ب ��أن يجمعوا لأنف�سهم املواد
الغذائية اال�سا�سية .فالراتب الع�سكري الذي كانت
قيمته يف امل��ا��ض��ي ن�ح��و  500دوالر ،ي���س��اوي االن
ن�ح��و  50دوالراً ،وه ��م ي �ن �ظ��رون ب�ع�ي��ون ت�ع�ب��ة اىل
مقاتلي “حزب اهلل” الذين يوا�صلون تلقي �أجورهم
وغذائهم كاملعتاد.
يف اجلي�ش اال�سرائيلي يتابعون بقلق الأزمة وير�سمون
�سل�سلة من �سيناريوهات اخلروج منها وكلها مقلقة:
م��ن ت��و��س�ي��ع م�ن��اط��ق احل �ك��م ال��ذات��ي حت��ت �سيطرة
“حزب اهلل” وح �ت��ى ال���س�ي�ط��رة ال�ع�ل�ن�ي��ة واملطلقة
للحزب على ك��ل م�ؤ�س�سات احل�ك��م ،با�سناد �إيراين.
غري �أنه لي�س لالقت�صاد االيراين املتعرث القدرة على
�إنت�شال لبنان .ويف اق�صى الأح��وال ،ميكنه �أن يوزع
عليه ال�سكاكر يف �شكل م�ساعدة مو�ضعية باملال �أو
بالنفط.
و�أكد بن دافيد �أن “حزب اهلل” �أي�ضاً يبدو ك�أنه يهرب
من هذه االزمة .ف�أ�سا�س خطابه هذا اال�سبوع كر�سه
ن�صراهلل بدرو�س املعركة الإعالمية حيال �إ�سرائيل يف

وامليلي�شيات التابعة له “يف كل الأح��وال �سيقف �أمام
�أي عملية دميقراطية تهدد ن�ف��وذه ،و�سيكون عليه
�إم��ا الت�سليم لإرادة ال�شعب� ،أو امل��واج�ه��ة بال�سالح
لتعطيل االنتخابات� ،أو االنقالب على نتائجها ،وهنا
�سيتحمل املجتمع الدويل م�س�ؤولياته يف رفع الغطاء
عن هذا التنظيم».
وبــــــــدا املحلل الليبــــــــــــــي مطمئنا �إىل رد الفعـــــــل
ال ��دويل �إزاء قـــــــــرار جمل�س النــــــــواب ،قائلـــــــــــا
�إن “الدول ال �ك�برى ،وخ�صو�صا ال��راع�ي��ة القريبة
مللتقى احلوار� ،ســـــــتجد حرجــــــــا كبيـــــــرا يف معار�ضة
مر�ســـــــــوم جمل�س ال �ن��واب ال ��ذي يفتـــــح الطريق
لتنظم االنتخابــــــــــات ،وه��و اخت�صــــــا�ص �أ�صيل له،
خ�صو�صا بعـــــــــد ف�شـــــــــل �أع�ضاء احلــــــــــوار ال�سيا�سي
املختارين من هــــــــذه الــــــدول ،وبوجه خا�ص الواليات
املتحدة».
�أما الدول التي قد تعار�ض قرار املجل�س “ف�ستف�سر
معار�ضتها على �أنها عدم جدية منها يف تنفيذها ما
تعلنه عن التزامها بتنظيم االنتخابات يف موعدها».

�أن ال��دع��م ال��دويل �سيتجه ملجل�س
ال�ن��واب يف ال�ف�ترة املقبلة ب��دال من
ملتقى احل ��وار ال�سيا�سي الليبي،
و�أن ه� ��ذا ��س�ي�ن�ع�ك����س ب � ��دوره على
ف���ش��ل تنظيم الإخ � ��وان يف تعطيل
االنتخابات املقبلة.
وات � �ف� ��ق م� �ع ��ه امل� �ح� �ل ��ل ال�سيا�سي
ال�ل�ي�ب��ي ،ال��دك�ت��ور خم�ت��ار اجل ��دال،
يف �أن م� ��� �ش ��روع ق� ��ان� ��ون انتخاب
رئي�س ال��دول��ة م��ن ال�شعب ،املزمع
مناق�شته يف اجلل�سة املقبلة ملجل�س
ال� �ن ��واب�“ ،سيقطع ال �ط��ري��ق على
م��ؤام��رة الإخ��وان للتمكني ،خا�صة
بعد � 10سنوات من هيمنتهم على
امل�شهد ال�ســــــــيا�سي واالقت�صادي يف
البالد».
غ�ي�ر �أن � ��ه ح� ��ذر يف ح��دي �ث��ه ملوقع
“�سكاي ن �ي ��وز عربية” ،م ��ن �أن
القانون اجلديد..
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى“ ،قد يفاقم
الأزمة وي�ؤدي �إىل حرب يف النهاية
لو مت انتخاب الرئي�س من ال�شعب
يف ظل وجود ال�سالح يف يد امليلي�شيات ،التي ال يهمها
�أمن وم�صالح البالد».
و�شدد اجلدال بالقول �إنه “ما مل يتم حل امللي�شيات
وجمع ال�سالح ،لن تنعم البالد ب�أي ا�ستقرار �أو حتول
دميقراطي».
حترك �أممي
بالتوازي مع حترك جمل�س النواب� ،سيتقدم مبعوث
الأمم امل�ت�ح��دة �إىل ليبيا ،كوبي�ش ،قريبا ب�إحاطة
ملجل�س الأمن ب�ش�أن �آخر التطورات يف امل�شهد الليبي،
وف��ق م��ا ذك��رت��ه م�صادر مطلعة ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” ،مرجحة اتخاذ “قرارات مهمة من �ش�أنها
�ضمان الو�صول النتخابات يف موعدها».
و�أ�ضافت امل�صادر �أن كوبي�ش “�سيعود من الإحاطة
اخل��ا��ص��ة مبجل�س الأم� ��ن حم�م�لا ب �ق��رارات رادعة
ت�ستهدف املعرقلني ،وكل من يحاول العبث بخريطة
الطريق التي اعتمدها جمل�س الأمن».
كما �أن��ه من املقرر عقد جل�سة قريبة مللتقى احلوار
ال��وط �ن��ي ب�ح���ض��ور دويل ب � ��ارز ،مل��راق �ب��ة املناق�شات
واملعرقلني لإقرار القاعدة الد�ستورية لالنتخابات،
بح�سب امل�صادر ذاتها.

معاريف :لبنان احلامل بلقب «�سوي�سرا ال�شرق» �صار �أكرث �شبه ًا بغزة
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ك �ت��ب �أل� � ��ون ب ��ن داف� �ي ��د يف � �ص �ح �ي �ف��ة “معاريف”
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أن � �ش��رط �إ� �س��رائ �ي��ل مل���س��اع��دة لبنان
الت�ضييق على خطة “حزب اهلل” يبدو منطقياً ،اال
�أن��ه ي�ترك فراغاً �ستدخل رو�سيا وال�صني اليه مما
�سي�ضيق خطتنا يف هذه الدولة �أي�ضاً.
وكتب �أنه من احل��دود ال�شمالية كان ميكن �أن نرى
هذا اال�سبوع بالعني املجردة الظالم الذي يهبط على
لبنان .فبعد غياب ال�شم�س ،غرقت ق��رى اجلنوب
يف ظ�ل�ام ��ش�ب��ه دام ����س .ويف امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ي�سيطر
عليها احلزب� ،أ�ضاءت الفواني�س نوراً قوياً .والدولة
التي �أم�ل��ت ذات م��رة يف ان تكون “�سوي�سرا ال�شرق
الأو�سط” تبدو الآن �أك�ثر �شبهاً ب�غ��زة ،ح�ين غدت
احلمري لنقل الب�ضاعة الأكرث طلباً يف الدولة ،بغياب
الوقود لتحريك و�سائل موا�صالت �أخرى.
يف اجل �ي ����ش اال� �س��رائ �ي �ل��ي مي �ي �ل��ون ل ��ر�ؤي ��ة الأزم � ��ة
االقت�صادية للبنان تهديداً حمتم ً
ال .والر�أي ال�سائد
هو �أن االزمة كفيلة ب�أن ت�شكل فر�صة لإيران للظهور
كمخل�ص ل�ل�ب�ن��ان �أو لت�شجيع “حزب اهلل” على
ال�سيطرة علناً على ما تبقى من الدولة اللبنانية.
غري �أن خطوات كهذه �ستنهي نهائياً
احتمال مل�ساعدة دولية وتدفن لبنان
عميقاً حتت الرتاب .باملقابل ،هناك
يف ا�سرائيل من يرى يف هذه الأزمة
فر�صة لتقوي�ض قدرة احلزب حزب
اهلل من مكانته كمتوج احلكوماتعلى
�أن يكون �صانع احلكومات يف لبنان،
بالتعاون مع �ضغط دويل وداخلي.
ط ��وال ن���ص��ف ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،كان
ل �ب �ن��ان ي �ت �ن �ق��ل م ��ن م �� �ص �ي �ب��ة �إىل
�أخ ��رى .فمن نتائج ات�ف��اق �سايك�س
بيكو على خريطة ال�شرق االو�سط
كان هو اول من تفكك .وبني حروب
�أه �ل �ي��ة و�أرت� � ��ال م��ن ق ��وات �أجنبية
وت��وت��ر طائفي دائ��م ،حر�ص لبنان
على حفظ تراث من احلكم الفا�سد
وغ �ي�ر ال �ن��اج��ع ع �ل��ى ن �ح��و ظاهر.
�أم��ا الآن ،كما يفيد البنك الدويل،
ف��إن��ه ي�شهد �إح ��دى ح��االت الركود
الأك�ث�ر ح��دة ال�ت��ي ��ش�ه��ده��ا العامل

Sunday

اثناء حملة “حار�س الأ�سوار” .وفقد ن�صراهلل نزعة
املغامرة لديه جتاه ا�سرائيل بال�ضبط قبل � 15سنة،
حني �أنزل �سالح اجلو  24طناً من املواد املتفجرة يف
ال�ضاحية اجلنوبية .وهو ال يبدو كمن ي�شتاق لإعادة
التجربة ،والو�ضع الداخلي يف لبنان يفر�ض عليه
فقط املزيد من �ضبط النف�س.
يعرف ن�صراهلل ان الغ�ضب املت�صاعد بني اللبنانيني
كفيل ق��ري�ب�اً ب� ��أن ينفجر ��ض��ده اي���ض�اً ك��ون��ه ي�شكل
العائق الرئي�سي يف وجه تلقي امل�ساعدة واال�ستثمارات
من الواليات املتحدة وال�سعودية .يبدو الفرن�سيون
كمن فقد االهتمام.
ماكرون ،الذي �سارع �إىل مرف�أ بريوت بعد االنفجار،
ير�سل الآن ب��د َال م�ن��ه وزي��ر خارجيته ول��ن ي�سارع
�إىل ا�ستثمار امل��ال الفرن�سي يف دول��ة �أجنبية يف �سنة
انتخابية .كما �أن العامل العربي يئ�س من اال�ستثمار
يف الدولة الفا�شلة.
وكبادرة طيبة علنية ،اقرتح هذا اال�سبوع وزير الدفاع
الغ�سرائيلي بيني غانت�س م�ساعدة للبنان ،ولكن هذا
ك��ان جم��رد اق�تراح لفظي .يف الغرف املغلقة تطلب
ا�سرائيل من كل ا�صدقائها ،يف الواليات املتحدة ،ويف
�أوروبا ويف اخلليج� ،أال ينقلوا �إىل لبنان دوالراً واحداً
ط��امل��ا ك ��ان “حزب اهلل” يوا�صل
�إقامة م�شاريع ال�صواريخ الدقيقة
يف ق�ل��ب ب �ي�روت .وت ��ؤي��د �إ�سرائيل
امل� ��� �س ��اع ��دة االن� ��� �س ��ان� �ي ��ة للجي�ش
اللبناين اجلائع .ولكنها ت�سعى �أال
ي��زود بو�سائل قتالية �أخ��رى ميكن
�أن توجه �ضدها.
ت �ب ��دو ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة اال�سرائيلية
منطقية ،ول�ك��ن كفيلة ب� ��أن تكون
ل �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة غ�ي�ر م ��رغ ��وب فيها.
ففي غياب م�ساعدة غربية ،تدخل
رو�سيا وال�صني �إىل الفراغ وتعر�ض
على لبنان ا�ستثمارات يف �إعادة بناء
املرف�أ ،و�إقامة حمطات توليد طاقة
وم�صايف نفط .ومنذ اليوم متتنع
ا�سرائيل عن العمل علناً �ضد “حزب
اهلل” يف لبنان – ودقّ وتد رو�سي يف
هذه الدولة �أي�ضاً كفيل ب�أن ي�ضيق
�أكرث ف�أكرث علينا خطانا.
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عوا�صم
دكا
اعتقلت �شرطة بنغالد�ش ال�سبت مالك م�صنع ن�شب فيه حريق
ا�ستمر �أكرث من �أربع وع�شرين �ساعة و�أودى بـ � 52شخ�صا ،ووجهت
له تهمة القتل ومن املحتمل �أن يالحق �أي�ضا بتهمة التوظيف غري
القانوين لأطفال .و�أعلنت ال�شرطة �أنها �ألقت القب�ض ال�سبت على
�أبو الها�شم و�أربعة من �أبنائه بالإ�ضافة �إىل ثالثة م�س�ؤولني �آخرين
يف امل�صنع الواقع ببلدة روغاجن ال�صناعية القريبة من دكا وكان ينتج
احللويات واملعكرونة وع�صائر الفاكهة .عمل عنا�صر الإطفاء لأكرث
من �أرب��ع وع�شرين �ساعة لإخماد احلريق ال��ذي اندلع اخلمي�س يف
املبنى ال��ذي ك��ان يحوي م��واد بال�ستيكية و�أخ��رى كيميائية قابلة
لال�شتعال .وعندما و�صل عنا�صر الإطفاء �إىل الطابق الثالث ،عرثوا
على  48جثة .وقالت ال�سلطات �إن العمال مل يتمكنوا من الهروب
لأن باب الو�صول �إىل الدرج الرئي�سي الذي كان ميكن �أن ي�سمح لهم
باللجوء �إىل ال�سطح كان مغلقا .ووفق قائد ال�شرطة املحلية جيد
العلم ،مل تقت�صر اخلروق على �إغالق باب ال�سطح� ،إذ مل تتبع العديد
من لوائح ال�سالمة يف امل�صنع .وقال لوكالة فران�س بر�س “انه قتل
متعمد» .قبل �إلقاء القب�ض عليه� ،أ�شار املالك �إىل �أن احلريق ميكن
�أن يكون “نتيجة �إهمال من جانب العمال” ،مرجحا �أن �سيجارة مل
تطف�أ ب�شكل جيد ت�سببت باحلريق� .أعلنت وزي��رة العمل مونوجان
�سفيان �أنه مت فتح حتقيق يف توظيف الأطفال يف امل�صنع.
بوغوتا
ين�شط ع�سكريون كولومبيون �سابقون يف �سوق املرتزقة يف العامل،
فيوظفون خربة اكت�سبوها على مدى عقود من القتال �ضد مهربي
املخدرات واملتمردين ،خلو�ض معارك يف اليمن و�أفغان�ستان ومراقبة
خطوط �أنابيب نفط يف ال�شرق الأو�سط ،و�صوال �إىل تدبري عملية
اغتيال رئي�س هايتي .ي�شتبه ب�أن  26كولومبيا ،قتل اثنان منهم على
الأقل و�أوق��ف � ،15شاركوا يف اغتيال رئي�س هايتي جوفينيل مويز
الأربعاء يف مقره يف بور �أو بران�س ،بح�سب �سلطات البلد.
و�سرعان ما �أكدت بوغوتا �أن  17على الأقل من املهاجمني عنا�صر
�سابقون يف جي�شه .ووجود املرتزقة يف الدولة ال�صغرية الواقعة يف
الكاريبي ،ي�سلط ال�ضوء على م�شاركة جنود حمرتفني �سابقني يف
ال�سوق الدولية املربحة للمرتزقة حيث احل�ضور الأكرب لل�شركات
الأمنية الإنكليزية والفرن�سية والبلجيكية واجلنوب �إفريقية.
و�أو��ض��ح خورخي مانيا الباحث يف الظواهر الإج��رام�ي��ة يف جامعة
�إيلينوي بوالية �شيكاغو لوكالة فران�س بر�س �أنه يف كولومبيا “هناك
خربة كبرية يف جمال احلروب غري التقليدية اجلندي الكولومبي
مد ّرب ،لديه خربة قتالية ،كما �أنه يد عاملة قليلة الكلفة».
كييف
�أعلن اجلي�ش الأوكراين ال�سبت مقتل جندي و�إ�صابة ثالثة �آخرين
يف ال�شرق االنف�صايل املوايل لرو�سيا ،على خلفية توترات مت�صاعدة
يف منطقة النزاع امل�ستمر منذ .2014
وهو رابع جندي �أوك��راين يقتل خالل �أ�سبوع .وبح�سب اجلي�ش مت
نقل اجلرحى �إىل امل�ست�شفى و�إ�صاباتهم لي�ست خطرية.
وق��ال اجلي�ش الأوك��راين على في�سبوك �إن املواقع الأوكرانية على
اجلبهة ا�س ُتهدفت بنريان املدفعية وقذائف الهاون وقاذفات القنابل
وال��ر��ش��ا��ش��ات .و�أع��رب��ت منظمة الأم ��ن وال �ت �ع��اون يف �أوروب � ��ا التي
تن�شر مئات املراقبني عن �أ�سفها يف بيان اخلمي�س بالقول “خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني �سجل عدد متزايد من انتهاكات وقف �إطالق
ال �ن��ار» .وي�ستمر ال�ن��زاع ب�ين �أوك��ران�ي��ا واالنف�صاليني يف منطقتي
دونيت�سك ولوغان�سك يف �شرق البالد منذ  .2014واندلعت احلرب
ال�ت��ي �أودت ب��أك�ثر م��ن  13ال��ف �شخ�ص ،بعيد �ضم رو��س�ي��ا ل�شبه
جزيرة القرم .لطاملا اك��دت رو�سيا �أن دعمها للمناطق االنف�صالية
بحت �سيا�سي ،لكن كييف وحلفاءها الغربيني �شجبوا �إر�سال مو�سكو
للعديد والعتاد .وبعد هدنة مت احرتامها يف الن�صف الثاين من عام
 ،2020ت�صاعدت حدة التوتر هذا العام خ�صو�صا يف الربيع عندما
ن�شرت مو�سكو ما يقارب � 100ألف جندي على احلدود الأوكرانية
لعدة �أ�سابيع.

ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا �إىل 79
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�أعلنت ال�سلطات ارتفاع ح�صيلة ال�ضحايا جراء انهيار املجمع ال�سكني يف
فلوريدا �إىل  79قتيال� ،إثر العثور بعد ظهر اجلمعة على جثة �إ�ضافية.
و�أكدت رئي�سة بلدية ميامي ديد دانييال ليفني كافا خالل م�ؤمتر �صحايف
اكت�شاف جثة جديدة ،بعد �أن مت العثور على  14جثة �أخرى يف وقت �سابق
اجلمعة �أي�ضا .ومن بني ال�ضحايا الـ ،79مت التع ّرف �إىل � 53شخ�صا.
�أما الأ�شخا�ص الـ 61الذين يُعتقد �أنهم كانوا يف املبنى حلظة انهياره ،فال
يزالون يف عداد املفقودين ،ح�سب رئي�سة البلدية.
و�أبدت ليفني كافا �سعادتها حل�صول “معجزة �صغرية ميكن �أن توفر بع�ض
الراحة لعائلة تعاين الأمل” ،وذلك بعد العثور على اله ّر “بينك�س” ذي
الفراء الأ�سود ح ّياً بالقرب من �أنقا�ض “�شامبلني تاورز �ساوث” بعد �أكرث
من �أ�سبوعني على الكارثة.
وقد �أعيد اله ّر �إىل مالكيه عائلة غونزالي�س .وكانت ر ّبة هذا البيت� ،أجنيال،
وابنتها ديفني موجودتني يف املبنى حلظة انهياره و�أ�صيبتا بجروح عندما
رب هذه
حاولتا �إنقاذ نف�سيهما ،وقد �أ ّكدتا �أنّ اله ّر تعود ملكيته للعائلة� .أمّ ا ّ
الأ�سرة �إدغار ،فال يزال يف عداد املفقودين.
وم�ساء الأحد مت هدم ما تبقى من املبنى نظرا �إىل �أن الأجزاء التي كانت
ال تزال �صامدة كانت ت�ش ّكل خطرا ،وهو ما م ّكن فرق الإغاثة من الو�صول
�إىل �أق�سام كان يتع ّذر عليم قبل ذلك بلوغها.
و�أ�شاد رئي�س بلدية �سريف�سايد ت�شارلز بوركيت بـ”التقدم املذهل” الذي
حققته فرق الإنقاذ التي تناوبت على مدار ال�ساعة يف موقع الكارثة.
وق��ال �آالن كومين�سكي ،م�س�ؤول خدمات الإطفاء يف ميامي دي��د� ،إن فرق
الإنقاذ ركزت عمليات البحث يف مواقع ال�سالمل حيث من املمكن �أن يكون
حو�صروا وهم يحاولون الهرب ،وكذلك يف داخل الغرف.
هناك �سكان ِ
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�إيران تلعب بالنار ...ما العراقيل �أمام مفاو�ضات فيينا ؟
•• وا�شنطن-وكاالت

خالل اجلوالت الأخرية للتفاو�ض غري املبا�شر بني الأمريكيني والإيرانيني
يف فيينا� ،أعرب ديبلوما�سيون عدة عن تفا�ؤلهم باقرتاب التو�صل �إىل �إحياء
االتفاق النووي .لكن جملة “�إيكونومي�ست” تعدد الكثري من العوائق التي
قد ت�صعب ذل��ك .ف�إ�ضافة �إىل �أن الوقت ي�ضيق ،جتد �إي��ران نف�سها و�سط
انتقال �سيا�سي ال ي�ساعد يف التو�صل �إىل اتفاق قريب .فاز املر�شح املت�شدد
ابراهيم رئي�سي باالنتخابات الرئا�سية املزورة ومن املقرر �أن يخلف الرئي�س
املنتهية واليته ح�سن روح��اين يف الثالث من �أغ�سط�س (�آب) املقبل .يتبنى
رئي�سي مواقف �أكرث عدوانية من مواقف احلكومة احلالية جتاه وا�شنطن
والغرب .لكن ذلك قد ال مينع الطرفني من العودة �إىل االتفاق النووي.
ففي نهاية امل�ط��اف ،ك��ان الرئي�س املت�شدد حممود �أح�م��دي جن��اد هو الذي

�أطلق املحادثات التي �أدت �إىل التوقيع على خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة.
غري �أن املجلة ترى �أن انتخاب رئي�سي يعقد الأم��ور فع ً
ال .تقول الدكتورة
�أني�سة ب�صريي تربيزي من معهد اخلدمات امللكية املتحدة � ْأن لي�س حلكومة
روح��اين حافز كبري ك��ي تكر�س �شهرها الأخ�ي�ر يف احلكم للديبلوما�سية
املحمومة .ف�أي مكاف�آت �سيا�سية هي بعيدة ،مبا �أن االنتخابات املقبلة ،وهي
انتخابات ت�شريعية ،لن حت�صل قبل ث�لاث �سنوات .وتنفي تربيزي وجود
�ضمانات ب��أن تطبق احلكومة الإيرانية اجل��دي��دة �أي اتفاق ترثه .يف 24
يونيو (ح��زي��ران) املا�ضي ،قال م�س�ؤول �أمريكي ب��ارز �شريطة عدم الك�شف
عن ا�سمه �إنه “ال يزال لدينا خالفات جدية مل يتم جتاوزها” .ومن بني
هذه اخلالفات اخلطوات النووية التي حتتاج �إي��ران التخاذها للعودة �إىل
االمتثال وتخفيف العقوبات الذي �ستقدمه وا�شنطن� ،أو ت�سل�سل اخلطوات
التي �سيخطوها كال الطرفني .ت�ضيف املجلة �أن ت�سل�سل اخلطوات مل يعد

ي�شكل عقبة كما كان يف املا�ضي .يقبل كال الطرفني ب�أنه ميكنهما العودة
�إىل ات�ف��اق �ضمن �سل�سلة م��ن اخل�ط��وات املتزامنة ب��د ًال م��ن انتظار الآخر
حتى ينجز كل �شيء �أو ًال .مع ذلك ،تبقى حتديات �أخرى .تقول �إيران �إنها
تريد من الواليات املتحدة رفع جميع العقوبات التي فر�ضها ترامب .ترد
وا�شنطن ب�أنها لن تلغي �سوى العقوبات امل�شمولة باالتفاق النووي .بالفعل،
فر�ضت �إدارة بايدن عقوبات جديدة على عن�صرين من احلر�س الثوري يف
مار�س (�آذار) النتهاكهما حقوق الإن�سان .يقول املحلل يف جمموعة �أورا�سيا
هرني روم �إن هذا النوع من العقوبات “غري امل�ؤثرة اقت�صادياً لكن احل�سا�سة
جداً �سيا�سياً” هو الذي يفر�ض �أبرز التحديات .يف  30يونيو املا�ضي ،طالب
�سفري �إي ��ران يف الأمم املتحدة جميد تخت رافان�شي بـ”�ضمانات” حول
ع��دم ان�سحاب ال��والي��ات املتحدة جم��دداً من االتفاق النووي لتفادي �إثارة
خوف امل�ستثمرين .لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني يقولون �إنه ي�ستحيل ت�أمني
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رغم قرار جمل�س الأمن� ..شبح املجاعة يطارد ماليني ال�سوريني
•• عوا�صم-وكاالت

ب� �ع ��د اج� �ت� �م ��اع جم �ل ����س الأم� � ��ن
اخل��ا���ص ال� ��ذي ج ��دد “تفوي�ض
الأمم املتحدة لإدخ��ال امل�ساعدات
�إىل �سوريا” ،وال��ذي حكر دخول
تلك امل�ساعدات عرب معرب “باب
الهوى” بني �سوريا وتركيا ،ف�إن
قرابة خم�سة ماليني �سوري من
املقيمني يف منطقة �شمال �شرق
�سوريا ،واخلا�ضعة ل�سيطرة قوات
��س��وري��ا ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،يفقدون
املزيد من الأمل ب�إمكانية حدوث
تغيري يف �أحوالهم املعي�شية.
امل ��داوالت ال�ت��ي ج��رت ب�ين الدول
الأع � �� � �ض� ��اء يف جم �ل ����س الأم� � ��ن
ال��دويل كانت تو�صلت �إىل طريق
م �� �س��دود ،وذل� ��ك ل��رف ����ض رو�سيا
املوافقة م�شروع ق��رار مُ قدم من
�إي��رل �ن��دا وال�ن�روي ��ج ،وال ��ذي كان
ين�ص على متديد تفوي�ض الأمم
امل�ت�ح��دة لإدخ� ��ال امل���س��اع��دات �إىل
� �س��وري��ا� ،إ� �ض��اف��ة م�ع�بر اليعربية
احل��دودي مع العراق �إىل نظريه
“باب الهوى” احل � � ��دودي مع
ت��رك�ي��ا ،وه��و �أم��ر رف�ضته رو�سيا
بكل تفا�صيله ،الأم��ر ال��ذي قالت
الأن�ب��اء �إن ال��دول�ت��ان املُقرتحتان
ع��ر� �ض �ت��ا �إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �خ �ل��ي بند
معرب اليعربية ،مقابل املوافقة
الرو�سية على التمديد ال�سنوي
مثلما ت�سري الأم��ور ب�شكل دوري
اعتيادي منذ العام .2014
ال� �ت ��وج ��ه ال� ��رو� � �س� ��ي الأ�� �س ��ا�� �س ��ي
ي �ق��وم ع�ل��ى ث�ن��ائ�ي��ة ط��رح �إي�صال
امل �� �س��اع��دات الأمم �ي��ة ع��ن طريق
املناطق واملعابر ال�سورية �إىل باقي
مناطق البالد ،وهو �أمر ترف�ضه
ال �ق��وى ال��دول �ي��ة ،ب ��ال ��ذات التي
تتحمل امل�س�ؤولية املالية الأكرب

ل �ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات ،ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ك �ن��دا ال �ي��اب��ان واالحت ��اد
الأوربي ،لأنها تعترب ذلك مبثابة
�إع ��ادة منح ال�شرعية لللحكومة
ال �� �س��وري��ة .ك��ذل��ك ك��ان��ت تعر�ض
رو��س�ي��ا تفوي�ضاً �أمم �ي �اً مل��دة �ستة
�أ�شهر فح�سب ،ولآخر مرة ،وفقط
لإجراء تفاو�ض ب�ش�أن �آلية تقدمي
امل �� �س��اع��دات ع��ن ط��ري��ق املناطق
ال �ت��ي ت���س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا احلكومة
ال� ��� �س ��وري ��ة .ف �ح��دث��ت م�ساومة
ال �ي��وم ،ب�ح�ي��ث ت�ن��ازل��ت الواليات
امل ُ�ت�ح��دة وح�ل�ف��اءه��ا ع��ن مو�ضوع
معرب اليعربية ،مقابل املوافقة
الرو�سية على متديد التفوي�ض
ملدة عام كامل.
منطقة �شرق الفرات ،التي ُتقدر
م�ساحتها ب �ح��وايل رب��ع م�ساحة
��س��وري��ا ،وت�ضم �أك�ث�ر م��ن خم�سة

الواليات املتحدة وفرن�سا
تعززان تعاونهما �ضد الإرهاب

•• وا�شنطن�-أ ف ب

و ّقعت وزيرة اجليو�ش الفرن�سية فلورن�س باريل ونظريها الأمريكي لويد
�أو�سنت يف وا�شنطن خريطة طريق جديدة للتعاون بني القوات اخلا�صة
للبلدين ال�ساعيني �إىل تعزيز اجلهود الدولية يف احلرب على الإرهابيني.
وي�أتي توقيع هذه االتفاقية والزيارة التي جتريها باريل يف وقت تن�سحب
ال��والي��ات املتحدة م��ن �أفغان�ستان وتقل�ص فرن�سا وج��وده��ا الع�سكري يف
منطقة ال�ساحل.
وكتبت باريل على تويرت بعد اللقاء “التوقيع مع لويد �أو�سنت على اتفاقية
لتعزيز تعاون قواتنا اخلا�صة” .و�أ�ضافت “يف مواجهة الإره��اب ،طورت
قواتنا اخلا�صة �أخوة حقيقية يف ال�سالح».
و��ش��ددت على �أن “هذه االتفاقية �ستعمق ال��رواب��ط اال�ستثنائية التي مت
ن�سجها” ،م��ن دون �أن تذكر مزيدا
من التفا�صيل.
وو� �ص��ف امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م البنتاغون
اللفتنانت كولونيل انتون �سيميلروث
خريطة الطريق ب�أنها “بيان نوايا
ل�ت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون يف ك ��ل جم ��االت
العمليات اخلا�صة” .وقال �إن الن�ص
ال يتعلق مبنطقة بعينها ،ذل��ك �أن
ال �ب �ل��دي��ن م �ن �خ��رط��ان يف مكافحة
اجلهاديني يف مناطق خمتلفة.
و�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن
اخلمي�س �أن �أط ��ول ح��رب تخو�ضها
الواليات املتحدة �ستنتهي قريبا ،مع
االن�سحاب النهائي للقوات الأمريكية
من �أفغان�ستان بحلول � 31آب�/أغ�سط�س.
من جهته� ،أعلن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون اجلمعة �أن بالده
�ستبد�أ �إغالق قواعد لها يف �شمال مايل يف الن�صف الثاين من العام 2021
يف �إطار التخفي�ض املعلن لوجودها الع�سكري يف منطقة ال�ساحل.
لكن وا�شنطن وباري�س ال تريدان التخلي عن جهودهما يف جمال مكافحة
الإرهاب .وخالل نقا�ش يف املجل�س الأطل�سي ،وهو م�ؤ�س�سة بحثية ،حتدثت
باريل بعد زيارتها البنتاغون عن قوة تاكوبا ،وهي وحدة ت�ضم قوات خا�صة
�أوروب �ي��ة م�س�ؤولة ع��ن مواكبة اجلي�ش امل��ايل يف القتال �ضد الإرهابيني،
معترب ًة �إياها “مثاال ا�ستثنائيا وملمو�سا” للتعاون امل�ستقبلي.
وقالت �إن تاكوبا “مثال ا�ستثنائي وملمو�س لتحمل الأوروبيني م�س�ؤولياتهم
من خالل مواكبة القوات امل�سلحة املالية يف القتال».
وا�شارت اىل ان قوة تاكوبا “حققت بالفعل جناحات كبرية �ضد الإرهاب”،
م�ضيفة �أن “دعم الواليات املتحدة لعملياتنا يف منطقة ال�ساحل �أم��ر يف
منتهى الأهمية».
وذكرت باريل مهمات م�شرتكة �أخرى متت يف ال�سنوات الأخرية ،قائلة �إن
“تعاوننا العملياتي يحقق نتائج ملمو�سة و�سي�ستمر يف ذلك».
وقبل امل�ح��ادث��ات ،ك��ان �أو��س�تن و�صف فرن�سا ب�أنها “ال�شريك املثايل” يف
املحيطني الهندي وال�ه��ادئ  ،حيث حت��اول وا�شنطن بناء �شراكات �أقوى
ملواجهة ال�صني .ويف وا�شنطن زارت باريل �أي�ضا القيادة ال�سيربانية التابعة
للبنتاغون.

م�ل�اي�ي�ن م� ��واط� ��ن �� �س ��وري ��ا ،هي
املنطقة الوحيدة التي مل تدخلها
امل���س��اع��دات ال��دول�ي��ة منذ �أن �أقر
ال �ت �ف��وي ����ض ال� � ��دويل م �ن��ذ العام
 .2014ب��ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا �أكرث
مناطق ال���س��وري ف�ق��راً وتراجعاً
يف م�ستويات التنمية ،وفوق ذلك
ت�ت�ع��ر���ض حل���ص��ار اق�ت���ص��ادي من
قِبل تركيا منذ �سنوات.
ال� � �ب � ��اح � ��ث يف م � ��رك � ��ز ال� ��� �ش ��رق
للدرا�سات ال�سيا�سية درغام بهاري
�شرح يف حديث مع “�سكاي نيوز
عربية” الظروف املحيطة ب�سكان
م �ن �ط �ق��ة �� �ش ��رق ال � �ف� ��رات خ�ل�ال
الفرتة املا�ضية“ :كانت الأحوال
املعي�شية يف تلك املنطقة مُ ي�سرة
خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة� ،إال �أن
عاملني مركبني �أحدثا حتو ًال يف
ذلك .فقانون العقوبات الأمريكي

“قي�صر” منع الإدارة الذاتية يف
تلك املنطقة من بيع امل�ستخرجات
النفطية �إىل احلكومة ال�سورية،
وت��ال �ي �اً � �ص��ارت اخل��زي �ن��ة العامة
ل�ه��ذه الإدارة ،وال�ت��ي ك��ان��ت تدير
فيها املئات من م�ؤ�س�ساتها و�أكرث
م��ن رب ��ع م �ل �ي��ون م��ن موظفيها
ال �ع �م��وم �ي�ين ،وت �ق��دم��ت خدمات
��ص�ح�ي��ة وت�ع�ل�ي�م�ي��ة واقت�صادية،
�� � �ص � ��ارت ت� �ل ��ك اخل� ��زي � �ن� ��ة �شبه
خاوية».
وي�ضيف الباحث بهاري يف حديثه
“كذلك ف� ��إن اجل �ف��اف وانح�سار
الأم� �ط ��ار خ�ل�ال ال���س�ن��ة املا�ضية
يف ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ،ح ��رم القاعدة
االجتماعية الأو��س��ع من ال�سكان
م��ن احل���ص��ول على احل��د الأدنى
م ��ن احل ��اج ��ات ال �غ��ذائ �ي��ة ب�شكل
يومي ،و�سوف ُيثبت �أي ا�ستق�صاء

ميداين �أن الأغلبية من ال�سكان ال
يح�صلون على كفايتهم الطبيعية
من ال�سعرات الغذائية ،خ�صو�صاً
يف الأري ��اف اجلنوبية وال�شرقية
من املنطقة».
ت���ص��ر رو� �س �ي��ا ع �ل��ى ع ��دم �إدخ� ��ال
امل� ��� �س ��اع ��دات �إىل ت �ل��ك املنطقة
بالذات ،لعدم منح الإدارة الذاتية
يف �شمال �شرق �سوريا مزيداً من
ال�شرعية وال�ق��وة ،حيث تعتربها
امل�ن��اف����س ال���س�ي��ا��س��ي والع�سكري
الأبرز للحكومة ال�سورية ،حليف
رو� �س �ي��ا .ك��ذل��ك ف ��إن �ه��ا ت�ع�ت�بر �أن
م�ن�ط�ق��ة � �ش��رق ال� �ف ��رات خا�ضعة
لنفوذ الواليات املتحدة ،وت�ضييق
اخل �ن��اق ع�ل�ي�ه��ا ��س�ت��دف��ع الطرف
الأم� �ي��رك� � ��ي ل �ل �ت �ف �ك�ير بتقدمي
تنازالت لرو�سيا يف �سبيل حلحلة
الأو� � �ض ��اع ف �ي �ه��ا ،خ���ص��و��ص�اً و�أن

ال��والي��ات املتحدة تعترب تكري�س
اال�ستقرار يف تلك املنطقة جزءا
من حماربة الإرهاب.
م�ف��او��ض��ات “جمموعة �إ�ستانا”
التي ت�ضم ك��ل م��ن رو�سيا �إيران
وت� ��رك � �ي� ��ا ،وال� � �ت � ��ي اخ� �ت� �ت� �م ��ت يف
العا�صمة ال�ك��ازاخ���س�ت��ان�ي��ة “نور
�سلطان” ي��وم �أم ����س اجتماعات
ج��ول �ت �ه��ا ال �� �س��اد� �س��ة ع �� �ش��رة ،مل
ت �ت �ع��ر���ض يف ب �ي��ان �ه��ا اخلتامي
�إىل م��و� �ض��وع امل �ع��اب��ر احلدودية
و�إع��ادة جتديد التفوي�ض الأممي
ب ��إدخ��ال امل���س��اع��دات �إىل �سوريا،
وهو �أمر قال املراقبون ب�أن دليل
على وجود توافق غري معلن بني
الدول الثالث ب�ش�أنها.
م���ص��در رف �ي��ع م��ن داخ ��ل الإدارة
ال��ذات �ي��ة ل �� �ش �م��ال � �ش��رق �سوريا،
�أو�ضح يف حديث مع “�سكاي نيوز
عربية” ر�ؤية �إدارته للأمر “ثمة
معطيات تف�صيلية بالن�سبة لنا،
تقول �إن الدول الثالثة متوافقة
مت��ام�اً على ح�صار منطقة �شرق
ال� � �ف � ��رات ،جت ��وي ��ع � �س �ك��ان �ه��ا من
�أج� ��ل ان� �ت ��زاع ت� �ن ��ازالت �سيا�سية
م��ن ق��وات �سوريا الدميقراطية.
والإدارة ال مت�ل��ك �أوراق �ضغط
ل�ل��دف��اع ع��ن �سكانها ،خ�لا بع�ض
ال��دور ال��ذي ال متار�سه الواليات
املُتحدة ب�شكل جدي .لكن اجلميع
ي�ع��رف ،ب��ال��ذات ال ��دول امل�س�ؤولة
ع��ن ت��دف��ق امل �� �س��اع��دات� ،أن هذا
النوع من ال�ضغوط االقت�صادية
ه� ��ي داف � � ��ع رئ �ي �� �س ��ي وج ��وه ��ري
ل��زي��ادة م�ستويات العنف وقدرة
التنظيمات املتطرفة على جذب
ال�شباب القانطني من �أحوالهم،
وهذه م�س�ألة مت�س الأمن القومي
لكل هذه الدول ،بالذات الواليات
املُتحدة ودول االحتاد الأوروبي».

هذه ال�ضمانات لأ�سباب لي�س �أقلها عدم قدرة حتويل االتفاق النووي �إىل
معاهدة من دون دعم ثلثي �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ .وعار�ض اجلمهوريون
الذين ي�شكلون ن�صف املجل�س االتفاق النووي ب�شدة منذ البداية .ويف جميع
الأح��وال� ،أظهر ترامب كيف ميكن للرئي�س الأمريكي االن�سحاب ب�سهولة
من املعاهدات الطويلة املدى .يف هذا ال�سياق ،قال م�س�ؤول �أمريكي“ :لي�س
هنالك �ضمانة ك�ه��ذه ،و�أعتقد �أن �إي ��ران ت��درك ذل��ك ونحن ن��درك ذلك».
ذكرت املجلة وجود �شكاوى لدى القوى الغربية �أي�ضاً .تتحدث �إيران عن �أن
انتهاكاتها ملوجباتها القانونية يف االتفاق هي عالجية وقابلة للرتاجع عنها.
لكن الغرب يقول �إن هذه االنتهاكات �أك�سبت �إيران معرفة قيمة ودائمة يف
ت�شغيل �أجهزة الطرد املركزي املتطورة وت�صنيع معدن اليورانيوم �إ�ضافة �إىل
�أمور �أخرى .وكان يفرت�ض باالتفاق الأ�سا�سي �أن ي�ؤجل ح�صول �إيران على
هذه املعرفة ل�سنوات وبالتايل �أن يبطئ تطورها النووي.

�سيدين حتذر من الأ�سو�أ ب�شان كورونا

•• ملبورن-رويرتز

�سجلت والية نيو �ساوث ويلز الأ�سرتالية �أم�س ال�سبت �أكرب زي��ادة يومية
ه��ذا العام يف ع��دد الإ�صابات املنقولة حمليا بفريو�س كورونا مع حتذير
ال�سلطات من �أن الأ�سو�أ رمبا مل ي�أت بعد يف �سيدين التي فر�ض عليها عزل
عام �صارم ملدة ثالثة �أ�سابيع .و�سجلت �أك�ثر والي��ات ا�سرتاليا �سكانا 50
�إ�صابة حملية جديدة بكورونا ارتفاعا من � 44إ�صابة يف اليوم ال�سابق.
وبذلك يرتفع تف�شي �ساللة دلتا �شديدة العدوى �إىل � 489إ�صابة .من بني
حاالت ال�سبت خالط � 26شخ�صا النا�س �أثناء �إ�صابتهم بالعدوى مما �أدى
�إىل تعميق املخاوف من متديد عزل عام لأكرث من خم�سة ماليني �شخ�ص
يف �سيدين واملناطق املحيطة بها .وقالت رئي�سة وزراء الوالية جالدي�س
بريجيكليان يف �إفادة تلفزيونية “عندما تعلم �أن هناك  26حالة معدية
يف املجتمع ف�إن اال�ستنتاج الوحيد الذي ميكننا ا�ستخال�صه هو �أن الأمور
�ستزداد �سوءا قبل �أن تتح�سن» .و�أ�ضافت “�أعتقد �أنه من الوا�ضح متاما �أنه
ما مل نقم بتقلي�ص هذا امل�ستوى من امل�صابني بالعدوى يف املجتمع  ،فلن
نتمكن من تغيري الأمور ب�أ�سرع ما ميكن �أو ب�أ�سرع ما ينبغي».

احلكومة الأرجنتينية متدد القيود ال�صحية

•• بوينو�س اير�س�-أ ف ب

م��ددت احلكومة الأرجنتينية القيود ال�صحية حتى � 6آب�/أغ�سط�س يف
حماولة لوقف انت�شار فريو�س كورونا ،وال �سيما املتحورة دلتا التي تعترب
�أ�شد عدوى من �سواها .وي�أتي هذا القرار يف وقت �سجلت الدولة البالغ عدد
�سكانها  45مليون ن�سمة 4,6 ،ماليني �إ�صابة ،بينها �أكرث من � 98ألف
وفاة ،ما يجعلها بني �أكرث البلدان ت�ضررا يف الأمريكيتني .وقالت احلكومة
يف قرارها املتعلق بتمديد القيود ال�صحية �إن “املتحورة دلتا ُر ِ�صدت يف 86
بلدا وهي معدية بن�سبة � 50إىل  70%اكرث من املتحورة �ألفا» .وا�شرتت
الأرجنتني  28مليون جرعة من اللقاحات من خمتربات عدة .وحتى الآن،
تلقى نحو  5ماليني �شخ�ص اجلرعتني ال�ضروريتني.

�صحف عربية :امليلي�شيات العراقية« ..مقاومة» م�أجورة
•• عوا�صم-وكاالت

ي� �ب ��دو �أن ال � �ع� ��راق ب� ��ات مقب ً
ال
على فو�ضى امليلي�شيات امل�سلحة
م ��ع ت �ن��ام��ي ق��درت �ه��ا الع�سكرية
م� ��ؤخ ��راً و�إق ��دام� �ه ��ا ع �ل��ى تكرار
ع�م�ل�ي��ات ع���س�ك��ري��ة غ�ير منظمة
تخدم �أه��داف�اً ع�شوائية ،وه��و �إن
��ص��ح ال�ت�ع�ب�ير جم ��رد ف���ص��ل من
م�سل�سل �أفول �شعارات اجلماعات
الأيديولوجية ،والتح ّول علناً �إىل
جماعات ت�ستهدف امل��ال والنفوذ
ب�أي طريقة كانت.
وبح�سب �صحف ع��رب�ي��ة �صادرة
�أم� �� ��س ال �� �س �ب��ت مل ت �ع��د �أوام� � ��ر
امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن الإي� ��ران � �ي�ي��ن جتد
�صداها بالكامل لدى امليلي�شيات
امل��وال�ي��ة ل�ه��ا يف ال �ع��راق ،وه��و ما
ك���ش�ف��ت ع�ن��ه ال ��زي ��ارات الأخ �ي�رة
ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا م���س��ؤول��و احلر�س
ال �ث��وري �إىل ب�غ��داد لل�ضغط من
�أجل التهدئة مع الواليات املتحدة
�إىل ما بعد املحادثات النووية� ،إال
�أن ردود امليلي�شيات ج��اءت عك�س
ذلك متاماً.
قواعد اال�شتباك
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أو� �ض �ح��ت �صحيفة
“العرب” ال�ل�ن��دن�ي��ة �أن �أوام� ��ر
رئ �ي ����س ج �ه��از اال� �س �ت �خ �ب��ارات يف
احل��ر���س الإي ��راين ح�سني طائب
للميلي�شيات تق�ضي بالتهدئة،
خ�لال زي��ارت��ه ل�ب�غ��داد قبل �أيام،
مل تلقى �آذان� �اً �صاغية� ،إال لدى
ك�ت��ائ��ب ح ��زب اهلل ال �ع ��راق ،التي
دع��ا قائدها املعروف بــ”�أبو علي
الع�سكري” �إىل رف�ض ا�ستهداف
البعثات الدبلوما�سية داعياً بقية
الف�صائل �إىل م��ا �أ�سماه “حفظ
ق ��واع ��د اال� �ش �ت �ب��اك وع� ��دم حرق
مراحل املعركة مع العدو».
و�أك� ��د م��راق �ب��ون �أن ال �ه��دف من
ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري رف ��ع
احل ��رج ع��ن �إي � ��ران يف العالقات

م ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ل �ك��ن ال
�أح��د ي��أخ��ذه��ا على حممل اجلد
خا�صة �أن امليلي�شيات باتت تتعمد
ال �ت �ح��رك ب�شكل م �ن �ف��رد ،وتنفذ
ع�م�ل�ي��ات�ه��ا يف �أي وق ��ت دون �أن
ت ��أخ��ذ يف احل���س�ب��ان ردود الفعل
اخلارجية ،مبا يف ذلك ما يتعلق
بتحفظات �إيران نف�سها.
وب��دا وا�ضحا �أن ك�لام الع�سكري
ه��و “مناورة ظرفية” ،وه��و ما
ي�ع�ن��ي �أن خ �ي��ار ال�ت���ص�ع�ي��د قائم
ب�ق�ط��ع ال�ن�ظ��ر ع�م��ا ق��ال��ه رئي�س
ا�ستخبارات احلر�س الثوري .فيما
ي��رى مراقبون �أن ال�ه��دف الأول
للمجموعات املوالية لإي��ران هو
“تفادي خ�سارة م�صداقيتها داخل
ق��اع��دت�ه��ا ال�شعبية” يف العراق
بالتزامن مع تراخي قب�ضة �إيران
ع�ل��ى امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات �إىل ج��ان��ب �أن
دعمها مل يعد �سخياً كما كان يف
ال�سابق ب�سبب العقوبات وت�أثري
الأزم� ��ة االق�ت���ص��ادي��ة وال�صحية
جراء انت�شار وباء كورونا ،ف�ضال

عن ثقل تكاليف احلرب يف اليمن
و�سوريا ،ما جعل ق��ادة الف�صائل
ير�سمون خططاً خا�صة لتح�صيل
دعم �إ�ضايف.
الظروف املحيطة
��ص�ح�ي�ف��ة “النهار” اللبنانية
�أ�شارت �إىل �أن معادلة امليلي�شيات
امل�سلحة وم�س�ألة تعاطيها ملجمل
الأو�ضاع والظروف املحيطة حالياً
يفر�ض عليها حتو ًال على �صعيد
ال�شكل وامل�ضمون معاً ،فيما يتندّر
ال �ع��راق �ي��ون ع�ل��ى “مان�شيتات”
الأخ�ب��ار املتكررة ،والتي تتحدث
عن �سقوط �صواريخ “يف حميط”
ال�سفارة الأمريكية ،حيث �أ�صبح
“املحيط” ت��دري �ج �ي �اً الهدف
الأك�ث�ر �إ��ص��اب��ة ب��د ًال م��ن الهدف
املفرت�ض وهو مبنى ال�سفارة.
ون�ب�ه��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة مل���س��أل��ة عدم
�إ� � �ص� ��اب� ��ة ال� �ف� ��� �ص ��ائ ��ل امل�سلحة
�أهدافها ،يحمل تف�سريين ،حيث
ي�ع�ت�ق��د ف��ري��ق �أن �أ� �س �ل �ح��ة تلك

ال �ف �� �ص��ائ��ل ع ��اج ��زة ب��ال �ف �ع��ل عن
�إ�صابة الأهداف ،خا�صة مع وجود
م �ن �ظ��وم��ة “�سي رام” امل�ضادة
ل�ل���ص��واري��خ يف حم�ي��ط ال�سفارة
الأم��ري �ك �ي��ة ،ف�ي�م��ا ي ��رى �آخ ��رون
�أن ت�ل��ك ال�ف���ص��ائ��ل ت�ت�ع�م��د عدم
الت�سبب ب�أ�ضرار يف مبنى ال�سفارة
خ �� �ش �ي��ة رد ال �ف �ع��ل الأم ��ري� �ك ��ي،
وه ��و م��ا ظ�ه��ر ج�ل�ي�اً ح�ي�ن ملّحت
�إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دونالد ترامب �إىل �إمكانية �إغالق
ال �� �س �ف��ارة الأم��ري �ك �ي��ة يف بغداد،
ل �ت �ت��زاح��م ت �� �ص��ري �ح��ات ال�سا�سة
القريبني من طهران� ،ضد قرار
الإغ � �ل� ��اق .و�أك� � � ��دت ال�صحيفة
�أن زع� �م ��اء ال �ف �� �ص��ائ��ل امل�سلحة
املرتبطة ب��إي��ران ،والتي ين�ضوي
ك �ث�ير م �ن �ه��ا يف ه �ي �ئ��ة “احل�شد
ال�شعبي” ،يجرون مناورات ب�ش�أن
عالقتهم بتلك الهجمات ،حيث
ي �� �س��ارع��ون �إىل ن �ف��ي عالقتهم
ب �ع �م �ل �ي��ات ال �ق �� �ص��ف ح�ي�ن تعلن
ال�سلطات ع��ن �سقوط مدنيني،

بينما يلتزمون ال�صمت يف حاالت
�أخ ��رى ،م��ع ا��س�ت�م��رار من�صاتهم
الإع �ل��ام� � �ي � ��ة “الظل ّية” �أو
املبا�شرة ،مبباركة تلك الهجمات
وتبنيها .وه��و م��ا يظهر �أن تلك
الف�صائل حني ت�ش ّكلها بو�صفها
ج�م��اع��ات م�سلحة� ،أيديولوجية
ومت�شددة ،ب��د�أت خ�لال ال�سنوات
الأخ�ي��رة ب��ال �ن��زوع ن�ح��و االبتعاد
ع��ن ال���ش�ع��ارات ال��رئ�ي���س��ة ،وامليل
�إىل ت�شكيل اق�ت���ص��ادي��ات كربى
ب��اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن م� �ق ��درات بلد
“مليء بالأموال” مثل العراق.
نُذر املواجهة
ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د م �ت �� �ص��ل تناولت
��ص�ح�ي�ف��ة “ال�شرق الأو�سط”
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ع ��راق �ي ��ة املقرر
�إج��را�ؤه��ا يف العا�شر م��ن �أكتوبر
(ت�شرين الأول) القادم ،بذكر �أن
كبار املر�شحني لهذه االنتخابات
�� �س ��واء م ��ن ال� �ق ��وى التقليدية
ال�ت��ي ت�سيدت امل�شهد ال�سيا�سي

واالن�ت�خ��اب��ي يف ال �ع��راق منذ �أول
ان �ت �خ��اب��ات ت���ش��ري�ع�ي��ة يف البالد
ع��ام � 2005إىل �آخ��ر انتخابات
م���ش�ك��وك يف ك��ل � �ش��يء ف�ي�ه��ا عام
� 2018أم ممن يجربون حظهم
ل �ل �م��رة الأوىل ،ر�� �ص ��دوا مبالغ
طائلة من �أج��ل �ضمان الفوز ،يف
وقت بد�أت تت�صاعد نذر مواجهة
ب �ي�ن وا� �ش �ن �ط��ن وخ �� �ص��وم �ه��ا يف
العراق من الف�صائل امل�سلحة.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن��ه وبينما
ك��ان��ت اخل�شية قائمة �أ��ص� ً
لا من
“ال�سالح املنفلت” ال��ذي يخ�شى
�أن يهيمن على ج��و االنتخابات،
ف� ��إن امل �خ��اوف ال �ي��وم ب��ات��ت �أكرث
و� �ض��وح �اً م ��ن �إم �ك��ان �ي��ة ح�صول
مواجهة مفتوحة ما يتعذر معه
�إجراء االنتخابات �أ� ً
صال .الأ�شهر
الطويلة من احلملة الدعائية من
�ش�أنها توفري مزيد من ال�ضغوط
على اجلماهري �أو يف يوم االقرتاع
وذل��ك جلهة �إم��ا منع النا�س من
الو�صول �إىل مراكز االق�تراع �أو
ال �ت ��أث�ير ع�ل�ي�ه��م ب �ه��دف حملهم
ع �ل��ى االق �ت��راع ل���ص��ال��ح �أط� ��راف
بال�ضد من �أطراف �أخرى.
ونبهت ال�صحيفة �إىل �أن “انت�شار
ال �� �س�ل�اح امل �ن �ف �ل��ت وت ��زاي ��د نفوذ
امليلي�شيات ،ال يوفران بيئة �آمنة
الن �ت �خ ��اب ��ات ن��زي �ه��ة وعادلة”،
ف �ي �م��ا ي� �ه ��دد ال� ��� �س�ل�اح اجلديد
ع�ب�ر ال� �ط ��ائ ��رات امل� ��� �س�ّي�رّ ة التي
ا�ستخدمتها الف�صائل يف حربها
�ضد الوجود الأمريكي يف العراق
ب��و� �ض��ع االن �ت �خ��اب��ات ره� ��ن تلك
امل ��واج� �ه ��ة .وت �ت �ح �م��ل احلكومة
م�س�ؤولية تنامي قوة امليلي�شيات
نتيجة ل�ضعف �إجراءات احلكومة
يف و�ضع حد ملمار�سات امليلي�شيات
ال �ت��ي ال ت �ل �ب��ي م �� �ص��ال��ح وطنية
و�إمن��ا تعك�س الرغبات الإيرانية
التي ترتبط بها هذه امليلي�شيات
ال�ستخدامها ورقة يف مفاو�ضاتها
مع وا�شنطن حول امللف النووي.
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بلومربغ :على باك�ستان التخلي عن اعتبار «طالبان» رافعة
•• وا�شنطن-وكاالت

حول عالقة باك�ستان بحركة “طالبان” الأفغانية ،كتب ميهري �شارما يف
موقع بلومربغ الأمريكي� ،أن م�ؤ�س�س باك�ستان حممد علي جناح ،كان مقتنعاً
ب ��أن ال�ث�روة الأك�ث�ر �أهمية يف �أم�ت��ه النا�شئة ك��ان موقعها .ويف مقابلة بعد
�شه ٍر من الإ�ستقالل عام  1947ر�سم جناح لل�صحافية يف جملة “اليف”
الأمريكية مارغريت بوركيه-وايت� ،صورة حيوية لتوقعاته ب�أن “باك�ستان
حم��ور ال�ع��امل ،حيث ه��و مكاننا -وك��ان ير�سم ب�ساببته دوائ��ر ك�برى حيث
�سيدور م�ستقبل العامل».
ويف ع��ام  ،1947وبينما ك��ان ال �ع��امل ي��دخ��ل يف احل ��رب ال �ب ��اردة� .شرحت
بوركيه-وايت �أن الباك�ستانيني يتوقعون من الواليات املتحدة� ،أن تدفع على
نح ٍو جيد ،من �أجل تنمية حليف يحتل موقعاً ا�سرتاتيجياً-و�أن متوّل �أي�ضاً

قواته امل�سلحة .وبعد عقود ،تغري القليل ب�شكل م�أ�سوي .وبينما تتابع باك�ستان
التخلي غري املدرو�س للرئي�س الأمريكي جو بايدن عن �أفغان�ستان ،ف�إن القادة
الباك�ستانيني مقتنعون ب�أنه ميكنهم ا�ستخدام رافعة نفوذهم على طالبان ،من
�أجل احل�صول على تنازالت من الواليات املتحدة يف ال�سياق نف�سه من احليل،
التي كانت ت�ستخدم منذ �سبعة عقود ومل ت�ساعد باك�ستان وال مواطنيها وال
اقت�صادها� .إن باك�ستان يجب �أن ال تتوقع �أن تنجح هذه املرة .و�ستغادر القوات
الأمريكية �أفغان�ستان بحلول �سبتمرب(�أيلول) .ويف هذه الأثناء �سيتعني على
�صندوق النقد ال��دويل �أن يجري مراجعة مت�أخرة ل�صفقة �إنقاذ لباك�ستان
ب�ستة مليارات دوالر .ويطالب ال�صندوق باك�ستان ب�أن ت�سرع خطوات الإ�صالح
الإقت�صادي ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق بقطاع الطاقة امل�ضطرب .كما �أن رئي�س
الوزراء عمران خان ي�ساوره قلق عميق حيال الإنتخابات التي �ستجري بعد
عامني .وهكذا ،ف�إن املوازنة التي قدمتها حكومته ال�شهر املا�ضي ال تتناغم

متاماً مع مطالب �صندوق النقد الدويل .ويف الوقت الذي تت�ضمن املوازنة
خطوات قليلة حم��دودة نحو ت��وازن احل�سابات الباك�ستانية ،ف�إنها مع ذلك،
�أث��ارت عا�صفة �سيا�سية ،وال�سيما قرار فر�ض �ضريبة على ا�ستخدام بيانات
الهواتف اخليلوية ،قد جرى �سحبه ف��وراً .وال يريد خان التخلي عن دولة
ال��رف��اه الإ�سالمية التي وع��د بها الناخبني ع��ام  .2018كما �أن��ه تعهد �أن
تت�صدى “باك�ستان اجلديدة” �أكرث للغرب .وقال وزير املال �شوكت تارين
يف معر�ض دفاعه عن املوازنة ،التي كان يفرت�ض �أن ت�سرت�ضي �صندوق النقد
ال��دويل� ،إن خ��ان �أ�صر “على ال��دف��اع عن موقفه” �ضد ال�صندوق ،و�أن��ه يف
الوقت نف�سه كان يو�سع دولة الرفاه .ور�أى الكاتب �أن �صندوق النقد لن يكون
�سعيداً .ويف حال ح�صول ذلك ،ف�إن دائني باك�ستان الآخرين ،خ�صو�صاً بنك
التنمية الأ�سيوي ،لن ي�سارعوا بدورهم �إىل م�ساعدة �إ�سالم �آباد.
وهنا ي��أت��ي دور ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .ويف مقابلة ع��ام  ،1947زع��م جناح �أن

“الواليات املتحدة حتتاج �إىل باك�ستان �أكرث مما حتتاح باك�ستان �إىل الواليات
املتحدة” .وعلى نح ٍو م�شابه� ،أوردت �صحيفة الفاينن�شال تاميز الربيطانية،
�أن احلكومة الباك�ستانية ت�أمل يف �أن ال��والي��ات املتحدة حتتاج �إىل تر�سيخ
اال�ستقرار يف �أفغان�ستان بعد االن�سحاب الأمريكي ،الأمر الذي مينح باك�ستان
“بع�ض امل�ساحة” خ�صو�صاً عندما تتعلق امل�س�ألة ب�صندوق النقد( .وقد نفى
تارين هذا التقرير) وزع��م خان يف حديث �إىل �صحيفة “نيويورك تاميز”
الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن ��ه م�ستعد ل�ل�ت�ع��اون م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة “وفعل ك��ل �شيء
با�ستثناء ا�ستخدام ال�ق��وة الع�سكرية �ضد طالبان” .وم��ع ذل��ك ،وكما قال
�أحد الديبلوما�سيني الباك�ستانيني ال�سابقني ،ف�إنه بالكاد ت�ساعد �إ�سالم �أباد
يف هذه امل�س�ألة يف الوقت احلا�ضر .وي�ستمر ق��ادة طالبان يف العي�ش بحرية
يف باك�ستان ،وحتى وه��م يجرون مفاو�ضات بطيئة مع احلكومة الأفغانية
ويوا�صلون ق�ضم الأرا�ضي.

11

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت�صفيق حار للرئي�س ال�سابق للمجل�س الأوروبي يف ختام خطابه املناه�ض حلزب القانون والعدالة
وف� ًق��ا ل��وزي��ر ال���ش��ؤون اخلارجية
ال�سابق رادو� �س�لاف �سيكور�سكي.
طموحه؟ و�ضع حد ل�سلطة حزب
ال �ق ��ان ��ون وال� �ع ��دال ��ة ،وه� ��و حزب
حم ��اف ��ظ م �ت �� �ش��دد وم �� �ش �ك��ك يف
االحت ��اد الأوروب� ��ي برئا�سة عدوه
ال�ل��دود ،يارو�سالف كات�شين�سكي،
ال� � � � ��ذي ي� �ج� ��� �س ��د ح� ��� �س ��ب ق ��ول ��ه
“ال�شيطان».
ان بولندا ان�ضمت �إىل “مع�سكر حل� ��زب ال� �ق ��ان ��ون وال� �ع ��دال ��ة ،وال
�أم � ��ام امل� ��ؤمت ��ر ال� ��ذي ع�ي�ن��ه نائبا هدفه املعلن �صراحة هو �إ�ضعاف تنق�صه الأوراق الرابحة لتحقيق
ذلك.
للرئي�س ال�سبت املا�ضي ،يف انتظار االحتاد الأوروبي».
ال�ت�ت��وي��ج ب��ال���ش�ك��ل امل �ن��ا� �س��ب ،جلد
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل �آن� � � ��ا ماتر�سكا
دونالد تا�سك �سيا�سة حزب القانون
�سو�سنو�سكا ،الأ��س�ت��اذة يف جامعة
ميلك �صفات الزعامة
وال� �ع ��دال ��ة ،م �ت �ه �م��ا �إي� � ��اه ب� ��إث ��ارة ال ّ
يحط دون��ال��د تا�سك يف ميدان وار�� � �س � ��و�“ ،إنه م �ن��اف ����س ق� ��وي،
التوترات مع �شركائه الأوروبيني ،م� ��وال ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة ال�سيا�سية و�سيا�سي متمر�س ،يتمتع ب�صفات
وعزل البالد على نطاق دويل.
البولندية ،وال �شيء ي�سمح بتو ّقع ال��زع��ام��ة وك ��ل م�ت�ط�ل�ب��ات ك�سب
وق ��ال �أم ��ام م ��ؤمت��ر احل ��زب الذي ف��ر���ص جن��اح��ه .و��س�ي�ت�ع�ين عليه دع��م ال�شعب” ،لكن عليه �إيجاد
�صفق له طويال�“ :أنا هنا لو�ضع �أو ًال �أن يتوىل زمام حزب �ضعيف� ،أر� �ض �ي��ة م���ش�ترك��ة م��ع ال�شخ�ص
ح��د ل�ه��ذا الكابو�س و�إع ��ادة الثقة ف�شل يف ت�ق��دمي ب��دي��ل م��وث��وق به ال � ��ذي ي �ط �م��ح �أي� �� ً��ض ��ا اىل قيادة
بالن�صر” .بعد �أي��ام قليلة ،انتقد للحكومة االجتماعية املحافظة احلزب ،عمدة وار�سو ال�شاب رافال
�أم � ��ام ال���ص�ح��اف��ة الإع �ل��ان الذي
م �ف��اده �أن احل �ك��وم��ة البولندية
و ّق �ع��ت م��ع ال�ع��دي��د م��ن الأح� ��زاب
الأوروب� �ي ��ة ال���س�ي��ادي��ة واليمينية
املتطرفة ،معتقدًا �أن “ال�شخ�ص
ال��وح �ي��د ال ��ذي رف ��ع ال�ن�خ��ب بعد
ه ��ذا الإع �ل ��ان ه ��و بوتني” ،مبا

يعود الرئي�س ال�سابق للمجل�س الأوروبي والرئي�س
احل���ايل حل��زب ال�شعب الأوروب�����ي �إىل ال�ساحة
ال�سيا�سية البولندية .ويعد الطريق ب���أن يكون
اً
طويل وملي ًئا باملزالق لهذا ال�سيا�سي املوهوب ،الذي
يخاطر بان يظهر �سري ًعا كرجل من املا�ضي.
ال�شخ�ص الذي �أطلق عليه ا�سم “دونالد الآخر”،
عندما ك��ان ي�تر�أ���س املجل�س الأوروب���ي ،يف �إ�شارة
�إىل الرئي�س الأمريكي ،ي�شرتك مع حامل ا�سمه يف
الت�صميم وال�صراحة.
بعد �سبع �سنوات م��ن العمل يف �أع��ل��ى من�صب يف
بروك�سل ،عاد الوزير البولندي ال�سابق وامل�ؤ�س�س
امل�شارك حلزب املنرب املدين الليربايل� ،إىل وار�سو
للم�شاركة يف معركة “عمالقة”..

قد يظهر �سري ًعا كرجل من املا�ضي

عدوه اللدود ،يارو�سالف كات�شين�سكي ،الذي يج�سد ح�سب قوله ال�شيطان
يف م�ن��اف���س��ة م�ن�ه�ج�ي��ة م ��ع زعيم
ال �ع��دال��ة وال �ق ��ان ��ون ،يارو�سالف
كات�شين�سكي.
«�إذا لعب دور املعلم اجلاهز خلدمة
جيل جديد ،ميكن �أن ينجح ،اما
�إذا ك��ان يهدف �إىل من�صب رئي�س
ال��وزراء �أو رئي�س اجلمهورية ،و�أن
امل���س��أل��ة جم��رد ع ��ودة �إىل ال ��وراء،
ف�أنا ا�شك يف فر�ص جناحه” ،يرى
احلزب املحافظ املتطرف.
كبرية.
لوكا�س ما�سيك.
من الناحية االقت�صادية� ،سيجد
�أوىل ا� �ش��ارات ال ��ر�أي ال�ع��ام واعدة
احل� ��زب ،ذو اجل� ��ذور الليربالية،
رجل من املا�ضي
�صعوبة يف الرتاجع عن ال�سيا�سة يف جم ��ال ال �ع�لاق��ات م��ع االحت ��اد ل� �ه ��ذا ال� ��رج� ��ل امل� � �ح � ��ارب .فبعد
االج �ت �م��اع �ي��ة ال���س�خ�ي��ة وامل� ��ؤي ��دة الأوروب ��ي وم�س�ألة دول��ة القانون� ،أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة م��ن ع ��ودت ��ه ،و�ضعت
ل�ل�أ��س��رة ال�ت��ي ك ّر�سها خليفته يف ف �� �س �ي �ت �� �س �ن��ى ل �ل ��زع �ي ��م اجل ��دي ��د ا�ستطالعات الر�أي حزب “املن�صة
ال�سنوات الأخ�يرة .و�سيتعني عليه ل�ل�م�ع��ار��ض��ة امل� ��رور اىل الهجوم .املدنية” يف املركز الثاين ،بن�سبة
حتديث ا�سرتاتيجيته االقت�صادية ل �ك��ن ع�ل�ي��ه �أي �� ً��ض��ا ال�ترك �ي��ز على  18فا�صل  6ب��امل��ائ��ة خلف حزب
حيث تركت حكومته ذكريات �سيئة جتميع املعار�ضة .ويتمثل اخلطر ال �ع��دال��ة وال �ق��ان��ون وح �ل �ف��ائ��ه يف
يف مطلع العقد الأول من القرن ال��رئ�ي���س��ي ال� ��ذي ي �ت �ه��دده ،يف ان احل �ك��وم��ة ( 33ب ��امل ��ائ ��ة) ،ولكن
احل� ��ايل ،وال �ت��ي مت �ي��زت ب�إ�صالح يظهر ك��رج��ل م��ن امل��ا��ض��ي ،ان مل متقدما على “بولندا ،”2050
ن �ظ��ام ت�ق��اع��د ال ي�ح�ظ��ى ب�شعبية ي�ك��ن جت� ��اوزه ال��زم��ن� ،إذا متوقع وه��و ح��زب مي�ين الو�سط ظهر يف
ال�سنوات الأخرية ،يقوده ال�صحفي
وامل� ��ذي� ��ع ال �ت �ل �ف��زي��وين ال�سابق،
�سيمون ه��ول��ون�ي��ا ،وال ��ذي يراهن
ب��دق��ة ع �ل��ى ط��ري��ق ث��ال��ث لإنهاء
م�ع��رك��ة ال �ع��داء ال ��وراث ��ي الأب ��دي
للرجلني البولنديني.
عن ليزكو

بولندا :الرهان ال�سيا�سي اجلريء لدونالد تا�سك!...

يتوىل زمام حزب �ضعيف ف�شل يف تقدمي بديل حلكومة حزب القانون والعدالة
ترزا�سكوف�سكي ،الذي كاد �أن يفوز
برئا�سة اجلمهورية يف انتخابات
يوليو .2020

خا�ضع لأوامر �أملانيا
«منحته وظائفه على ر�أ�س املجل�س
الأوروب � � � ��ي ث ��م ع �ل��ى ر�أ�� � ��س حزب
ال�شعب الأوروب � ��ي ،ه��ال��ة ومكانة
��س�ي��ا��س�ي��ة ال مي �ك��ن لأي �سيا�سي
ب��ول�ن��دي �أن ي� ّدع�ي�ه��ا ...ل�ك��ن هذا
ال يكفي بال�ضرورة ،يعدّل لوكا�س
م��ا��س�ي��ك ،ب��اح��ث م �� �ش��ارك مبعهد

ج��اك دي�ل��ور“ .طيلة �سنوات �ش ّوه
ق � ��ادة ح� ��زب ال� �ق ��ان ��ون والعدالة
م���ص��داق�ي�ت��ه ،م��و��ض�ح�ين �أن ��ه باع
ن�ف���س��ه ل�بروك �� �س��ل ،و�أن � ��ه يخ�ضع
ل�ل�أوام��ر الأمل��ان�ي��ة ،و�أن��ه ال يخدم
م�صالح بولندا.
وع �ن��دم��ا ت �ع �ل��ق الأم� � ��ر بتجديد
واليته يف املجل�س الأوروبي يف ربيع
 ،2017كانت احلكومة البولندية
هي الوحيدة التي حاولت معار�ضة
ذل � ��ك ،وه � ��ذا ي� �ق ��ول ال �ك �ث�ي�ر عن
الكراهية التي يثريها يف �صفوف

منحته وظائفه الأوروبية ،هالة ومكانة
يعتربه خ�صومه قد باع نف�سه لربوك�سل،
ويخ�ضع لأوامر �أملانيا ،وال يخدم م�صالح بولندا �سيا�سية ال ميكن لأي �سيا�سي بولندي �أن يدعيها

رافال ترزا�سكوف�سكي مناف�سه من داخل حزبه
•• بور او برن�س�-أ ف ب

طلبت احلكومة الهايتية م��ن ال��والي��ات املتحدة والأمم املتحدة �إر�سال
قوات �إىل هايتي للم�ساعدة يف ت�أمني مواقع ا�سرتاتيجية خ�شية تعر�ضها
للتخريب يف �أعقاب اغتيال الرئي�س جوفينيل مويز ،على ما �أعلن وزير
يف احلكومة .
وقال الوزير املكلف ال�ش�ؤون االنتخابية ماتيا�س بيري لوكالة فران�س بر�س
“بعد اغتيال الرئي�س ،اعتقدنا �أن املرتزقة قد يدمرون بع�ض البنى التحتية
لإثارة الفو�ضى يف البالد” .و�أ�ضاف “خالل حمادثة مع وزير اخلارجية
الأمريكي والأمم املتحدة ،قدمنا طلب” �إر�سال قوات �إىل هايتي.
ي�أتي ذلك يف وقت َتوا�صل التحقيق يف عا�صمة هايتي بور �أو برن�س اجلمعة
يف اغتيال مويز فيما ال يزال الغمو�ض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها
 28م�سلحا ،هم  26كولومبيا و�أمريكيان من �أ�صل هايتي.
وقال قائد ال�شرطة الهايتية ليون �شارل خالل م�ؤمتر �صحايف “اعتقلنا
 15كولومبيا و�أم�يرك�ي�ين اثنني م��ن �أ��ص��ل هايتي” مو�ضحا �أن ثالثة
كولومبيني قتِلوا و�أن ثمانية �آخرين ال يزالون فارين .وكانت ال�شرطة
�أعلنت �سابقا �أنها قتلت “�أربعة مرتزقة».
و�أ�ضاف �شارل �أن “الأ�سلحة واملواد التي ا�ستخدمها املهاجمون �ضبِطت”،
م�ؤكدا ت�صميمه على �إيجاد الأ�شخا�ص الثمانية الفارين.
خالل امل�ؤمتر ال�صحايف ،عرِ�ض م�شتبه بهم عدة على و�سائل الإع�لام مع

�سيمون هولونيا ،يراهن على طريق ثالث

هايتي تطلب قوات دولية حلماية مواقع ا�سرتاتيجية
جوازات �سفر كولومبية و�أ�سلحة مو�ضوعة على طاولة.
وكان �شارل قال �سابقا “لدينا املنفذين العمليني ونبحث عن املدبرين».
وحت��دث رئي�س ال��وزراء املوقت كلود جوزيف هاتفيا اجلمعة مع الرئي�س
الكولومبي �إي�ف��ان دوك��ي ال��ذي وع��د بـ”تعاون ب�لاده يف تقدم التحقيق”،
وفق بيان �صادر عن مكتب جوزيف .و�أو�ضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو
موالنو من بوغوتا ان �ستة على الأقل من املرتزقة الذين ي�شتبه يف انهم
�ضالعون يف االغتيال “قد يكونون عنا�صر �سابقني يف اجلي�ش».
و�أكد يف �شريط فيديو �أر�سل اىل و�سائل الإعالم “لدينا تعليمات لل�شرطة
واجل �ي ����ش ل�ك��ي ت �ت �ع��اون ع�ل��ى ال �ف��ور يف ت�ط��وي��ر ه ��ذا ال�ت�ح�ق�ي��ق لتو�ضيح
الوقائع».
من جهتها �أعلنت تايبيه اجلمعة �أنّ  11م�شتبها بهم �أوقِفوا يف حرم �سفارة
تايوان يف بور او برن�س.
ّ
إنّ
وقالت ال�سفارة التايوان ّية � “ال�شرطة �شنت عملية نحو ال�ساعة 16,00
(اخلمي�س) ومت ّكنت من اعتقال  11م�شتبهاً بهم” ،مو�ضحة �أ ّنها وافقت
“بال تردّد” على طلب �شرطة هايتي للدخول �إىل جممع ال�سفارة.
و�أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية اخلمي�س انها قبلت م�ساعدة ال�شرطة
الهايتية يف حتقيقها لكن من دون ت�أكيد اعتقال رعايا �أمريكيني.

وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض ج�ين ��س��اك��ي اجل�م�ع��ة “�سرن�سل
م�س�ؤولني م��ن مكتب التحقيقات ال�ف��درايل ووزارة الأم��ن الداخلي �إىل
بور �أو برن�س يف �أ�سرع وقت” .بعد �شلل دام لأي��ام ،ا�ستفاقت بور �أو برن�س
و�ضواحيها اجلمعة على ه��دوء ح��ذر ّ
وه�ش ،وف��ق ما �أف��اد مرا�سل فران�س
بر�س.
وع��ادت و�سائل النقل العام والبنوك وحمطات الوقود واملحال والإدارات
العامة �إىل طبيعتها ،حيث تزاحم النا�س يف املتاجر ل�شراء ال�ضروريات
وتخزينها.
يف ت�صريح لفران�س بر�س ،قالت م��ارج��وري التي كانت برفقة زوجها يف
متجر بالعا�صمة “ال �أع��رف ما الذي �سيحدث غدا �أو بعد غد يف البالد،
لذلك �أ�ستعد للأيام العجاف� .أ�شرتي �أ�سا�سا كل �شيء ميكن االحتفاظ به
لأيام عدة».
وقال �أحد �سكان العا�صمة لفران�س بر�س “�أجانب قدموا �إىل البالد الرتكاب
هذه اجلرمية .نحن الهايتيني مرعوبون” .و�أ�ضاف “يجب �أن نعرف من
وراء كل هذا ،و�أ�سماءهم وخلفيتهم حتى ت�أخذ العدالة جمراها».
ريين من ال�شرطة
و�أعلن مدعي عام بور او برن�س اخلمي�س �أن م�س�ؤو َلني كب َ
مكلفني مبا�شرة �أمن رئي�س الدولة يجري التحقيق معهما وقد ا�ستدعيا

للمثول �أمام الق�ضاء .وقال مفو�ض احلكومة يف العا�صمة بيد فورد كلود
�إن “املديرية املركزية لل�شرطة الق�ضائية منحت تفوي�ضا لال�ستماع �إىل
جميع عنا�صر الأمن املقربني من الرئي�س جوفينيل مويز».
وت�ساءل هذا امل�س�ؤول املكلف �إط�لاق الإج��راءات الق�ضائية با�سم املجتمع
الهايتي ،عن غياب رد الفعل الوا�ضح من قبل امل�س�ؤولني عن �ضمان �سالمة
مويز الذي قتل بنحو  12ر�صا�صة خالل الليل يف منزله.
وقال كلود “�أم�ضيت يوما يف منزل الرئي�س .مل �أر �أي �ضحية يف �صفوف
ال�شرطة ومل ي�صب �سوى الرئي�س وزوجته� .إذا كنتم م�س�ؤولني عن �أمن
الرئي�س ،ف�أين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئي�س هذا امل�صري؟».
وق��ال �سفري هايتي ل��دى ال��والي��ات املتحدة ان الكوماندو�س ك��ان م�ؤلفا
من قتلة “حمرتفني” قدموا �أنف�سهم على انهم م�س�ؤولون يف الوكالة
الأمريكية ملكافحة املخدرات .ويزيد هذا الهجوم من زعزعة ا�ستقرار هذا
البلد ،الأفقر يف الأمريكيتني والذي ي�شهد انعداما يف الأمن.
وت�ضاف اىل م�س�ألة مالحقة منفذي الهجوم ،م�س�ألة م�ستقبل البالد بدءا
بحكمها.
ي�ؤكد رجالن حاليا �أنهما يديران هذه الدولة التي تعد  11مليون ن�سمة
و�أكرث من ن�صفهم تقل �أعمارهم عن  20عاما.
�إح��دى �آخ��ر ال �ب��ادرات ال�سيا�سية م��ن جوفينيل مويز ( 53ع��ام��ا) كانت
االثنني مع تعيينه رئي�س ال��وزراء �أرييل هرني .مل يكن قد توىل من�صبه
بعد حني وقع االغتيال.
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رئي�س بلدية لو�س �أجنلي�س �سفري الواليات املتحدة يف الهند
•• وا�شنطن�-أ ف ب

12

اخ�ت��ار ال��رئ�ي����س الأمي��رك��ي ج��و ب��اي��دن رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ل��و���س �أجن�ل�ي����س �إريك
غار�سيتي الذي ي�سطع جنمه داخل احلزب الدميوقراطي ،لي�شغل من�صب
�سفري الواليات املتحدة يف الهند التي تو ّثق وا�شنطن عالقاتها معها ب�صورة
متزايدة .وكان غار�سيتي الذي يحكم ثاين �أكرب مدينة �أمريكية منذ ،2013
رف�ض الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية العام املا�ضي لكن يرى مراقبون �أنه
ي�سعى �إىل تعزيز موقعه يف من�صب جديد.
ق��ال غار�سيتي ال��ذي �أم�ضى  12عاما يف ا�ستخبارات احتياطي البحرية
الأم�يرك�ي��ة وي�ع��زف على البيانو مو�سيقى اجل��از ،يف بيان “ك ّر�ست حياتي
للخدمة” العامة .و�أ��ض��اف “�إذا اُق��ر تعييني ،ف�س�أنقل الدرجة نف�سها من
الطاقة وااللتزام واحل��ب لهذه املدينة �إىل دوري اجلديد و�س�أقيم �شراكات

وات�صاالت من �ش�أنها �أن ت�ساعد لو�س �أجنلي�س» .و�إذا مت تثبيته من قبل
جمل�س ال�شيوخ الذي يهيمن عليه الدميوقراطيون ،وهو �أمر مرجح� ،سيتوىل
غار�سيتي ( 50عاما) قيادة �سفارة ذات تاريخ طويل .ومن بني نزالء “بيت
روزفلت (روزفلت هاو�س) املقر الر�سمي لل�سفراء الأمريكيني يف هذا البلد
االقت�صادي ال�شهري جون كينيث غالربيث واملفكر ال�سيا�سي دانيال موينيهان
الذي �أ�صبح ع�ضوا يف جمل�س ال�شيوخ.
و�سيتوىل غار�سيتي مهامه يف نيودلهي بينما ت�سعى ال��والي��ات املتحدة �إىل
تكري�س عالقة م��زده��رة م��ع الهند يف مواجهة ال�صني التي ت��زداد ت�شددا
والدولة الأخرى الوحيدة التي يزيد عدد �سكانها عن مليار ن�سمة.
وعزز بايدن ال�شراكة “الرباعية” التي ت�ضم الواليات املتحدة والهند واليابان
و�أ�سرتاليا � -أربع دميوقراطيات جتمعها ق�ضية م�شرتكة هي القوة الع�سكرية
واالقت�صادية املتزايدة لل�صني .لكن غار�سيتي� ،أول يهودي ي�شغل من�صب

رئي�س بلدية لو�س �أجنلي�س� ،سيتوجه �أي�ضا �إىل الهند يف �أجواء قلق متزايد يف
الواليات املتحدة ،خ�صو�صا بني الدميوقراطيني ،ب�ش�أن معاملة الأقليات يف
ظل احلكومة الهندو�سية القومية لرئي�س الوزراء ناريندرا مودي.
وخالل احلملة االنتخابية ،عرب بايدن عن خيبة �أمله ب�ش�أن قانون اجلن�سية
ال ��ذي دف��ع م ��ودي ب��اجت��اه��ه وي �ق��ول م�ع��ار��ض��وه �إن ��ه �سيحرم امل�سلمني من
حقوقهم .وانتقدت وزارة اخلارجية الأمريكية العام املا�ضي يف موقف نادر،
الهند ب�سبب حملة قمع وا�سعة النطاق يف ك�شمري ذات الأغلبية امل�سلمة.
تواجه الهند حتديات كبرية تتعلق خ�صو�صا بوباء كوفيد 19-وتلوث اجلو
وهما م�شكلتان واجههما غار�سيتي يف لو�س �أجنلي�س.
وب�صفته رئي�س بلدية امل��دي�ن��ة ،وق��ع غار�سيتي ق ��رارا ب��زي��ادة احل��د الأدنى
ل�ل�أج��ور ودف��ع امل�ب��ادرات املتعلقة بتغري املناخ والنقل اجلماعي قدما ،وقاد
�إعداد العر�ض ال�ست�ضافة الألعاب الأوملبية يف لو�س �أجنلي�س للمرة الثالثة يف

�صداقة حتكمها حدود �سيا�سية

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت
ترجمة خرية ال�شيباين
تتطلب رق�صة التانغو �شخ�صني .يف الأ�سابيع
الأخرية ،مل يتوقف �شي جني بينغ وفالدميري بوتني
عن تبادل االت�صاالت الهاتفية .ماذا يجري؟ �إن
ذل��ك ،ودون عناء ،نتاج املواجهة الأيديولوجية
احلادة التي ت�شنها الواليات املتحدة على الطرفني.
و�إذا ك��ان التقارب بني ال�صني وجارتها الرو�سية
وا�ضحا ،ف�إن الأمور بعيدة كل البعد
ال�ضخمة يبدو
ً
عن الب�ساطة.
اجل�م�ي��ع ي �ع��رف ال�ق���ص��ة :مي��ر كل
زوج �ي��ن ب � ��أوق� ��ات ج� �ي ��دة و�أخ � ��رى
ع�صيبة .وهذا هو احلال بني ال�صني
ورو�سيا ،اللتني عرفتا ف�ترات حب
ث��م ك ��ره .يف ال �ظ��اه��ر ،ي�ب��دو الأمر
�أ�شبه بحب جنوين يف هذه الفرتة،
رغ��م �أن��ه �إذا دققنا م��رت�ين� ،سنجد
ان ه��ذا ال �ه��وى لي�س م ��ؤك��دا .يوم
الإثنني 28 ،يونيو ،بدا وك�أ ّن البيان
ال�صيني ال��رو��س��ي امل���ش�ترك ،و�ضع
النقاط على احل��روف .فقد �أكدت
مو�سكو وب�ك�ين رغبتهما يف تعزيز
ت�ف��اه�م�ه�م��ا ،وال ��دع ��وة اىل “نظام
دويل �أك�ث�ر ع ��د ًال ودميقراطية”،
ب �ه��دف م��وازن��ة ال ��والي ��ات املتحدة
وهجومها الأيديولوجي.
ب�ع��د م ��ؤمت��ر ب��ال�ف�ي��دي��و يف الآون ��ة
الأخ�ي��رة ،ن�ف��ى ال��رئ�ي����س ��ش��ي جني
بينغ ون �ظ�يره ال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت�ين� ،سعي ال�ب�ل��دي��ن ،ب� ��أي �شكل
من الأ�شكال� ،إىل �إقامة حرب باردة
ج��دي��دة �أو حتالف ع�سكري .وقاال
ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل� ��ك� ،أ�صبحت
ال�ع�لاق��ات الثنائية بينهما “�أكرث
ن�ضجا وا�ستقرارا و�صالبة” ،حيث
�أ�صبح اليوم كل بلد للأخر “�شريك
له الأولوية».
وم��ع ذل��ك ،ف��إن ه��ذه القمة الثانية
عن بعد بني الرئي�سني ،يف غ�ضون
�أ� �س��اب �ي��ع ق�ل�ي�ل��ة ،اىل ج��ان��ب طول
بيانهما ال�صحفي ،ك��ان��ت موجهة
ب��و� �ض��وح �إىل ج ��و ب� ��اي� ��دن .فمنذ
و�صوله �إىل البيت الأبي�ض يف يناير
املا�ضي� ،أ�صبحت الأولوية الق�صوى
ل�ل��رئ�ي����س االم��ري �ك��ي ه��ي مواجهة
�صني �سلطوية وغازية.
ق �ب��ل �أ� �س �ب��وع�ي�ن ،ال �ت �ق��ى الرئي�س

الرو�سي بجو بايدن يف جنيف من
�أج��ل �إي�ج��اد عالقة �أك�ثر ا�ستقرا ًرا
ب�ي�ن رو� �س �ي��ا وال� ��والي� ��ات املتحدة،
وخ �� �ص��و� �ص��ا ،زرع ال �ث �ق��ة بينهما.
ك � ��ان ال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي يفكر
يف ال �ع�لاق��ات امل�ت�ن��ام�ي��ة ب�ي�ن بكني
ومو�سكو ،وال نن�سى �أن ج��و بايدن

ال�صني -رو�سيا:

 .2028لكنه �سيغادر املدينة يف وقت يواجه فيه انتقادات متزايدة لعدد من
امل�شاكل من بينها ارتفاع عدد امل�شردين يف “مدينة املالئكة».
يف الأ�شهر الأخرية ،ا ُتهم نائبه ال�سابق يف �إطار ف�ضيحة ف�ساد تورط م�س�ؤولو
املدينة فيها كما يعتقد ،بقبول ر�شاوى ب�ش�أن ق��رارات تق�سيم مناطق ،بينما
ا ُتهم م�ساعد كبري �آخر له ب�سوء �سلوك جن�سي.
ودعا متظاهرون من حركة “حياة ال�سود مهمة” ،الرئي�س بايدن �إىل عدم
اختيار غار�سيتي لأي دور ب�سبب تعامله مع ق�سم ال�شرطة.
وق��ال غار�سيتي يف ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر �إن��ه رف�ض من�صبا مل ي�ح��دده يف
�إدارة بايدن حتى يتمكن من الرتكيز على مكافحة وباء كوفيد 19-يف لو�س
�أجنلي�س .و�أبدى غار�سيتي اهتماما بال�سيا�سة اخلارجية ،م�شريا �إىل التقاليد
العميقة للمدينة يف جم��ال الهجرة و�صناعة ال�سياحة احليوية ومينائها،
الأكرث ازدحاما يف الأمريكيتني.

حرب بايدن االيديولوجية ت�ستفز مو�سكو وبكني

يف مواجهة بايدن ،حدود التقارب بني �شي وبوتني!...
�سبق ان و�صف ،قبل �أ�سابيع قليلة
م��ن ال�ل�ق��اء ،ف�لادمي�ير بوتني ب�أنه
“قاتل» .ومن ثم ف�إن البيان ال�صيني
الرو�سي ي�ستهدف وا�شنطن دون �أن
ي �ق��ول ذل ��ك � �ص��راح��ة“ :ت�ستخدم
بع�ض ال��دول الأيديولوجية لر�سم
خطوط ،والتدخل بعنف يف ال�ش�ؤون
الداخلية لدول ذات �سيادة ،وفر�ض
ع�ق��وب��ات �أح��ادي��ة اجل��ان��ب ،وتعكري
��ص�ف��و الأ� �س ����س ال �ق��ان��ون �ي��ة لنظام
العالقات الدولية ،مبا يف ذل��ك يف
جمال احلد من الت�سلح« .
و� �ش��دد ال�ب�ي��ان ال�صحفي ع�ل��ى �أنه
“كلما زاد اال� �ض �ط��راب يف العامل،
� �س �ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال �� �ص�ي�ن ورو�سيا
تعزيز تعاونهما اال�سرتاتيجي”.
ويف م��واج�ه��ة ه��ذه امل�ح�ن��ة ،ال خيار
�أم � � � ��ام ال� �ط ��رف�ي�ن � � �س ��وى تعميق

التقى �شي جني
ب��ي��ن��غ و�سيد
الكرملني �أكرث
م��ن  25مرة
وي��ع��ت�بر كل
منهما الآخ��ر
�أف�ضل �صديق

البيان ال�صيني الرو�سي ،ي�ستهدف وا�شنطن دون �أن ي�سميها

ال �ت �ن �� �س �ي��ق وال � �ت � �ع ��اون ب �ي �ن �ه �م��ا يف
امل � �ج� ��االت ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأم� �ن� �ي ��ة
والع�سكرية واالقت�صادية والطاقية
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة .وت��اب��ع ب �ي��ان �شي
ج�ين بينغ وف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين� ،أن
�أهدافهما“ :الدفاع عن م�صاحلهما
امل�شرتكة على ال�ساحة الدولية”،
و”موا�صلة ممار�سة العمل املتعدد
االط � � ��راف احلقيقي” م ��ن �أج ��ل
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال � �ت ��وازن ال � ��دويل.
ول �ي �غ��ر� �س��ا ال �� �س �ك�ي�ن �أك� �ث ��ر�“ :إن
رو��س�ي��ا بحاجة �إىل �صني مزدهرة
وم �� �س �ت �ق��رة ،ب�ي�ن�م��ا حت �ت��اج ال�صني
�إىل رو�سيا قوية ومنت�صرة .وتعترب

ال�صني ورو�سيا نف�سيهما �شريكني
لهما الأولوية« .
الوجود ال�صيني
يف �آ�سيا الو�سطى
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �� �ش��ي ي �ن �ه��ون��غ� ،أ�ستاذ
ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة يف جامعة
ال�شعب يف بكني ،نقال عن �صحيفة
�ساوث ت�شاينا مورنينج بو�ست ،طاملا
�أن التحالف الغربي بقيادة الواليات
املتحدة ينخرط يف مواجهة �ضارية
ب�شكل متزايد �ضد ال�صني ورو�سيا،
ف �م��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ج� � �دًا �أن هذين
البلدين “ي�شعران باحلاجة امللحة

لتقوية عالقاتهما التي هي تقريبا
�شبه حتالف ... .وهذه العالقات ال
ب��د �أن ت��زداد التحاما �إذا �أ�صبحت
امل��واج �ه��ة ب�ي�ن ال���ص�ين وال ��والي ��ات
املتحدة ،ورو�سيا والواليات املتحدة،
�أكرث توتراً« .
�صدى مماثل من دانيل بو�شكوف،
اخل � �ب�ي��ر يف امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��رو�� �س ��ي
لل�ش�ؤون ال��دول�ي��ة ،نقال �أي�ضا عن
��ص�ح�ي�ف��ة ه��ون��غ ك��ون��غ اليومية.
“يف ال��واق��ع ،م��ن ال �ن��ادر �أن تظهر
ع�ب��ارة ‘�شركاء ذوي الأولوية’ يف
الوثائق الر�سمية” ،رغم �أن قيادتي
هذين البلدين متيالن �إىل اعتبار

ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني رو�سيا
وال�صني �أولوية بالن�سبة للطرفني.
ففي مقابلة بُثت قبل وق��ت ق�صري
م��ن ق�م��ة ج�ن�ي��ف ،ذه��ب فالدميري
بوتني �إىل حد الدفاع عن ال�سيا�سة
التي تنتهجها احلكومة ال�صينية
�ضد الأق�ل�ي��ة امل�سلمة الأوي �غ��ور يف
�شينجيانغ .يذكر �أن �شي جني بينغ
وال��رج��ل ال�ق��وي يف ال�ك��رم�ل�ين ،قد
التقيا �أك�ثر من  25م��رة ،ويعترب
كل منهما الآخر “�أف�ضل �صديق”.
وق� ��د �أع� ��رب� ��ت ال� ��والي� ��ات املتحدة
مرارا عن خماوفها ،ال �سيما ب�ش�أن
تعاونهما الع�سكري وتدريباتهما

���س��ي��ك��ون م��ن
الته ّور االدعاء
ب����������أن ه����ذا
ال��ت��ع��اون ميكن
�أن يذهب �إىل
ح��د ا�ستهداف
الواليات املتحدة

جبهة دبلوما�سية واحدة

العم �سام
ال يرغب البلدان يف �إثارة نزاع م�سلح وا�سع النطاق مع التحالف الغربي بقيادة ّ
توترات يف العالقات بني مو�سكو وبكني ب�ش�أن الوجود ال�صيني املتزايد يف �آ�سيا الو�سطى
مناورات رو�سية �صينية م�شرتكة

ال�صدام بني
الرايتني يدفع
اىل التقارب
ال�صيني
الرو�سي

امل�شرتكة .ولكن �سيكون من التهوّر
االدع��اء ب��أن ه��ذا التعاون ميكن �أن
يذهب �إىل حد ا�ستهداف الواليات
املتحدة على وجه التحديد.
بالن�سبة ل�شي ينهونغ“ ،هذا التعاون
ال �ع �� �س �ك��ري ��س�ي�ت���ض�م��ن م�ساعدة
رو� �س �ي��ة ل�ل���ص�ين م��ن �أج ��ل معدات
ع�سكرية عالية التقنية .لكنني ال
�أع�ت�ق��د �أن رو��س�ي��ا �ست�صل �إىل حد
الإقرار بعالقات ع�سكرية م�شرتكة
ح��ول ت��اي��وان مت��ام��ا مثل م�ساعدة
ع�سكرية �صينية �ضد �أوك��ران�ي��ا .ال
ترغب ال�صني ورو�سيا يف �إثارة نزاع
م�سلح وا�سع النطاق مع التحالف
الغربي بقيادة الواليات املتحدة« .
وح �� �س��ب �أرت� �ي ��وم ل��وك�ي�ن ،الأ�ستاذ
امل�ساعد يف جامعة ال�شرق الأق�صى
ال��رو��س��ي يف م��و��س�ك��و ،ه�ن��اك � ً
أي�ضا
ت��وت��رات يف ال�ع�لاق��ات ب�ين مو�سكو
وب �ك�ي�ن ب �� �ش ��أن ال ��وج ��ود ال�صيني
امل�ت��زاي��د يف �آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى“ .لكن
حتى الآن مل يكن لهذه اخلالفات
�سوى �أهمية هام�شية يف عالقتهما
الثنائية� .أما فيما يخ�ص امل�ستقبل
ال�ق��ري��ب ،ف�ه��و يقربهما �أك�ث�ر من
ان يعمق ال���ش��رخ بينهما” ،يقول
الأ� �س �ت ��اذ .وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن ال ��وزن
االق �ت �� �ص��ادي ل�ل���ص�ين ال يتنا�سب
مع وزن رو�سيا ،التي ميثل ناجتها
املحلي الإج�م��ايل تقري ًبا مثيله يف
�إيطاليا .ووف ًقا للتوقعات املقبولة
ع �م��و ًم��ا م ��ن ق �ب��ل االقت�صاديني
ال�غ��رب�ي�ين ،م��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�صبح
ال�صني القوة االقت�صادية الأوىل يف
�إجمايل الناجت املحلي قبل الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ح � � ��وايل ع � ��ام .2028
وب��ال�ت��ايل ف ��إن رو�سيا لي�ست �سوى
الأخ الأ�صغر امام جارتها ال�صينية
امل�ه�ي�م�ن��ة ...ول�ه��ذا ال�سبب يخ�شى
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين �أن ي�ع�ط�ي��ه �شي
جني بينغ يومًا ما “قبلة املوت».
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر كتابًا
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت
والهند والتحديات الآ�سيوية
الرئي�سية .عام  ،2020ن�شر
كتاب “الزعامة العاملية حموره،
ال�صدام بني ال�صني والواليات
املتحدة” عن من�شورات لوب.

األحد  11يوليو  2021م  -العـدد 13288

عربي ودويل

11 July 2021 - Issue No 13288

Sunday

�إيكونومي�ست� :صورة �أردوغان واقت�صاد تركيا يتلقيان ال�ضربات
•• وا�شنطن-وكاالت

مل تطمئن جم�ل��ة “�إيكونومي�ست” ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج��ب طيب
�أردوغ��ان �إىل م�ستقبله .ف�صورته و�صورة االقت�صاد الرتكي تتلقيان
�ضربات يف الآونة الأخرية بح�سب املجلة الربيطانية التي �أ�ضافت �أن
الأتراك مل يعودوا قادرين على الت�سامح مع ف�ضائح الف�ساد كما كانت
احلال يف ال�سابق.
ت�شرح املجلة �أنه للحظة من اللحظات ،كان لأردوغان �سبب كي ي�أمل
ب ��أن العا�صفة التي �أطلقها �سيدات بيكر ،وه��و رج��ل مافيوي منفي
ميلك ح�ساباً على يوتيوب و�ضغينة �ضد احلكومة� ،ستنتهي� .إن بيكر
ال��ذي جل�أ �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي ليكيل اتهامات بالف�ساد
وتهريب ال�سالح واملخدرات والقتل �ضد كبار م�س�ؤويل حزب العدالة

والتنمية� ،أعلن يف  20يونيو (ح��زي��ران) �أن��ه �سيوقف ب�شكل م�ؤقت
تنزيل فيديوهات جديدة .وقال الزعيم املافيوي �إنه تلقى حتذيرات
م��ن اح�ت�م��ال تعر�ضه ل�لاغ�ت�ي��ال .ل�ك��ن ارت �ي��اح �أردوغ � ��ان ك��ان ق�صري
الأجل.
بعد يوم واحد على ما ك�شفه بيكر� ،أعلنت وزارة العدل الأمريكية �أن
ال�شرطة يف النم�سا اعتقلت رج��ل �أع�م��ال تركياً وه��و �سيزجني باران
كركماز الذي ظهر يف بع�ض الفيديوهات .اتهمت وزارة العدل كركماز
بتبيي�ض �أك�ثر من  133مليون دوالر من عائدات خمطط احتيال
عرب ح�سابات يف تركيا ولوك�سمبورغُ .يتهم رجل الأعمال ب�أنه تعاون
مع ع�ضوين يف طائفة ت�سمح بتعدد ال��زوج��ات يف والي��ة يوتا ومالك
�شركة وقود من �أجل االحتيال على وزارة اخلزانة الأمريكية مبئات
املاليني من ال��دوالرات عرب التقدم مبطالبات كاذبة للح�صول على

ائتمانات ��ض��رائ��ب ال��وق��ود امل�ت�ج��دد .وت�شري امل��زاع��م �إىل �أن كركماز
و�شركته �أنفقا الأم��وال على طائرة وفنادق يف تركيا و�سوي�سرا وعلى
عقار ذي واجهة بحرية يف ا�سطنبول ويخت بطول  46مرتاً .وحاوال
ت�أ�سي�س عالقة مع �أردوغان .ومت التقاط �صورة جلايكوب كينغ�ستون
الذي اعرتف ب�أنه كان جزءاً من هذا املخطط منذ �سنتني ،مع الرئي�س
الرتكي خالل منا�سبة لدعم اال�ستثمار يف تركيا بح�سب املجلة.
ينفي كركماز ارتكابه �أي خط�أ ،وقد يجري بع�ض املحادثات الالفتة
مع املحققني الأمريكيني .يدعي بيكر �أن كركماز الذي يخ�ضع �أي�ضاً
للتحقيق يف تركيا ،هرب من البالد ال�سنة املا�ضية بفعل تبليغ م�سبق
م��ن وزي��ر الداخلية ال�ترك��ي .و��س��رب امل��اف�ي��وي �أ��س�م��اء ع��دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني احلكوميني ،مبن فيهم وزير الدفاع ال�سابق ورئي�س وكالة
امل�شرتيات الدفاعية وق�ضاة ور�ؤ��س��اء ال�شرطة و�صحافيون موالون

ملجابهة تف�شي فريو�س كورونا

ُم�ساعدات طب ّية من جمهورية م�صر العربية �إىل تون�س
•• الفجر  -تون�س
�أع �ل �ن��ت وزي� ��رة ال���ص�ح��ة امل�صرية
الدكتورة هالة زاي��د� ،أن الرئي�س
امل �� �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�سي�سي
�أ�صدر توجيهات ب�إر�سال م�ساعدات
طبية لتون�س مل�ساندتها يف خ�ض ّم
الو�ضع الوبائي الذي ت�شهده وبعد
�إعالنها عن عجز القطاع الطبي
عن مواجهة وباء كورونا.
و�أو� �ض �ح ��ت ال ��وزي ��رة يف ت�صريح
تلفزيوين �أ ّنه ّ
مت ار�سال �شاحنتني
مب�ستلزمات ي�صل حجمها �إىل 31
طنا من الأدوي��ة واملعدات الطبية
�إىل ت��ون ����س ت �ن �ف �ي��ذا لتوجيهات
الرئي�س ال�سي�سي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ع�ّب�رّ الأم �ي��ر حممد
ب ��ن � �س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز �آل
�سعود ،ويل عهد اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،ع��ن ا� �س �ت �ع��داد بالده
لتمكني تون�س من ك ّل ما حتتاجه
م ��ن ت�ل�اق �ي��ح وجت� �ه� �ي ��زات طبية
وغ�يره��ا م��ن امل �ع��دات ال�ضرورية
مل��واج �ه��ة ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د  19يف
�أ�سرع الأوقات.
ت �� �ص��ري��ح ويل ال �ع �ه��د ال�سعودي
وت�أكيده على دعم تون�س يف حربها
��ض��د ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ج��اء خالل
م �ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة ج�م�ع��ت الرئي�س
ال�ت��ون���س��ي ق�ي����س ��س�ع�ي��د بالأمري
ال �� �س �ع��ودي ،وف��ق م��ا ج ��اء يف بالغ
للرئا�سة التون�سية.
كما �أعلنت جمعية الهالل الأحمر
ال�ك��وي�ت�ي��ة م���س��اه�م�ت�ه��ا يف توفري
االح �ت �ي��اج��ات ال���ص�ح�ي��ة والطبية

للحكومة وق��ال �إنهم الزم��وا فندق كركماز الفخم من دون �أي كلفة
تقريباً.
ترى املجلة �أن فر�ص ح�صول حتقيق ر�سمي يف اتهامات بيكر �ضئيلة.
لكن �أردوغان مل يكن قادراً على التخفيف من ت�أثري الف�ضيحة .غ�ض
م��ؤي��دو ح��زب العدالة والتنمية ال�ط��رف ع��ن �أدل��ة الف�ساد ح�ين كان
االقت�صاد مزدهراً ،لكنهم باتوا �أقل ت�ساحماً اليوم مع ارتفاع الأ�سعار
وانهيار اللرية اللذين يلتهمان مداخيلهم .و�صلت ن�سبة الت�ضخم �إىل
 17.5%يف يونيو وهو الرقم الأعلى يف �سنتني .وانخف�ضت اللرية
�إىل م�ستويات متدنية جديدة خ�صو�صاً بعدما قال �أردوغان �إنه طلب
من البنك املركزي الرتكي البدء بتخفي�ض �أ�سعار الفائدة .وي�شري
البنك الدويل �إىل �أن الأزمة االقت�صادية املرتافقة مع جائحة كوفيد-
 19دفعت  1.6مليون تركي �إىل الفقر ال�سنة املا�ضية وحدها.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

رون دي�سانتي�س يواجه ترامب عام ... 2024؟
•• لوك الليربتي

ل�ت��ون����س مل�ج��اب�ه��ة تف�شي فريو�س
ك��ورون��ا ،وذل��ك �إث��ر ت�سجيل �أرقام
�إ�صابات قيا�سية.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
ه�ل��ال ال �� �س��اي��ر ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت �� �ض��ام��ن الكويتي
م��ع ال�شعب التون�سي يف خمتلف
الأزم ��ات وامل�ح��ن ويف ه��ذا الظرف
ال�ع���ص�ي��ب ،الف �ت��ا �إىل �أن الهالل
الأح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي ل��ن ي �ت��وان��ى يف
دعم ال�شعب التون�سي.
وق ��ال �إن ��ه ات���ص��ل برئي�س الهالل
الأح �م��ر ال�ت��ون���س��ي ع�ب��د اللطيف
�شابو ل�ل��وق��وف على االحتياجات

م�صر �سند لتون�س يف حمنتها
ال�صحية العاجلة واالط�ل�اع على وكان رئي�س حركة م�شروع تون�س
الو�ضع ال�صحي والوبائي ،م�شددا حم�سن مرزوق ،قد �أ ّكد يف تدوينة
على حر�ص الكويت على مد العون ن �� �ش��ره��ا ع �ل��ى ح �� �س��اب��ه اخل ��ا� � ّ�ص
لتون�س.
بفي�سبوك� ،أنّ الطريقة الوحيدة
يف امل�ق��اب��ل ،اع�ت�بر رئ�ي����س حكومة لإنقاذ البالد من انت�شار فريو�س
ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة يف ل�ي�ب�ي��ا عبد ك��ورون��ا ه��و توجيه ن��داء ا�ستغاثة
احلميد الدبيبة ،معتربا �أن قرار ع ��اج ��ل ل �ل �ع��امل ب��اع �ت �ب��ار تون�س
غ �ل��ق احل� � ��دود ال�ب�ري ��ة واجل ��وي ��ة ب �ل��دا م �ن �ك��وب��ا ب �ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا،
م � ��ع ت ��ون� �� ��س ه � ��و ق� � � ��رار وق ��ائ ��ي وتفتح املوانئ واملطارات بدون اية
و� �ص �ح��ي وج� ��اء حل �م��اي��ة الأرواح بريوقراطية للم�ساعدات.
من اجلانبني ،م�ضيفا ب�أنه �سيتم و�أ�شار اىل �أنّ �إيطاليا والهند فعلت
رفعه يف القريب العاجل ،م�ؤكدا ذل��ك دون ت��ردّد حماية ل�شعوبها.
�وج��ه م��رزوق لل�سلطات قائال:
�أن بالده تقف �إىل جانب تون�س يف وت� ّ
حربها �ضد هذا الفريو�س.
“نحن الآن يف ال� �ك ��ارث ��ة فهل

ت�ستمعون؟».
ه��ذا و��س� ّ�ج�ل��ت وزارة ال�صحة يوم
اخل�م�ي����س رق �م��ا ق�ي��ا��س�ي��ا جديدا
مت�ث��ل يف  189ح��ال��ة وف ��اة جراء
فريو�س كورونا ،و� 8506إ�صابة
ج ��دي ��دة ب��ال �ف�ي�رو���س م ��ن جملة
 24406حتليال خمربيا.
و�أو�ضحت الوزارة يف بالغها املتعلق
بالو�ضع ال�صحي بالبالد اجلمعة،
�أن العدد اجلملي للوفيات ارتفع
�إىل  16050حالة وفاة ،وبلغ عدد
الإ��ص��اب��ات املكت�شفة ،481735
منذ ظ�ه��ور ه��ذا ال��وب��اء يف تون�س
بداية مار�س املا�ضي.

جرح  7من اجلنود ال�سالم الدوليني بانفجار يف مايل

•• باماكو�-أ ف ب

�أعلنت بعثة الأمم املتحدة يف مايل �أن �سبعة من جنود حفظ
ال�سالم التابعني للمنظمة الدولية ج��رح��وا يف انفجار لغم
ي��دوي ال�صنع �أث�ن��اء م��رور �آليتهم يف منطقة موبتي بو�سط
البالد .وكتبت البعثة يف تغريدة على موقع تويرت �أنه “خالل
دوري ��ة �سقط �سبعة ج��رح��ى يف ان�ف�ج��ار ع�ب��وة نا�سفة يدوية
ال�صنع” �أو ل�غ��م “بالقرب م��ن ديالو” يف منطقة موبتي

(و�سط) .ومل تك�شف البعثة جن�سية �أو جن�سيات اجلرحى.
وق��ال��ت �إن رئ�ي����س البعثة ال�ق��ا��س��م واي ��ن “يدين ب���ش��دة هذه
الأعمال اجلبانة التي تهدف �إىل تعطيل �سري عملياتنا».
وال �ع �ب��وات ال�ن��ا��س�ف��ة ال �ي��دوي��ة ال���ص�ن��ع ه��ي ال �� �س�لاح املف�ضل
للإرهابيني �ضد القوات املالية والفرن�سية والدولية .وهي
ت�ؤدي �إىل مقتل العديد من املدنيني �أي�ضا.
ومنذ  2012واندالع حركات التمرد اال�ستقاللية واجلهادية
يف ال�شمال غرقت مايل يف ا�ضطرابات متعددة الأوجه �أ�سفرت

عن �سقوط �آالف القتلى من املدنيني واملقاتلني على الرغم
م��ن دع��م املجتمع ال ��دويل وت��دخ��ل ق��وات م��ن الأمم املتحدة
و�أفريقيا وقوات الأمن.
و”بعثة الأمم امل�ت�ح��دة امل�ت�ك��ام�ل��ة م�ت�ع��ددة الأب �ع��اد لتحقيق
اال� �س �ت �ق��رار يف مايل” (م�ي�ن��و��س�م��ا) امل�ن�ت���ش��رة يف م ��ايل منذ
 ،2013هي املهمة التي تكبدت �أكرب اخل�سائر يف الأرواح بني
بعثات املنظمة الدولية� ،إذ قتل نحو  150من عنا�صرها يف
�أعمال عدائية ،ح�سب �إح�صاءات الأمم املتحدة.

الآن ،ب�ع��د �أن ع��اد دون��ال��د ت��رام��ب �إىل واجهة
احلياة ال�سيا�سية ب�سبب العديد من املن�شورات
اجلديدة عنه ،وخالفات منظمته مع العدالة،
وحملته ال��ذات�ي��ة �ضد عمالقة ال��وي��ب ،انطلق
مب ّكرا مو�سم تقييم الفر�ضيات املحيطة برت�شّ ح
حم�ت�م��ل ل �ـ ال��رئ�ي����س اخل��ام ����س والأرب� �ع�ي�ن عام
.4202
م��ن خ�لال الت�سرع وال�ق�ف��ز على ك��ل خ�ط��وة �أو
ب �ي��ان م��ن ال��رئ�ي����س ال �� �س��اب��ق ،ف ��إن �ن��ا ن�غ�ف��ل عن
م �ن��اورات ال�سيا�سيني ال��ذي��ن ي�ستعدون بهدوء
خلالفته .نيكي ه��ايل ،على �سبيل املثال ،ت�أخذ
ب��ان�ت�ظ��ام ن�ب����ض م ��ؤي��دي اجل �م �ه��وري�ين .ومثل
كثريين �آخرين ،حتاول �أن تلعب دو ًرا متوازنًا،
حيث تظهر الت�ضامن مع رئي�سها ال�سابق ،نائية
بنف�سها عن ت�صريحاته الأكرث �إثارة للجدل.
ولئن كنت منذ ف�ترة مهت ًما مب�سرية احلاكمة
ال�سابقة لوالية �ساوث كارولينا ،ف�إنني �ألتفت
بانتظام �إىل ف�ل��وري��دا ملتابعة ال�ت�ق��دم ال�سريع
للغاية للحاكم رون دي�سانتي�س .فهو ال يبلي
ب �ل�ا ًء ح���س� ًن��ا ف�ق��ط يف ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي يف
واليته – ت�تراوح ن�سبته بني  35باملائة و06
باملائة -ولكن العديد من الناخبني ي�ضعونه يف
قمة ال�سباق املحتمل خلالفة دونالد ترامب.
ال تزال انتخابات  2024بعيدة ،ولكن ان يفكر
م�ن�ظ�م��و ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي م��ن ال�ل�ح�ظ��ة يف
تقييم الدعم اجلمهوري والدميقراطي ملبارزة
دي�سانتي�س -هاري�س ،يقول الكثري عن حمرار
ال�شعبية احلالية للذي �أ�صبح حاك ًما فقط بفوز
يتيم ،وب �ف��ارق �ضئيل ج��دا ،يف م��واج�ه��ة �أندرو
جيلوم عام .2018
للتقدم على جيلوم ،الت�صق دي�سانتي�س بدونالد
ت��رام��ب ،حا�صدا يف ه��ذه العملية ال��دع��م املايل
من الذين �شجعوا الرئي�س اخلام�س والأربعني

يف ذل��ك ال��وق��ت .وك��ان لهذا ال�ق��رب م��ن دونالد
ت��رام��ب ال�ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا ال�ت��ي مت� ّك��ن حاكم
فلوريدا من ا�ستغاللها جيدًا .وم��ع ذل��ك ،ف�إن
هذه العالقة الوثيقة هي التي تخاطر بتعقيد
تر�شّ حه املحتمل النتخابات احلزب اجلمهوري
التمهيدية لعام .2024
وطاملا حافظ دونالد ترامب على �إمكانية الث�أر،
�سيتعني على دي�سانتي�س اال�ستعداد ب�شكل ماكر.
ال ي ��زال دع ��م ال��رئ�ي����س امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه مه ًما
مب��ا يكفي للحاكم ل�ت�ف��ادي ا��س�ت�ع��داء امل�ؤيدين
واملانحني عن طريق حتدي “منوذجه” علنًا.
يلعب ع��ام�لان على الأق ��ل ل�صالح دي�سانتي�س
على امل��دى الق�صري� :أو ًال ،يحظى با�ستح�سان
اال�سرتاتيجيني اجلمهوريني لأنه يقدم ن�سخة
�أق��ل �إث��ارة للجدل من �أ�سلوب ترامب .و�إذا كان
�سليطا وال ينتقي كلماته ،ف�إن احلاكم ال ي�شتعل
با�ستمرار على تويرت ،ويعرف كيف يكون الع ًبا
جيدًا ،كما فعل يف الآونة االخرية مع جو بايدن،
يف �سياق كارثة انهيار املبنى يف �سريف�سايد.
ي�ستفيد دي�سانتي�س �أي �� ً��ض��ا م��ن ��س�ي��اق مالئم
ملوا�صلة ت��راك��م امل�ساهمات املالية لأن��ه ي�ستعد
حلملة �إعادة انتخابه عام  .2022وال يبدو �أن
اال�ستمرار يف جذب مانحي ترامب �أقل ريبة يف
الوقت احل��ايل ،و ُي�ق��ال �إن��ه قد جمع ا�صال كنز
حرب يفوق  30مليون لعام  2021وحده.
مر�شحا �أف�ضل ا�ستعدادًا
لقد كتبت من قبل �أن
ً
و�أكرث خربة و�أقل اندفا ًعا من ترامب� ،سي�شكل
ت �ه��دي �دًا �أك �ب�ر ل �ل��دمي �ق��راط �ي�ين ...وق ��د يكون
دي�سانتي�س هو ذلك املر�شح .نف�س �أفكار الرئي�س،
ل�ك�ن�ه��ا ب ��أ� �س �ل��وب وط��ري �ق��ة مي �ك��ن �أن ت�ستعيد
الناخبني الذين خاب �أملهم من ال�سريك الدائم
املحيط ب�إدارة ترامب .ومع ذلك ،ال يزال الوقت
مبك ًرا ،و�سيتعني االنتظار لنت�أ ّكد من �إمكانات
دي�سانتي�س وقدراته ،لكن ال تغفلوا عنه.

ترجمة خرية ال�شيباين

*ا�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني

بول�سونارو يعزز ال�شكوك حول انتخابات الربازيل يف 2022
•• برازيليا�-أ ف ب

ع ��زز ال��رئ�ي����س ال�ب�رازي �ل��ي جايري
ب��ول���س��ون��ارو ال���ش�ك��وك يف احتمال
تنظيم االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة يف
 2022التي ي��أم��ل �أن تتم �إعادة
انتخابه فيها ،بينما تراجعت ن�سبة
م�ؤيديه �إىل �أقل من خم�سني باملئة
للمرة الأوىل منذ توليه مهامه يف
.2019
ق��ال بول�سونارو �أم��ام م��ؤي��دي��ه يف
برازيليا “�أنا ال �أخ�شى االنتخابات.
��س��أم�ن��ح ال��و� �ش��اح (ال��رئ��ا� �س��ي) ملن
يفوز بعد ت�صويت ميكن التحقق
منه وجدير بالثقة” ،لكنه �أكد �أن
هذا االقرتاع لن يحدث ما مل تتم
املوافقة على االق�تراع الورقي يف
بلد يعتمد الت�صويت االلكرتوين
منذ .1996
وق��ال بول�سونارو �إن��ه م��ع النظام
االنتخابي احل��ايل “نخاطر بعدم
�إج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ال �ع ��ام املقبل.
م�ستقبلكم على املحك” .وو�صف
رئي�س املحكمة االنتخابية العليا
لوي�س روبرتو بارو�سو بـ”الأخرق”
لرف�ضه املوافقة على طلبه.
وردا ع �ل��ى ه � ��ذه الت�صريحات،
ح��ذر ب��ارو��س��و م��ن �أن �أي حماولة
مل �ن��ع �إج � ��راء ان �ت �خ��اب��ات يف املوعد
امل � �ح� ��دد م� ��ن � �ش ��أن �ه ��ا �أن ت�شكل
انتهاكا “للمبادئ الد�ستورية”،
م�شريا �إىل �أنه “منذ �إدخال نظام
الت�صويت الإلكرتوين يف ،1996
مل ت�سجل �أي ح��ال��ة ت��زوي��ر على
الإطالق».

م��ن ج��ان�ب��ه ،ر�أى رئ�ي����س الربملان
رودري� �غ ��و ب��ات���ش�ي�ك��و �أن “ال�شعب
الربازيلي والتاريخ �سيعتربان كل
الذين يعتقدون �أنهم ي�ستطيعون
جعل دولة القانون الدميوقراطية
يف ال �ب��رازي � ��ل ت�ت��راج� ��ع� ،أع� � ��داء
للأمة» .وكان بول�سونارو �أكد دون
تقدمي �أي دليل حدوث تزوير عند
�إع��ادة انتخاب املر�شحة الي�سارية
ديلما رو�سيف للرئا�سة يف ،2014
�ضد مر�شح مي�ين الو�سط اي�سيو
ن �ي �ف �ي ����س .ون �ف ��ى ن�ي�ف�ي����س نف�سه
ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات اخل�م�ي����س قائال
“ال �أع �ت �ق��د �أن� ��ه ح ��دث ت��زوي��ر يف
.»2014
ي �ح��اول ب��ول �� �س��ون��ارو ال� ��ذي توىل

ال�سلطة يف ك��ان��ون الثاين/يناير
 ،2019ح���ش��د م ��ؤي��دي��ه الأك�ث�ر
ت �ط��رف��ا م �ن��ذ � �ش �ه��ور ف�ي�م��ا تدنت
��ش�ع�ب�ي�ت��ه �إىل �أدن � ��ى م�ستوياتها
ب�سبب �إدارت ��ه لأزم��ة ك��ورون��ا التي
�أودت بحياة �أك�ثر من � 530ألف
�شخ�ص يف ال�ب�رازي��ل ،ث��اين �أكرث
دول العامل ت�ضررا بعد الواليات
املتحدة.
وت�شري ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أن
بول�سونارو �سيخ�سر االنتخابات
�أم ��ام ال��رئ�ي����س ال�ي���س��اري الأ�سبق
لوي�س �إينا�سيو ل��وال دا �سيلفا يف
حال �أجريت الآن.
ك �� �ش��ف ا� �س �ت �ط�ل�اع �أج � � ��راه معهد
“داتا فولها” و ُن�شر بني اخلمي�س

واجل �م �ع��ة �أن ن���س�ب��ة الآراء غري
امل�ؤيدة ارتفعت من  45باملئة �إىل
 51باملئة يف �أيار/مايو ،متجاوزة
اخلم�سني باملئة للمرة الأوىل منذ
بداية واليته.
ك�م��ا زاد ال �ف��ارق ب�ين بول�سونارو
والرئي�س الي�ساري الأ�سبق لوي�س
�إينا�سيو لوال دا �سيلفا من � 18إىل
 21نقطة مئوية يف اال�ستطالع
الذي �شمل �أكرث من �ألفي �شخ�ص
يف ال �� �س��اب��ع وال �ث��ام��ن م��ن مت��وز/
يوليو.
وك��ان��ت �شعبية ب��ول���س��ون��ارو بد�أت
ت�تراج��ع يف ك��ان��ون الثاين/يناير
 2021عندما توقفت احلكومة
ع��ن تقدمي ال��دع��م للتخفيف من

الأزم��ة االقت�صادية التي �سببتها
املوجة الأوىل من جائحة كورونا
ال� �ت ��ي �أودت ب �ح �ي��اة � 530أل ��ف
�شخ�ص يف الربازيل.
وا�ستمر الرتاجع مع موجة وبائية
ثانية تلتها ق�ضايا ف�ساد مرتبطة
ب�إدارة بول�سونارو للأزمة ال�صحية
يف هذا البلد الذي يبلغ عدد �سكانه
 212مليون ن�سمة.
يف ال��وق��ت نف�سه ،ت�ظ��اه��ر الآالف
من �أن�صار بول�سونارو يف برازيليا
اجلمعة للمطالبة بت�سهيل حمل
الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��اري��ة وح �ي��ازت �ه��ا يف
ال �ب�رازي� ��ل ،م��رت��دي��ن زي ��ا �أبي�ض
ومعظمهم ال ي�ضع ك�م��ام��ة حتت
�شعار “الأمر ال يتعلق بال�سالح،
بل باحلرية».
وط��ال �ب��وا ب��احل��ق يف ال ��دف ��اع عن
ال �ن �ف ����س ودع � ��وا �إىل “و�ضع حد
ل�لا��ض�ط�ه��اد الثقايف” املناه�ض
مل�ؤيدي حيازة ال�سالح.
قالت فيفيان دوارت��ي ( 44عاما)
“�أنا ه�ن��ا م��ن �أج ��ل احل��ري��ة ،من
�أج��ل احلق يف الدفاع عن عائلتي،
م��ن �أج ��ل ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير و�أمننا
جميعاً».
وح� �ي ��ازة الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن ��اري ��ة من
ال�ق���ض��اي��ا ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي دافع
عنها بول�سونارو ،ال�ضابط ال�سابق
يف اجل �ي ����ش ال�ب�رازي �ل��ي ومنا�صر
ال ��دي� �ك� �ت ��ات ��وري ��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف
الربازيل ( ،)1985-1964من
�أجل الدفاع عن النف�س ومواجهة
اجل��رمي��ة يف �أك�ثر ال��دول عنفاً يف
العامل.

ال�شرطة الفنزويلية تدخل �أحياء �شعبية للت�صدي للع�صابات
•• كراكا�س�-أ ف ب

دخلت قوات الأمن الفنزويلية �أربعة �أحياء �شعبية فقرية
يف العا�صمة ك��راك��ا���س لإن �ه��اء ق�ت��ال م�ستمر منذ يومني
مع ع�صابات م�سلحة �أ�سفر عن �سقوط عدد من القتلى،
بح�سب ما افاد �صحافيون من وكالة فران�س بر�س.
وق ��ال ��ض��اب��ط يف ال���ش��رط��ة ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة ل�ف��ران����س بر�س
“ن�سيطر على املنطقة لكن قد يكون هناك عدد قليل من
القنا�صة حتى الآن».
ومل تعلن �أي ح�صيلة ر�سمية لل�ضحايا .لكن و�سائل �إعالم
حملية ت�ق��ول �إن ع���ش��رات الأ��ش�خ��ا���ص ل�ق��وا حتفهم منذ
ان��دالع القتال ب�ين رج��ال الع�صابات وال�شرطة يف �أحياء
�شعبية تعرف با�سم “باريو�س” (ع�شوائيات) الأربعاء،
بينهم عدد من املارة.
و�أ��ص��درت ال�سلطات الفنزويلية اخلمي�س �أوام��ر تفتي�ش
وع��ر��ض��ت م�ك��اف��آت ت�صل �إىل � 500أل ��ف دوالر لزعماء
الع�صابات الذين يقفون وراء اال�شتباكات الدامية لكنهم
فارون الآن.
ويف القطاعات التي ت�سيطر عليها ع�صابة “كوتا ”905
تغطي عبوات الر�صا�ص الفارغة الأر�ض ما يدل على �أنه
مت �إطالق �آالف العيارات يف يومني ،ح�سب �صور ن�شرت على

مواقع التوا�صل االجتماعي .وق��ال امليكانيكي خي�سو�س
راي ( 40عاما) الذي يعي�ش يف احلي لفران�س بر�س “كان
الأمر �أ�شبه بحرب .اختب�أنا وانتظرنا حتى ينتهي».
وك�ت�ب��ت وزي ��رة ال��داخ�ل�ي��ة ك��ارم��ن ميلينديز ع�ل��ى تويرت
�أن ال�شرطة “تقدمت يف تفكيك البنى الإج��رام�ي��ة التي
ا�ستقرت يف هذه املناطق بهدف زرع الرعب».
وت �ق��ول احل�ك��وم��ة �إن �أع �م��ال ال�ع�ن��ف جن�م��ت ع��ن م�ؤامرة
مفرت�ضة للمعار�ضة “لزعزعة” حكم الرئي�س نيكوال�س
مادورو.
وكتب م��ادورو على تويرت “�أعداء الوطن يعتزمون زرع
القلق عرب متويل الع�صابات الإجرامية ولن نقف مكتويف
الأيدي” ،م�ؤكدا “نتحرك بقوة ونلتزم بالقوانني».
وانت�شر نحو  800من عنا�صر قوات الأمن امل�شاركني يف
العملية لتفتي�ش املارة واملنازل وم�صادرة �سيارات ودراجات
نارية وبراميل مازوت يعتقد �أنها تعود �إىل الع�صابات.
وكانت ا�شتباكات مماثلة �أوقعت يف حزيران/يونيو ثالثة
قتلى على الأق��ل بينهم ممر�ضة �سقطت �ضحية ر�صا�صة
طائ�شة .والعملية التي بد�أتها قوات الأمن اجلمعة هي �أو
هجوم ت�شنه ال�سلطات منذ �سنوات على الع�صابات املدججة
بال�سالح التي ت�سيطر بحكم الأمر الواقع على �أجزاء من
العا�صمة.
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االحتاد للطريان تطلق رحلتني جديدتني �إىل �سانتوريني ومالقة
•• �أبوظبي -وام

�أط�ل�ق��ت االحت ��اد ل �ل �ط�يران� ،أم ����س الأول ،رحلتيها
امل��و��س�م�ي�ت�ين اجل��دي��دت�ين �إىل ج��زي��رة �سانتوريني
اليونانية ومدينة مالقة جنوب �أ�سبانيا.
ج��اء �إط�لاق الرحلتني بعد ي��وم من �إط�لاق االحتاد
خدمتها ال�صيفية اجلديدة �إىل ميكونو�س اليونانية،
ما يرفع عدد الوجهات اجلديدة التي �أطلقتها االحتاد
�إىل ثالثة يف غ�ضون � 24ساعة.
وغ ��ادرت رحلة مالقة االفتتاحية رق��م ،EY148
�صباحا
مطار �أبوظبي الدويل متام ال�ساعة 10:28
ً

14

ّ
وحطت متام ال�ساعة  3:48ع�ص ًرا بالتوقيت املحلي
 ..ومن املقرر خدمة الوجهة �أيام الأربعاء واجلمعة
خالل الفرتة الواقعة ما بني  9يوليو و� 15سبتمرب
عرب طائرة بوينغ  787درمياليرن.
ك �م��ا غ � ��ادرت رح �ل��ة � �س��ان �ت��وري �ن��ي االف �ت �ت��اح �ي��ة رقم
 ،EY177م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي يف ال���س�ـ�ـ��اع��ة 11:10
�اح��ا وح�ط��ت مت��ام ال���س��اع��ة  2:18ب�ع��د الظهر
��ص�ب� ً
بالتوقيت املحلي حيث �ستتم خ��دم��ة ال��وج�ه��ة �أيام
اجل�م�ع��ة والأحـــــــد خ�ل�ال ال �ف�ترة ال��واق �ع��ة م��ا بني
 9ي��ول�ي��و و� 12ســــــبتمرب ،ع�بر ط��ائ��رة �إيربا�ص
.A320

ال�صني تطلب مراجعة �أمنية لل�شركات

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت هيئة تنظيم الف�ضاء الإلكرتوين يف ال�صني ال�سبت �إن �أي �شركة
لديها بيانات �أكرث من مليون م�ستخدم ال بد و�أن تخ�ضع ملراجعة �أمنية
قبل �إدراج �أ�سهمها يف اخلارج.
وقالت �إدارة الف�ضاء الإلكرتوين يف ال�صني �إن املراجعة الأمنية �سرتكز
على خماطر ت�أثري احلكومات الأجنبية على البيانات �أو ال�سيطرة عليها
�أو التالعب بها بعد الإدراج يف اخلارج.
وي�أتـــــي هـذا الإخطــــــــار بعــــد �أن �أطلقت ال�ســـــــلطات ال�صينية حتقيقــــــا
مع �شركة ديــــــدي جلوبال العمالقة خلدمـــــات نقــــــل الركــــــاب بزعم
خرقهـــــــــا خ�صو�صيـــــة امل�ســــــتخدمني ب�ع��د �أيـــــــام م��ن �إدراج �ه��ا يف
نيويورك.

جتارة دبي اخلارجية بالأدوية تنمو � % 31إىل  6.8مليار درهم
•• دبي-وام

االحتاد الأوروبي ي�ستحدث هيئة
جديدة ملكافحة غ�سل الأموال

•• بروك�سيل-وكاالت

تعتزم املفو�ضية الأوروبية ا�ستحداث هيئة مراقبة جديدة ،ملكافحة غ�سل
الأموال ،من بني �إجراءات �أخرى ،طبقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء
الأملانية .وت�شري اخلطط �إىل �أن “هيئة ملكافحة غ�سل الأموال �ستكون قادرة
على فر�ض عقوبات مالية من تلقاء نف�سها ،يف حال انتهاك قواعد الإحتاد
الأوروبي .و�ستن�سق تلك الهيئة بني هيئات املراقبة الوطنية و�ستدعمها يف
زيادة فعاليتها يف تطبيق اللوائح الأوروبية.
ويف ال�سابق ،كان من املعروف �أن املفو�ضية الأوروب�ي��ة تريد تقدمي �سقف
نقدي موحد ،بقيمة ع�شرة �آالف يورو( 11900دوالر) للمدفوعات.
وط�ب�ق�اً ملحكمة امل��دق�ق�ين الأوروب �ي ��ة ،يتم �ضخ م�ل�ي��ارات ال �ي��ورو الناجتة
ع��ن املعامالت الإج��رام�ي��ة يف االقت�صاد ب��الإحت��اد الأوروب ��ي �سنويا ،ويتم
�إخفاء امل�صدر غري القانوين ل�ل�أم��وال .وتقدر هيئة ال�شرطة الأوروبية
“يوروبول” قيمة املعامالت امل�شبوهة داخ��ل �أوروب��ا مبئات املليارات من
ال �ي��ورو يف �أح ��دث �إح���ص��اء .وت��ري��د املفو�ضية الأوروب �ي��ة ت�ق��دمي اخلطط
اخلا�صة بالهيئة اجلديدة يف غ�ضون �أ�سبوع ون�صف .ثم يتعني على الدول
الأع�ضاء والربملان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.

ك�شفت جمارك دبي يف �إح�صائيات
حديثة �أن جت��ارة دب��ي اخلارجية
ب ��الأدوي ��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات الطبية
ح �ق �ق��ت يف ال� ��رب� ��ع الأول من
ال� �ع ��ام  2021من � ��واً ب �ل��غ 31
ب��امل��ائ��ة لت�صل قيمتها �إىل نحو
 6.8م �ل �ي��ار دره� ��م ت��وزع��ت �إىل
الواردات بقيمة  5.3مليار درهم
وال� ��� �ص ��ادرات و�إع� � ��ادة الت�صدير
بقيمة  1.4مليار دره��م مقارن ًة
ب �ت �ج��ارة الأدوي � � ��ة وامل�ستلزمات
الطبية يف الربع الأول من العام
 2020والتي بلغت قيمتها 5.2
مليار درهم و�سجل كمية التجارة
بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف
ال��رب��ع الأول م��ن ال �ع��ام 2021
من��وا بن�سبة  47ب��امل��ائ��ة لت�صل
وزنها �إىل � 48.6ألف طن مقابل
� 33ألف طن يف الربع الأول من
العام .2020
وحتر�ص جمارك دبي على ت�أمني
احتياجات املجتمع م��ن االدوية
وامل���س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة للحفاظ
ع�ل��ى �صحة ال�ن��ا���س ح�ي��ث عززت
ال��دائ��رة جهودها لتي�سري حركة
ال�ت�ج��ارة ب��الأدوي��ة وامل�ستلزمات
الطبية زودت مراكزها اجلمركية
بكافة التجهيزات الالزمة لت�أمني

ال��و� �ص��ول ال �� �س��ري��ع ل �ه��ذه امل ��واد
�إىل الأ� �س��واق لتلبية احتياجات
ال� ��� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات وامل�ست�شفيات
وامل� ��راك� ��ز ال���ص�ح�ي��ة وذل � ��ك بعد
ا�ستكمال متطلبات وزارة ال�صحة
ووق ��اي ��ة امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ي ت�ضمن
�أعلى م�ستويات اجلودة والكفاءة
لهذه املنتجات احليوية ل�صحة
و�سالمة املجتمع.
وقالت ن�سيم املهريي مدير �أول
ق���س��م ال��درا� �س��ات واالح �� �ص��اء يف

جمارك دبي �أن الدائرة حتر�ص
على و�صول االدوية وامل�ستلزمات
الطبية �إىل الأ�سواق دون ت�أخري
ل� ��� �ض� �م ��ان � �س�ل�ام �ت �ه��ا وت � ��أم �ي�ن
احتياجات املجتمع منها بكفاءة
ع��ال�ي��ة وخ���ص��و��ص�اً يف الظروف
احل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي���ش�ه��ده��ا العامل
يف ظ � ��ل ج ��ائ� �ح ��ة ك ��وف� �ي ��د 19
حيث ت�صاعد الطلب على هذه
املنتجات ولذلك تواكب جمارك
دب��ي ه��ذه ال �ت �ط��ورات م��ن خالل

احل��ر���ص ع�ل��ى ��س�لام��ة �شحنات
االدوي � ��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات الطبية
وي�ت��م العمل على تخلي�ص هذه
ال�شحنات بعد الت�أكد من تلبيتها
متطلبات وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع ال� �س �ت �ك �م��ال �إج � � ��راءات
املعاينة والتفتي�ش والتخلي�ص
اجلمركي.
و�أ��ض��اف��ت �أن ال��دائ��رة تعمل على
ر�صد الزيادة امل�ستمرة يف جتارة
دب � ��ي ب� � ��الأدوي� � ��ة وامل�ستلزمات

الطبية عرب �إع��داد االح�صائيات
احل ��دي� �ث ��ة ال� �ت ��ي ت ��دع ��م حركة
التجارة بالدواء من خالل تزويد
املجتمع ب��ال�ب�ي��ان��ات الإح�صائية
امل �ت �ك��ام �ل��ة ح ��ول خم�ت�ل��ف �أن� ��واع
االدوي � ��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات الطبية
ال�ت��ي يت�صاعد الطلب عليها يف
ظ ��ل ال � �ظ ��روف احل��ال �ي��ة وذل ��ك
بهدف متكني ال�شركات والتجار
من معرفة االحتياجات الفعلية
من ال��دواء وامل�ستلزمات الطبية

وت�أمينها با�ستمرار للمحافظة
ع�ل��ى ح��ال��ة اال� �س �ت �ق��رار ال�صحي
التي متيز جمتمعنا..
م���ش�يرة اىل �أن دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة تعد من الدول
امل �ت �ق��دم��ة يف م���س�ت��وى الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ل�ل��أف ��راد ع�ب�ر توفري
ك� ��اف� ��ة م� ��� �س� �ت� �ل ��زم ��ات امل� �ع ��اجل ��ة
واال� �س �ت �� �ش �ف��اء وب��ال �ك �م �ي��ات التي
تطلبها امل�ؤ�س�سات ال�صحية مع
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى جودة
و� �س�لام��ة ال � ��دواء وامل�ستلزمات
الطبية التي ت�ضمن الو�صول �إىل
اف���ض��ل م�ستوى م��ن اال�ستقرار
ال�صحي يف جمتمعنا .
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن دق � ��ة البيانات
الإح�صائية التي ت�صدرها الدائرة
حول جت��ارة ال��دواء وامل�ستلزمات
الطبية تظهر مدى التقدم الذي
حتققه دبي على �صعيد التجارة
ب��الأدوي��ة وال ��دور اال�سرتاتيجي
ل �ل��إم� ��ارة يف ه ��ذ ال �ت �ج��ارة على
امل �� �س �ت��وي�ين الإق �ل �ي �م��ي والعاملي
حيث يتم تطبيق �أف�ضل معايري
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ��س�لام��ة وج ��ودة
ال � � ��دواء وامل �� �س �ت �ل��زم��ات الطبية
ل �� �ض �م��ان و� �ص��ول��ه اىل االف � ��راد
عرب العامل وتلبية احتياجاتهم
املت�صاعدة من االدوية للمحافظة
على �صحتهم.

وول �سرتيت تغلق عند ارتفاعات غري م�سبوقة

جمل�س �سيدات �أعمال �أبوظبي يوا�صل فعاليات �أف�ضل فكرة م�شروع

ارتفعت م�ؤ�شرات الأ�سهم الأمريكية الرئي�سية الثالثة مل�ستويات غري م�سبوقة عند الإغالق �إذ انتع�شت �أ�سهم القطاع
املايل وقطاعات �أخرى مرتبطة باالقت�صاد بعد عمليات بيع �أثارتها خماوف النمو يف وقت �سابق من الأ�سبوع.
وقادت �أ�سهم القطاع املايل على �ستاندرد �آند
ب��ورز مكا�سب القطاع ،تلتها �أ�سهم الطاقة
واملواد اخلام وال�صناعة.
وبناء على بيانات غري ر�سمية� ،صعد امل�ؤ�شر
داو جونز ال�صناعي  446.29نقطة مبا
يعادل  1.3باملئة �إىل  34868.22نقطة،
و�أغ �ل��ق امل ��ؤ� �ش��ر ��س�ت��ان��درد �آن ��د ب ��ورز 500
مرتفعا  48.44نقطة �أو  1.12باملئة �إىل
 4369.26نقطة ،وزاد امل�ؤ�شر نا�سداك
املجمع  139.83نقطة �أو  0.96باملئة
�إىل  14699.61نقطة.

ودعم �صاحبات الإب��داع واالبتكار من خريجات اجلامعات واملعاهد
العليا ورائ��دات الأع�م��ال لطرح �أف�ك��ار وم�شاريع جديدة ومبدعة،
حيث تعمل ا�سرتاتيجية اجل��ائ��زة على م�ساندة �أف �ك��ار امل�شاريع
الفائزة وت�شجيعها ،من خالل توفري حزمة من اخلدمات وبرامج
التدريب املعتمدة عاملياً ،وتقدمي املعلومات واال�ست�شارات ،بالإ�ضافة
�إىل توفري حا�ضنة للأفكار املبتكرة واالهتمام بها ،بغية حتويلها
�إىل م���ش��اري��ع حقيقية ومناف�سة يف الأ� �س��واق ال�ت�ج��اري��ة .و�سيتم
ا�ستخدام منوذج الأعمال كانف�س  Canvasيف �سري عمل اجلائزة،
وي�ع��د من��وذج كانف�س ب��رن��اجم�اً منطقياً و�سهل اال��س�ت�خ��دام ،وهو
من��وذج عاملي ،ولديه �أك�ثر من  5ماليني م�ستخدم عاملياً ،ويوجه
�إىل االبتكار يف جميع نواحي العمل ،كما ي�ساعد على التحقق من
الفر�ضيات يف الأعمال ،ويف عر�ض القيمة امل�ضافة ،كما يعد منوذجاً
�سريعاً وذا تكلفة متوا�ضعة ،ي�سهم يف �إن�شاء من��اذج �أعمال جديدة
ب�سهولة ،وحتليل وحتديث منوذج العمل احلايل.
وت ��وا� �ص ��ل ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل ف �ك��رة م �� �ش��روع م �ب��دع وم �ب �ت �ك��ر لعام

•• وا�شنطن-وكاالت

•• وا�شنطن-ا ف ب

�أطلق الرئي�س الأمريكي جو بايدن
م��روح��ة ت��داب�ير ت��رم��ي �إىل مكافحة
امل �م��ار� �س��ات االح �ت �ك��اري��ة ال �ت��ي تطال
ال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة وامل�ستهلكني
وامل� ��وظ � �ف�ي��ن ،ت � �ت� ��راوح ب�ي��ن زي� � ��ادة
��ش�ف��اف�ي��ة ال��ر� �س��وم امل �ف��رو� �ض��ة على
الأمتعة وتعزيز الرقابة على عمالقة
التكنولوجيا و� �ص��وال �إىل �سمّاعات
طبية �أقل كلفة.
وو ّق� � � ��ع ال ��رئ� �ي� �� ��س ال ��دمي ��وق ��راط ��ي
�أم ����س م��ر��س��وم�اً ي���ش��جّ ��ع امل�ن��اف���س��ة يف
ق�ط��اع��ات ال�صحة وال�ن�ق��ل والزراعة
والتكنولوجيا وامل�صارف كما وقواعد
جديدة للتوظيف.
وق��ال ب��اي��دن “�إن املناف�سة ه��ي التي
ت�سمح لالقت�صاد بالتقدم والنمو».
وعرب الرئي�س عن الأ�سف لأنه خالل

•• �أبوظبي-وام

يوا�صل جمل�س �سيدات �أعمال �أبوظبي التابع لغرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي ،تقدمي الندوات التعريفية للدورة ال�ساد�سة جلائزة �أف�ضل
فكرة م�شروع مبدع ومبتكر لعام  ،2021بالإ�ضافة �إىل طرح عدة
ور�ش تثقيفية حول اجلائزة وكيفية التقدمي ،وتعبئة وثيقة ومنوذج
امل�شاركة يف اجلائزة.
واليزال املجل�س ي�ستقبل العديد من طلبات الراغبات يف امل�شاركة،
الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد م��دى النجاح التي حتققه جائزة �أف�ضل فكرة
م���ش��روع م�ب��دع ومبتكر منذ �إط�لاق�ه��ا يف  2016وع�ل��ى م��دى 6
دورات متتالية ،حققت خاللها جممل الأهداف والر�ؤى يف تطوير
�أفكار امل�شاريع املقدمة ك َّماً ونوعاً .وتعد جائزة هذا العام �إحدى �أهم
املبادرات �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية ملجل�س �سيدات �أعمال �أبوظبي
 2024 - 2020لتحقيق امل�شاركة املتميزة للمر�أة يف ريادة الأعمال
وتعزيز ثقافة الإب ��داع واالب�ت�ك��ار .كما تعمل اجل��ائ��زة على حتفيز

بايدن ّ
يوقع مر�سوم ًا ملكافحة املمار�سات االحتكارية

ال�ع�ق��ود الأخ �ي�رة “بد ًال م��ن الكفاح
م��ن �أج��ل ج��ذب امل�ستهلكني ،كافحت
ال �� �ش��رك��ات الب� �ت�ل�اع مناف�ساتها”.
�أ� �ض ��اف “وبد ًال م��ن ال �ك �ف��اح جلذب
ال �ع �م��ال ،وج ��دت (ال �� �ش��رك��ات) طرقا
لإب �ق��اء ال�سيطرة ع�ل��ى �أع ��داد القوة
العاملة».
واعترب بايدن �أنه يف كثري من الأحيان
“ع ّقدت احلكومة مهام ال�شركات التي
ت�سعى �إىل دخول ال�سوق».
وق ��ال �إن ه��ذا ال�ن�ق����ص يف املناف�سة،
ال � ��ذي ي ��رف ��ع الأ�� �س� �ع ��ار وي �ق �ل��ل من
الأج��ور“ ،يُك ّلف الأ�سر الأمريكية 5
�آالف دوالر كل عام يف املتو�سط».
ويف ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة ق � ّل ����ص �صعود
ال���ش��رك��ات ال �ك�برى ه��ام����ش املناف�سة
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و�أدى �إىل ارت � �ف� ��اع الأ�� �س� �ع ��ار على
امل�ستهلكني ك�م��ا زاد ال���ض�غ��وط على
ال��روات��ب ،وفق وثيقة عر�ضها البيت
الأبي�ض .كما �أن ه��ذا ال�صعود مييل
�إىل كبح االب�ت�ك��ار وتقلي�ص الفر�ص
�أمام امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
وفق الرئا�سة الأمريكية.
وهو ما يدفع الرئي�س الأمريكي �إىل
ا ّتخاذ “تدابري حا�سمة».
وال ي�ت���ض� ّم��ن امل��ر� �س��وم �أي ق� ��رارات
ف ��وري ��ة� ،إال �أن � ��ه ي �� �ش��جّ ��ع ال ��وك ��االت
احلكومية على �إط�لاق ما ي�صل �إىل
 72م� �ب ��ادرة “من �أج � ��ل الت�صدي
� �س��ري �ع��ا ل�ب�ع����ض م �� �ش��اك��ل التناف�س
الأك�ث�ر �إحل��اح��ا يف اقت�صادنا» .وكان
بايدن تعهّد الت�صدي لالحتكار.

ول� �ه ��ذه ال �غ ��اي ��ة ،اخ� �ت ��ار احلقوقية
لينا خ��ان املعار�ضة ال�شر�سة لهيمنة
ع�م�لاق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا غ��وغ��ل و�آبل
وفي�سبوك و�أم � ��ازون ،لرئا�سة جلنة
ال �ت �ج��ارة ال �ف��درال �ي��ة .ك�م��ا ط�ل��ب من
امل��داف��ع ال�شر�س ع��ن ت�شديد قوانني
مكافحة االحتكار تيم وو ،االن�ضمام
�إىل امل�ج�ل����س االق �ت �� �ص��ادي الوطني.
وعلى وجه اخل�صو�ص يح�ض الن�ص
ال� � ��ذي ُع ��ر� ��ض اجل� �م� �ع ��ة ،الهيئات
ال�ن��اظ�م��ة ع�ل��ى ال�ت��دخ��ل ب�شكل �أكرث
حزما يف �أ�سواق رئي�سية ،حتديدا �سوق
التكنولوجيا .وعلى خلفية انتقادات
م �ت��زاي��دة ل �ع �م�لاق��ة التكنولوجيا،
�شدد الرئي�س على �أن �إدارت��ه �ستويل
“اهتماما خا�صا لعمليات اال�ستحواذ

ع�ل��ى املناف�سة ال�صاعدة” ،وكذلك
“لعمليات ال� ��دم� ��ج املت�سل�سلة”
و”لتجميع البيانات».
ك� ��ذل� ��ك ي� �ط ��ال ��ب امل � ��ر� � �س � ��وم هيئة
االت �� �ص��االت ال �ف��درال �ي��ة الأمريكية
ب�إعادة تفعيل قواعد “حياد ال�شبكة”
التي فر�ضت يف عهد الرئي�س الأ�سبق
ب��اراك �أوب��ام��ا و�أل�غ��اه��ا خلفه دونالد
ترامب.
وتفر�ض ه��ذه القواعد على مزودي
خدمة االنرتنت التعامل مع املحتوى
ب �� �ش �ك��ل ع � ��ادل مب� �ع ��زل ع ��ن امل�صدر
واملتلقي.
وب��ال�ن���س�ب��ة لـ”م�ؤ�س�سة تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات واالبتكار” ال �ت��ي تعك�س
عامة وجهة نظر القطاع ال�صناعي،

ف�إن هذه التدابري “تنطلق من مبد�أ
ي�ع�ت�بر �أن ب�ع����ض ال �ق �ط��اع��ات ت�شهد
هيمنة متزايدة” ،م���ش��ددة ع�ل��ى �أن
هذا الأمر غري �صحيح.
واعتربت املنظمة يف بيان �أنه “يتعني
على البيت الأبي�ض ،بد ًال من تغيري

م�صر تطرق بوابات  22دولة �أفريقية اقت�صاديا
•• القاهرة-وكاالت

بهدف الو�صول لأ��س��واق  22دول��ة يف و�سط وغ��رب �أفريقيا ،انطلقت احلكومة
امل�صرية بحثا عن فر�ص جديدة لال�ستثمار وامل�شروعات امل�شرتكة وتعزيز التبادل
التجاري مع دول القارة ال�سمراء .وكثفت احلكومة امل�صرية حتركاتها يف �أفريقيا،
وب��د�أت ،اخلمي�س ،يف داك��ار �أعمال منتدى الأعمال امل�صري ال�سنغايل مب�شاركة
م�س�ؤويل البلدين وعدد كبري من رجال الأعمال ،وانطلق كذلك بال�سنغال منتدى
روابط الأعمال بني م�صر ودول غرب �أفريقيا.
وقبل يومني انطلق منتدى الأع�م��ال امل�صري الكامريوين مب�شاركة  65رجل
�أعمال ميثلون � 42شركة م�صرية وعدد كبري من رجال الأعمال بالكامريون.
وت��أت��ي تلك البعثات التجارية امل�صرية املكثفة ،تفعيال مل�ب��ادرة رواب��ط الأعمال
التي مت تد�شينها يف القاهرة يونيو املا�ضي وت�ستهدف الو�صول �إىل  22دولة يف
و�سط وغرب �أفريقيا بالتعاون مع م�ؤ�س�سة “التجاري وفا بنك” �صاحبة التواجد
ال�ق��وي يف �أفريقيا .وق��ال حممد املهند�س رئي�س غرفة ال�صناعات الهند�سية
باحتاد ال�صناعات �إن التوجه نحو الأ�سواق الأفريقية� ،سواء عرب تعزيز التجارة،
�أو الدخول يف م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة �أ�صبح نهجا را�سخا مل�صر ،ا�ستنادا
�إىل �إرادة �سيا�سية ال�ستعادة الريادة يف القارة ال�سمراء ،ويف ظل بحث امل�صدرين
وال�صناع امل�صريني عن �أ�سواق جديدة ملنتجاتهم .و�أكد املهند�س يف حديث ملوقع
�سكاي نيوز عربية �أن غرفة ال�صناعات الهند�سية �شاركت على م��دار ال�سنوات
املا�ضية يف معار�ض �سلعية ب�ع��دة دول �أف��ري�ق�ي��ة ،ال�ستك�شاف الأ� �س��واق و”ج�س
النب�ض” ،واكت�شفنا �أن القارة بها مقومات وفر�ص هائلة ميكن �أن ت�سهم يف دعم

القطاع الت�صديري والإنتاجي امل�صري ،بداية من طرمبات �أوم�ضخات املياه،
وانتهاء بالأجهزة املنزلية وغريها من ال�سلع الأ�سا�سية وم�ستلزمات مل�شروعات
الكربى .وترى احلكومة امل�صرية �أن القارة الإفريقية على �أعتاب مرحلة جديدة
من التكامل االقت�صادي الإقليمي بعد تفعيل اتفاقية التجارة احلرة الأفريقية يف
يناير املا�ضي .وخالل �أعمال منتدى روابط الأعمال يف داكار ،قالت نيفني جامع
وزيرة التجارة وال�صناعة امل�صرية �إن االتفاقية ت�ستهدف ربط القارة ب�أكملها يف
�سوق حر واح��د وتذليل العقبات �أم��ام امل�صدرين وامل�ستثمرين ،و�صوال لإن�شاء
جتمع اقت�صادي �أفريقي .وتويل م�صر �أهمية كبرية بال�سنغال كدولة حمورية
مبنطقة غرب �إفريقيا ،ويعد جمل�س االعمال امل�صري ال�سنغايل من �أول جمال�س
الأعمال يف غرب القارة ،ودليل على حر�ص م�صر على تعزيز التعاون بني القطاع
اخلا�ص يف البلدين لتحقيق اق�صى منفعة القت�صاد م�صر وال�سنغال .وقال حممد
البهي ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد ال�صناعات يف حديث ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن
التوجه امل�صري نحو �أفريقيا ،حت��ول �إىل خطوات عملية ،معتربا �أن الزيارات
والبعثات التجارية التي يجريها امل�سئولون امل�صريون ل��دول القارة ،دليل على
جدية احلكومة يف �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف خطط الو�صول لأ�سواق �أفريقية
جديدة .و�أ��ش��ار “البهي” �إىل �أن امل�ساندة احلكومية للقطاع اخلا�ص من �أجل
تر�سيخ �أقدامه يف �أفريقيا تعطى دفعة �إيجابية للم�صدرين واملنتجني امل�صريني.
ورغم وجود “العبني كبار” من دول خمتلفة يف الأ�سواق الأفريقية منذ �سنوات،
ي�ؤكد “البهي” �أن م�صر لديها مزايا تناف�سية يف تلك الأ�سواق ،بحكم اجلغرافيا
و�سهولة ال�شحن والنقل ،وبحكم الروابط التاريخية والعالقات اال�سرتاتيجية
�أي�ضا.

 2021فعالياتها �إل �ك�ترون �ي �اً وبالتقنية االف�ترا� �ض �ي��ة ،وميكن
الت�سجيل ب��ال��دخ��ول ع�ل��ى ال��راب��ط ال �ت��ايل https://award./
 adbusinesswomen.aeوم ��ن ث��م ت�ع�ب�ئ��ة وث�ي�ق��ة التقدمي
�إلكرتونياً .وتنق�سم فئات التقدمي على اجلائزة �إىل ثالث فئات،
وهي فئة الأفكار الفردية من رائ��دات و�سيدات الأعمال �صاحبات
الأف�ك��ار وامل �ب��ادرات اجل��دي��دة واملبتكرة يف جم��ال الأع �م��ال ،والفئة
الثانية هي فئة الأفكار اجلماعية من خالل جمموعات ال تتجاوز
� 5سيدات لكل جمموعة وتنطبق عليها نف�س ��ش��روط ومعايري
التقييم ،ويجوز لكل �سيدة يف الفريق اجلماعي �أن تتقدم للجائزة
ب�شكل فردي � ..أما الفئة الثالثة فهي فئة رائدة الأعمال املتميزة،
حيث ميكن تقدمي الأف�ك��ار للجائزة فقط للفائزين يف الدورات
ال�سابقة للجائزة وتنطبق عليها نف�س �شروط ومعايري التقييم ..
كما وي�شرتط التقدمي للجائزة �أن يكون الت�سجيل وا�ستكمال كافة
الإجراءات املطلوبة �إلكرتونياً ،و�أن تكون الفكرة مبدعة �أو مبتكرة
لها جدوى وفائدة اقت�صادية وقابلة للتطبيق.

ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ت ��رع ��ى التناف�س،
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق ال ��وك ��االت
للقوانني احلالية ب�شكل �صحيح».
ك��ذل��ك ي�شمل امل��ر��س��وم ق�ط��اع النقل
بوا�سطة القطارات والبواخر.
وي�شري املر�سوم �إىل �أن قطاع النقل
ب��وا��س�ط��ة ال �ق �ط��ارات ك��ان ي�ضم 33
�شركة يف العام  1980وا�صبح اليوم
يقت�صر على �سبع �شركات ،وهو يدعو
ال�شركات املالكة �أي�ضاً لل�سكك احلديد
�إىل �إعطاء الأولوية لقطارات الركاب
و�إىل ال �ت �ع��ام��ل ب���ش�ك��ل م�ن���ص��ف مع
م�ن��اف���س��ات�ه��ا .ك��ذل��ك ت���س�ع��ى الإدارة
�إىل خف�ض بع�ض الأعباء “الثقيلة”
التي تتحمّلها �شركات النقل البحري
والت�صدير.
ويف ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي ت�سعى الإدارة
�إىل تب�سيط الإج � � ��راءات امل� ّت�ب�ع��ة يف
ال�شكاوى املقدّمة من مربي املا�شية

�ضد مم��ار��س��ات ا�ستغاللية ل�شركات
ت�صنيع م�ن�ت�ج��ات ال�ل�ح��م ك�م��ا تريد
تعزيز قواعد الإن�ت��اج املمهور ب�شعار
“�صنع يف الواليات املتحدة».
وع�ل��ى �صعيد ال�ع�م��ال ،ي�سعى البيت
الأب�ي����ض �إىل احل��د م��ن ال�ب�ن��ود التي
متنع املوظفني من العمل لدى جهة
مناف�سة يف عقود العمل وتقلي�ص عدد
الوظائف التي تتطلب ترخي�صاً.
وب�ح���س��ب ال��رئ��ا� �س��ة ف� ��إن ه ��ذا الأم ��ر
م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�سهل ع�ل��ى املوظفني
االنتقال لعمل يف �شركة �أخرى وزيادة
روات �ب �ه��م .وب��ال�ن���س�ب��ة للم�ستهلكني،
يلحظ املر�سوم �سل�سلة تدابري �صغرية
من �ش�أنها خف�ض الفواتري على غرار
فر�ض مزيد من ال�شفافية من جانب
��ش��رك��ات ال �ط�يران بالن�سبة للر�سوم
امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى الأم �ت �ع��ة وتعديل
احلجز.
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� 159شركة تفوز بـ 152مناق�صة حكومية يف �أبوظبي خالل 2020
•• �أبوظبي-وام

حازت � 159شركة حملية يف �إمارة �أبوظبي ،حا�صلة على �شهادة القيمة املحلية
� ICVضمن برنامج �أبوظبي للمحتوى املحلي ،على  152مناق�صة قدمتها
 17جهة حكومية حملية خالل العام  ،2020ب�إجمايل بلغت قيمته حوايل
 4.6مليار درهم .جاء ذلك يف تقرير م�ؤ�شرات �أداء برنامج �أبوظبي للمحتوى
املحلي للعام  ،2020ال�صادر عن مكتب تنمية ال�صناعة التابع لدائرة التنمية
االقت�صادية �أبوظبي ،وذلك يف �إطار مبادرات التحفيز التي �أ�صدرتها الدائرة
لدعم القطاع اخلا�ص �ضمن برنامج �أبوظبي للم�سرعات التنموية غدا 21
 .و�أ�شار التقرير �إىل �أن �إجمايل عدد ال�شركات احلا�صلة على �شهادة القيمة
املحلية  ،ICVبلغ � 3238شركة حتى نهاية عام  ،2020حيث مت تطبيق
برنامج “�أبوظبي للمحتوى املحلي” على  1517مناق�صة حكومية بلغت

•• ال�شارقة -وام

�أ��ش��اد جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة بالنهج احلكيم
وال � ��ر�ؤي � ��ة ال �� �س ��دي ��دة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
ب � ��ن حم� �م ��د ال� �ق ��ا�� �س� �م ��ي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
ال� �ت ��ي ج �ع �ل��ت اق� �ت� ��� �ص ��اد �إم � � ��ارة
ال���ش��ارق��ة يتمتع مب��رون��ة مكنته
من التكيف مع خمتلف املتغريات
�إىل جانب ت�سارع من��وه امل�ستدام
وتعزيز ا��س�ت�ق��راره ال��ذي انعك�س
على توفري بيئة اقت�صادية �آمنة
وم�ستقرة وجاذبة لال�ستثمارات
اخلارجية وعززت مكانة ال�شارقة
املتقدمة على خ��ارط��ة االقت�صاد
العاملي.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري
الـ  17ملجل�س �إدارة غرفة ال�شارقة
ال� ��ذي ع �ق��د �أم� �� ��س الأول مبقر
•• باري�س�-أ ف ب

ي �ت��وق��ع �أن ي �ق��ر وزراء امل� � ��ال يف
جمموعة الع�شرين يف البندقية
�إ��ص�لاح��ا �ضريبيا ط�م��وح��ا يطال
ال�شركات املتعددة اجلن�سيات التي
مل تنفك م�ساهمتها يف ميزانيات
ال � � � ��دول ت �ت��راج � ��ع يف ال �� �س �ن ��وات
الأربعني الأخ�يرة ل�صالح املالذات
ال�ضريبية.
يف م��ا ي��أت��ي بع�ض العنا�صر لفهم
هذا املفهوم التقني للغاية الذي من
�ش�أنه و�ضع حد للتجنب ال�ضريبي
الذي متار�سه املجموعات العمالقة
يف االقت�صاد العاملي.
يف ال�ع��ام  2017كلفت جمموعة
ال� �ع� ��� �ش ��ري ��ن ،م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
وال�ت�ن�م�ي��ة يف امل �ي��دان االقت�صادي
مكافحة “ت�آكل الوعاء ال�ضريبي
ون�ق��ل الأرباح” �أي ب�ك�لام �أب�سط
ا�سرتاتيجيات التجنب ال�ضريبي
ال �ت��ي ت���س�م��ح ل �ل �� �ش��رك��ات الكربى
ب��االف�ل�ات م��ن اجل ��زء الأك �ب�ر من
ال�ضرائب.
ومت �إحياء املفاو�ضات بف�ضل اقرتاح
م��ن �إدارة الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن يقوم على حتديد حد �أدنى
لل�ضريبة ن�سبته  .% 15كذلك
��س��اه�م��ت ج��ائ�ح��ة كوفيد 19-يف
ت�ن���ش�ي�ط�ه��ا �إذ ت���س�ع��ى ال � ��دول �إىل
حت�ق�ي��ق ع ��ائ ��دات ج ��دي ��دة بعدما

اجمايل قيمتها  24مليار درهم .و�أفادت دائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي،
�أن��ه مت توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من ال�شركات احلكومية لتطبيق
الربنامج يف مناق�صاتها خ�لال العام اجل��اري  ،2021الأم��ر ال��ذي يعك�س
حر�ص حكومة �إم��ارة �أبوظبي على تعزيز برنامج املحتوى املحلي ،وتنفيذ
ب��راجم��ه الت�شغيلية خ�لال ال�ع��ام اجل��اري وتعزيز ال�شراكة ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص .و�أكد �سعادة را�شد عبدالكرمي البلو�شي ،وكيل دائرة التنمية
االقت�صادية �أبوظبي� ،أهمية الدور الذي يلعبه برنامج “�أبوظبي للمحتوى
املحلي” يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل لإمارة �أبوظبي ،وتنمية ر�أ�س املال
الب�شري ،وخلق فر�ص عمل جديدة للمواطنني �ضمن القطاع اخلا�ص ،م�شريا
�إىل �أن نتائج م�ؤ�شرات الربنامج الإيجابية تعك�س ب�شكل وا�ضح تنمية مهارات
القوى العاملة املحلية ،ودفع عجلة االقت�صاد املعريف يف الإمارة باالعتماد على
ال�شركات التي تتبنى التكنولوجيا واالبتكار .وقال البلو�شي  :بف�ضل التعاون

والتن�سيق املتكامل مع عدد من �شركاء الدائرة اال�سرتاتيجيني يف �أبوظبي،
ا�ستطعنا حتقيق الأهداف الت�شغيلية اخلا�صة بربنامج “�أبوظبي للمحتوى
املحلي” ،والتي حددها املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي بقراره ال�صادر يف
�شهر ابريل من العام املا�ضي ب�ش�أن برنامج �أبوظبي للمحتوى املحلي.
وتتبع املناق�صات التي مت �إر�سائها على جمموعة ال�شركات الوطنية واملحلية
امل�شرتكة يف برنامج “�أبوظبي للمحتوى املحلي”  17جهة وهيئة حكومية يف
�إمارة �أبوظبي� ،شملت بلدية ابوظبي وبلدية الظفرة ب�إجمايل  42مناق�صة،
وم�ساندة  23مناق�صة وهيئة ابوظبي للدعم االجتماعي  19مناق�صة ،و12
مناق�صة لكل من هيئة البيئة �أبوظبي ،وامل�ؤ�س�سة العامة حلديقة احليوانات
والأح �ي��اء املائية بالعني� ،إ��ض��اف��ة �إىل  20مناق�صة لكل م��ن دائ��رة الطاقة
�أبوظبي ،والإدارة العامة للجمارك �أبوظبي ،ومركز النقل املتكامل ،وغريها
من املناق�صات اخلا�صة مب�شرتيات اجلهات احلكومية على م�ستوى الإمارة.

من جهته� ،أ�شاد �سعادة حممد منيف املن�صوري ،املدير التنفيذي ملكتب تنمية
ال�صناعة التابع للدائرة ،مب�ستوى التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني الدائرة
و�شركائها اال�سرتاتيجيني م��ن اجل�ه��ات املحلية لتفعيل وتطبيق برنامج
“�أبوظبي للمحتوى املحلي” ،منوهاً ب�إيجابية النتائج وامل�ؤ�شرات ال�صادرة عن
تقرير �أداء الربنامج للعام .2020
و�أك ��د امل�ن���ص��وري ح��ر���ص ال��دائ��رة على موا�صلة تنفيذ ال�برام��ج واملبادرات
ذات ال�صلة ،والتي من �ش�أنها دع��م تناف�سية اقت�صاد الإم��ارة وتعزيز قيمته
امل�ضافة وذل��ك من خالل اال�ستمرار يف متابعة التن�سيق بني دائ��رة التنمية
االقت�صادية وخمتلف اجلهات احلكومية على م�ستوى �إمارة �أبوظبي ،لتحقيق
�أعلى م�ستويات اال�ستفادة من برنامج “�أبوظبي للمحتوى املحلي” ،و�ضمان
جناحه امل�ستمر من خ�لال العمل على تطوير �آليات تطبيقه مبا يعزز من
م�ساهمة ال�شركات املحلية يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة �أبوظبي.

غرفة ال�شارقة توا�صل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة ملمار�سة الأعمال

ال�غ��رف��ة ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة عبداهلل
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س
�إدارة غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
ال�شارقة بح�ضور ال�شيخ ماجد
بن في�صل القا�سمي النائب الأول
لرئي�س الغرفة و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة و� �س �ع��ادة حم �م��د �أحمد
�أمني العو�ضي مدير عام الغرفة
وم��رمي �سيف ال�شام�سي م�ساعد
املدير العام لقطاع خدمات الدعم
وع �ب��د ال �ع��زي��ز � �ش �ط��اف م�ساعد
امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل �ق �ط��اع خدمات
الأع���ض��اء م��دي��ر م��رك��ز ال�شارقة
لتنمية ال�صادرات.
وث� �م ��ن جم �ل ����س �إدارة الغرفة
امل�ت��اب�ع��ة احلثيثة م��ن ق�ب��ل �سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب

�أقرت خطط حتفيز و�إنعا�ش هائلة.
وي ��ذك ��ر ال �� �س �ي �ن��اري��و ال ��راه ��ن مبا
ح�صل خ�لال �أزم��ة ال�ع��ام 2008
التي دفعت جمموعة الع�شرين �إىل
�إع�ل�ان انتهاء ال�سرية امل�صرفية.
وو�ضعت منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�صادي يومها نظام
تبادل بيانات وا�سعا يرغم �أ�صحاب
ال�ثروات الكبرية وم�صارفهم على
اخ �� �ض��اع ح���س��اب��ات�ه��م يف �سوي�سرا
لتدقيق م�صلحة ال�ضرائب.
م ��ن خ �ل��ال م �ن��ع ال �� �ش ��رك ��ات من
التلطي وراء “الإقامة ال�ضريبية”
يف ه��ذا البلد �أو ذاك ال��ذي يعتمد
ن �� �س��ب �� �ض ��رائ ��ب ج � ��ذاب � ��ة ،وغ�ي�ر
املرتبطة بن�شاطها الفعلي.
ويرتكز الإ� �ص�لاح امل�ط��روح راهنا،
على ركنني:
ي �ه��دف ال��رك��ن الأول �إىل توزيع
ع��ادل ب�ين ال��دول “حلقوق فر�ض
�ضريبة” ع �ل��ى �أرب � ��اح ال�شركات
امل �ت �ع��ددة اجل�ن���س�ي��ات م��ع الإ�شارة
�إىل �أن �شركة “بي بي” النفطية
العمالقة لديها ن�شاط يف  85بلدا
على �سبيل املثال.
يف االت� �ف ��اق ال� ��ذي اب� ��رم الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي خ �ل�ال اج �ت �م��اع منظمة
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �م �ي��ة يف امل� �ي ��دان
االق �ت �� �ص��ادي ،ات�ف�ق��ت ال� ��دول على
�إع��ادة توزيع � 20إىل  % 30من
“الربح الفائ�ض” لل�شركات �أي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  11يوليو  2021العدد 13288

ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي لكافة �أع�م��ال الغرفة
ودع ��م ��س�م��وه ال�ل�احم��دود الذي
ك��ان ل��ه الأث ��ر ال�ب��ال��غ يف ت�شجيع
الفعاليات االقت�صادية وجمتمع
الأع�م��ال يف ال�شارقة وم��ا حققته
ال�غ��رف��ة م��ن �إجن� ��ازات ع�ل��ى كافة
ال�صعد.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل�ج�ل����س ع� ��ددا من
امل��وا� �ض �ي��ع امل ��درج ��ة ع �ل��ى جدول
الأع� �م ��ال وم ��ن �أب ��رزه ��ا اخلطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الن�صف �سنوية
ل �ل �ع��ام اجل � ��اري وال �ت ��ي تت�ضمن
جم�م��وع��ة م��ن الأه� ��داف �أبرزها
ال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى ت �ن �� �ش �ي��ط قطاع
الأعمال وتوفري الدعم له لتعزيز
ق� ��درت� ��ه ع� �ل ��ى جت � � ��اوز حت ��دي ��ات
الظروف الراهنة .

وناق�ش املجل�س تنفيذ ع��دد من
امل�شاريع امل�ستقبلية التي تعتزم
ال� �غ ��رف ��ة �إط�ل�اق� �ه ��ا اىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على عرو�ض �صيف
ال�شارقة التي انطلقت فعالياتها
يف ال �ث��ام��ن م ��ن ي��ول �ي��و اجل ��اري
وت �� �س �ت �م��ر ح �ت��ى � 26أغ�سط�س
املقبل يف خمتلف م��دن ومناطق
الإم ��ارة �إىل جانب مناق�شة �آخر
ال �ت �ح �� �ض�يرات لإط �ل��اق ال� ��دورة
اخل��ام���س��ة م��ن م �ه��رج��ان الذيد
ل�ل��رط��ب ال ��ذي ��س�ت�ق��ام فعالياته
ع�ل��ى �أر� ��ض م��رك��ز �إك���س�ب��و الذيد
خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 22إىل 25
يوليو اجلاري.
وثمن عبداهلل �سلطان العوي�س،
ج�ه��ود ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لإم ��ارة
ال�شارقة ور�ؤي�ت�ه��ا اال�ست�شرافية

ال � �ت� ��ي ع � � � ��ززت م � ��ن ا�� �س� �ت ��دام ��ة
الأع�م��ال يف الإم��ارة بف�ضل املناخ
االق�ت���ص��ادي املميز ال��ذي وفرته
ال�ق�ي��ادة وح�ك��وم��ة ال�شارقة التي
ح ��ر�� �ص ��ت ع� �ل ��ى دع � ��م قطاعات
الأعمال لتعزيز م�سرية ال�شارقة
ال �ت �ن �م��وي��ة .وق � ��ال ال �ع��وي ����س �إن
العام اجلاري كان عاما ا�ستثنائيا
بالن�سبة للغرفة لأنها ا�ستطاعت
�أن حتقق العديد من الإجنازات
� � �س� ��واء ع� �ل ��ى م �� �س �ت ��وى ارت � �ف ��اع
م�ؤ�شرات الع�ضويات وال�شركات
املن�ضوية حت��ت مظلتها �أو على
م�ستوى �إجن��از و�إط�ل�اق العديد
م��ن امل �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة وال ��ذي
يعد ث�م��رة التوجيهات احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د القا�سمي

ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى حاكم
ال���ش��ارق��ة وامل�ت��اب�ع��ة ال��دائ�م��ة من
�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة رئ�ي����س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال �ت��ي وف ��رت دع �م��ا ال
حم ��دودا ورع��اي��ة �شاملة لغرفة
ال�شارقة مكنتها من �أداء ر�سالتها
على �أكمل وج��ه وخدمة جمتمع
الأعمال والقطاع اخلا�ص.
و�أك��د رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
ال �� �ش��ارق��ة ح��ر���ص ال �غ��رف��ة على
م��وا� �ص �ل��ة اجل� �ه ��ود يف م�ساندة
جمتمع الأعمال يف �إمارة ال�شارقة
م��ن خ�لال تهيئة كافة الو�سائل
الداعمة لهم وا�ست�شراف مبادرات
مبتكرة من �ش�أنها حفظ �أعمال
القطاع اخلا�ص وزي��ادة املحفزات

جمموعة الـ 20تتجه �إىل �إطالق �إ�صالح �ضريبي طموح

�أ�سئلة تطرح حول ال�ضريبة على ال�شركات العاملية الكربى

ذلك ال��ذي يتجاوز م�ستوى معينا
م��ن ال��رب �ح �ي��ة ،وف �ق��ا ل�ل��إي ��رادات
املحققة يف كل بلد.
�أم � ��ا ال ��رك ��ن ال� �ث ��اين ف �ي �ق��وم على
فر�ض �ضريبة عاملية دنيا للتحقق
م��ن �أن ال�شركة ال تدفع �أق��ل مما
ينبغي �أينما كانت موجودة.

ي �ن ����ص االت � �ف � ��اق امل �ب ��رم برعاية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي على ن�سبة فعلية “ال
تقل عن .»% 15
وي��رى خ�ب�يرا االقت�صاد غابرييل
زوك �م��ان وت��وم��ا���س بيكتي �أن هذه
“الن�سبة متدنية جدا” وخ�صو�صا
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ان امل� �ع ��دل ال��و� �س �ط��ي لل�ضريبة
على ال���ش��رك��ات يف ال�ع��امل ه��و 22
 %راه �ن ��ا يف م �ق��اب��ل  % 50يف
.1985
والدول التي تعتمد ن�سبة تقل عن
 % 15وفق بيانات منظمة التعاون
وال�ت�ن�م�ي��ة يف امل �ي��دان االقت�صادي

ه��ي امل �ل��اذات ال���ض��ري�ب�ي��ة ال �ت��ي ال
تفر�ض �ضرائب بتاتا مثل جريزي
وغ�يرن�ي���س��ي وب �ه��ام��ا���س وبرمودا
ف�ضال عن جزر كاميان والإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وال �ب �ح��ري��ن .يف
�أوروب� � ��ا ،ت�ف��ر���ض ب�ل�غ��اري��ا �ضريبة
ن�سبتها  % 10و�إي��رل�ن��دا 12,5
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مل�ساندته لتعزيز م�سرية النمو
واالزده � ��ار االق�ت���ص��ادي ويواكب
التطورات التي ت�شهدها الإمارة.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد ��س�ع��ادة حممد
�أح �م��د �أم�ي�ن ال�ع��و��ض��ي باجلهود
املبذولة من قبل موظفي الغرفة
وال�ت��ي تكللت بتحقيق م�ؤ�شرات
�إيجابية خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري حيث �سجلت الغرفة
ارتفاعا ملحوظا يف عدد �شهادات
امل �ن �� �ش ��أ وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت 36332
�شهادة ب��زي��ادة � 588شهادة عن
نف�س ال�ف�ترة ال�ع��ام املا�ضي فيما
بلغ �إج�م��ايل ع��دد �شهادات املن�ش�أ
ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن امل� �ن ��اط ��ق احل ��رة
� � 1156ش �ه��ادة حم�ق�ق��ة زي ��ادة
وق� ��دره� ��ا  9ب ��امل ��ائ ��ة ع ��ن العام
امل��ا� �ض��ي ..الف �ت��ا �إىل �أن الغرفة

حري�صة دوم��ا على دع��م القطاع
اخلا�ص يف الإم ��ارة وت��أم�ين بيئة
حم �ف��زة ل�ن�م��وه مب��ا ي �ت��واف��ق مع
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
ل �ل �خ �م �� �س�ين ع ��ام ��ا امل �ق �ب �ل��ة عرب
�إي �ج��اد ب��رام��ج نوعية م��ن �ش�أنها
حتقيق اال��س�ت��دام��ة االقت�صادية
وتعزيز التنوع االقت�صادي الذي
مي�ث��ل رك �ي��زة ث��اب�ت��ة يف ال�سيا�سة
االقت�صادية لإمارة ال�شارقة.
و�أكد جمل�س �إدارة الغرفة التزامه
برت�سيخ ك�ف��اءة الأداء امل�ؤ�س�سي
للغرفة والعمل الد�ؤوب للحفاظ
على كافة املكت�سبات التي حتققت
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة جمددا
ت� ��أك� �ي ��ده ع �ل��ى اع� �ت� �م ��اد �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي حتفظ
للقطاع اخلا�ص يف �إمارة ال�شارقة
ريادته ومتيزه وتعزز من مكانة
الإم ��ارة كوجهة �إقليمية وعاملية
ملمار�سة الأعمال.

 %وامل� �ج ��ر  % 9وه� ��ي دول مل
تن�ضم �إىل اتفاق منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
يف ب�ع����ض ال� ��دول ق��د ت �ك��ون ن�سبة
ال���ض��ري�ب��ة امل�ع�ل�ن��ة م��رت�ف�ع��ة مثل
ل��وك���س�م�ب��ورغ ( )% 25ومالطا
( )% 35ل�ك�ن�ه��ا ع� ��ادة م��ا تكون
مرفقة با�ستثناءات عدة ما يخف�ض
الفاتورة النهائية ب�شكل كبري.
ال �� �ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
امل� �ح� �ل� �ي ��ة ل �ي �� �س��ت م �� �ش �م��ول��ة بل
ال���ش��رك��ات ال�ع�م�لاق��ة ال�ت��ي لديها
فروع عدة عرب العامل مع �إيرادات
ه��ائ �ل��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت��ي متلك
الو�سائل العتماد �شبكات متطورة
خلف�ض كلفتها ال�ضريبية.
يف ال�ب��داي��ة ك��ان ال��رك��ن الأول من
اال� � �ص �ل�اح ي �� �س �ت �ه��دف ال�شركات
النا�شطة يف امل�ج��ال الرقمي ومن
ب �ي �ن �ه��ا امل� �ج� �م ��وع ��ات الأم�ي�رك� �ي ��ة
ال�ع�م�لاق��ة امل �ع��روف��ة حت��ت م�سمى
“غافا” (غوغل و�أمازون وفي�سبوك
و�آبل) االمر الذي مل يرق للواليات
امل �ت �ح��دة .ل�ك��ن يف ن�ه��اي��ة املطاف،
�سي�شمل ه ��ذا ال��رك��ن “�أكرث من
مئة �شركة عاملية حتقيقا للأرباح
والتي حتقق وحدها ن�صف الربح
العاملي” ع�ل��ى م��ا �أو� �ض��ح لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س ب��ا��س�ك��ال �سانتامان
م��دي��ر م��رك��ز ال���س�ي��ا��س��ة والإدارة
ال���ض��ري�ب�ي��ة يف م�ن�ظ�م��ة التعاون

والتنمية يف امل�ي��دان االقت�صادي.
ون���ص��ف ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات �أمريكي
وي�شمل غ��اف��ا ال�ت��ي زادت ارباحها
�أك�ثر خ�لال جائحة كوفيد.19-
�أما يف ما يتعلق بال�ضريبة العاملية
ال��دن�ي��ا ف�ست�شمل �أق ��ل م��ن ع�شرة
�آالف ��ش��رك��ة ي��زي��د رق ��م �أعمالها
ع�ل��ى  750م�ل�ي��ون ي ��ورو بح�سب
املنظمة.
ق��درت منظمة ال�ت�ع��اون والتنمية
يف امل �ي��دان االق�ت���ص��ادي العائدات
ال�ضريبية املتوخاة بحواىل 150
م�ل�ي��ار دوالر ��س�ن��وي��ا ع�ل��ى �أ�سا�س
الن�سبة ال��دن�ي��ا ال�ب��ال�غ��ة .% 15
ويفيد املر�صد الأوروب��ي لل�ضريبة
�أنه يف حال فر�ض االحتاد الأوروبي
ن�سبة  % 25فهو �سيزيد مبقدار
ال �ن �� �ص ��ف ال � �ع� ��ائ� ��دات ال�سنوية
للمعدل الو�سطي لل�ضرائب على
ال�شركات.
وال ميكن ال�ق�ي��ام ب�ت�ق��دي��رات على
�صعيد ال�شركات �إال لتلك التي تقبل
بن�شر ارباحها يف كل البلدان التي
تن�شط فيها وهذا ما ال تفعله غافا.
وق��ال امل��ر��ص��د الأورب� ��ي لل�ضريبة
�أن � ��ه اذا ف��ر� �ض��ت ن �� �س �ب��ة % 25
ف�ست�ضطر امل�صارف اىل دفع ن�سبة
� % 44إ� �ض��اف �ي��ة م��ن ال�ضرائب
فيما �سرتاوح الن�سبة ل�شركات مثل
�شل او �إي�بردروال و�أليانز بني 35
و� % 50إ�ضافية.
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باري�س  ..1900كراينزالين «خمادع» لكنه بطل
ح�ضر الأمريكي �آلفن كراينزالين �إىل باري�س و�سمعته ت�سبقه .فقبل
ف�ترة ق�صرية حقق ه��ذا ال �ع �دّاء �إجن ��ازات �أهلته ليكون م�ث��ا ًال لبطل
امل�ستقبل ،وق ��ادراً �أن ي�برز يف �سباقات ال�سرعة كما يف احل��واج��ز ويف
الوثبني العايل والطويل.
ُولد كراينزالين ذو القوام املثايل ( 1,83م  75 -كلغ) يف ميلووكي
عام  1876من �أب من�سوي هاجر من فيينا .وقبل عامني من �ألعاب
باري�س  ،1900ح�صد لقب الواليات املتحدة يف �سباق الـ 120ياردة
م�سج ً
ال زمناً مقداره  15.1ثانية وهو رقم عاملي.

ع��ام  1899ف��از يف مناف�سات احل��واج��ز العالية واملنخف�ضة والوثب
الطويل يف نيوتن (ما�سا�شو�ست�س) ،كما حل ثانياً يف الـ 100ياردة
( 10ثوان) والوثب العاملي ،ف� ً
ضال عن تعزيزه  4مرات الرقم العاملي
يف الوثب الطويل ( 7.29م و 7.40م و 7.42م و 7.43م).
يف باري�س ،خا�ض كراينزالين � 8سباقات خالل � 3أيام ،قبل �أن يختتم
م�شاركته يف م�سابقة ال��وث��ب الطويل ،وا�ستحق �أن يتوج ملكاً لتلك
الألعاب ،نظراً لتميزه على خمتلف الأر�ضيات.
�سجل كراينزالين  7ث��وان يف الـ 60م ،و 15.2ث ث��م  15.4ث يف

الـ� 110أمتار حواجز ،و 25.4ث يف الـ 200حواجز ،و 7.18م يف
الوثب الطويل.
وكان يحمل �أي�ضاً الرقم العاملي يف الـ 220ياردة حواجز ( 201,7م)
ومقداره  23.3ثانية منذ عام .1898
وق�ت��ذاك ك��ان االن�ط�لاق معتمداً م��ن و�ضع القرف�صاء لكن م��ن دون
مكعبات تثبت عليها القدمان.
وحت�م��ل ال��ذاك��رة الأومل �ب �ي��ة مناف�سة ك��راي�ن��زالي��ن م��ع م��واط�ن��ه ماير
برن�شتاين حامل الرقم العاملي يف الوثب الطويل ( 7.50م).

فقد طلب برن�شتاين �أال تقام نهائيات امل�سابقة يوم الأحد �إف�ساحاً يف
املجال لقيام بع�ضهم بواجباته الدينية ،علماً �أن اللجنة املنظمة رف�ضت
هذا الطرح وق ّررت امل�ضي يف تنفيذ الربنامج املقرر من دون تعديل.
وك ��ان ب��رن���ش�ت��اي��ن �أن �ه��ى ج��ول��ة ال�ت��أه�ي��ل م�سجال  7.17م ،و�أبلغه
كراينزالين �أنه لن ي�شارك يوم االحد يف حال غياب "الأقوياء" ،لكنه
ع��دل عن ر�أي��ه يف موعد النهائي وناف�س وتقدّم على رق��م برن�شتاين
بفارق �سنتيمرت واح��د ،ما منحه املركز الأول والتتويج بلقب �أوملبي
�إ�ضايف.
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ختام رائع ملناف�سات الدوري القاري لرابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو

•• دبي-الفجر

اخ�ت�ت�م��ت �أم ����س ال���س�ب��ت مناف�سات
ال � ��دوري ال �ق ��اري ل��راب �ط��ة �أبوظبي
ملحرتيف اجلوجيت�سو يف يومها الثاين
على �أر� ��ض �صالة را��ش��د ب��ن حمدان
بنادي الن�صر يف دبي مع تتويج �أبطال
ف �ئ��ات احل � ��زام ال�ب�ن�ف���س�ج��ي والبني
والأ� �س��ود لل�سيدات وال��رج��الّ .
ونظم
احتاد الإمارات للجوجيت�سو البطولة،
بالتعاون مع رابطة �أبوظبي ملحرتيف
اجلوجيت�سو وجمل�س دبي الريا�ضي،
حيث ا�ستقطبت املناف�سات على مدى
ي��وم�ي�ه��ا م�ن��اف���س��اتٍ وا� �س �ع��ة م��ن �أملع
جنوم اللعبة على م�ستوى قارة �آ�سيا
والعامل.
و� �ش �ه��دت م �ن��اف �� �س��ات ال� �ي ��وم الثاين
ح � �� � �ض� ��ور �� � �س� � �ع � ��ادة حم � �م� ��د �� �س ��امل
الظاهري نائب رئي�س احتاد الإمارات
للجوجيت�سو ،و�سعادة يو�سف عبداهلل
البطران ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد،
و� �س �ع��ادة ال�ع�م�ي��د خ�ب�ير ع�ل��ي ح�سن
امل�ط��وع م�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش�ؤون
الإط �ف��اء والإن �ق��اذ يف الإدارة العامة
للدفاع امل��دين ب��دب��ي ،وال�سيد طارق
عمر البحري مدير رابطة �أبوظبي

• احتاد الإمارات للجوجيت�سو ي�شيد بجهود فريق الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي يف
احلفاظ على الأرواح واملمتلكات و�سرعة اتخاذ القرار
• الظاهري� :أبطال الدفاع املدين يف دبي ي�ضربون �أروع الأمثلة على الت�ضحية والوفاء
ملحرتيف اجلوجيت�سو.
وم ��ع خ �ت��ام م�ن��اف���س��ات ال �ي��وم الثاين
مت�ك�ن��ت �أك ��ادمي �ي ��ة ب��امل��ز الريا�ضية
م��ن ح���ص��د امل��رت �ب��ة الأوىل بر�صيد
 58600ن �ق �ط ��ة ،وح � ��ل فريق
�أك ��ادمي� �ي ��ة ك��وم��ان��دو ج � ��روب ثانياً
ب��ر��ص�ي��د  55400ن�ق�ط��ة ،ولتكون
امل��رت �ب��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ن���ص�ي��ب ن ��ادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س
بر�صيد  42200نقطة.
و��ش�ه��د ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن املناف�سات
ت� �ك ��رمي وت� �ق ��دي ��ر احت� � ��اد الإم� � � ��ارات
للجوجيت�سو لل��إدارة العامة للدفاع
امل��دين ب��دب��ي ممثلة ب�سعادة العميد
خبري علي ح�سن امل�ط��وع وجمموعة
م��ن منت�سبي الإدارة وف��ري��ق العمل
الذي اتخذ القرار احلكيم وال�شجاع
لل�سيطرة على احل��ري��ق ال��ذي ن�شب
ع�ل��ى ظ�ه��ر �أح ��د احل��اوي��ات يف ميناء

جبل علي.
و�أ ّك��د �سعادة حممد �سامل الظاهري
�أن �شباب و�أبطال الدفاع املدين بدبي
�ساهموا ب�سرعة بديهتهم وا�ستجابتهم
يف ال�سيطرة على امل��وق��ف بكل جر�أة
و� �ش �ج��اع��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى الأرواح
وامل�م�ت�ل�ك��ات مثبتني �أن �ه��م ع�ل��ى قدر
عال من امل�س�ؤولية واخلربة .و�أو�ضح
�سعادته �أن ت�ك��رمي ه ��ؤالء ال�شجعان
والإ�شادة بت�ضحياتهم من منرب هذه
ال�ب�ط��ول��ة ال ��ذي ي�ج�م��ع الع �ب�ين من
خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ي �ه��دف �إىل
تعريف العامل ب�أن الإمارات هي وطن
الأمن واالمان و�أبناءه يبذلون الغايل
والنفي�س لتحقيق ع��زت��ه ورفعته يف
ج�م�ي��ع امل �ح��اف��ل .ويف تعليقه على
ال �ب �ط��ول��ة ،ق ��ال � �س �ع��ادة الظاهري:
"متيزت هذه البطولة بروعة الأداء
الذي غلب عليه طابع الندية والإثارة

وعك�ست التطور امل�ستدام جلوجيت�سو
الإم��ارات ال��ذي �أ�صبح ميثل منودجا
يحتذى ومدعاة للفخر واالعتزاز".
و�أ�ضاف �سعادته �أن مثل هذه البطوالت
القوية ت�ش ّكل حافزا مهما لالعبني
ل�ت�ك�ث�ي��ف ا� �س �ت �ع��دادت �ه��م وم�ضاعفة
ج�ه��وده��م يف ال �ت��دري �ب��ات للتح�ضري
والإع � ��داد للبطولة وخ�صو�صا �أننا
مقبلون على ا�ست�ضافة احلدث الأهم
على �ساحة اجلوجيت�سو العاملية يف
نوفمرب املقبل ممثال يف الن�سخة 13
من بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف
اجلوجيت�سو.
ون � � � �وّه �� �س� �ع ��ادت ��ه ب� �ج� �ه ��ود الأن� ��دي� ��ة
والأك� ��ادمي � �ي� ��ات والأج � �ه � ��زة الفنية
امل �� �ش ��ارك ��ة يف ال �ب �ط��ول��ة خ�صو�صا
�أن�ه��ا ت��واك��ب ك��ل ج��دي��د متعلق بهذه
ال��ري��ا��ض��ة ل�لارت�ق��اء ب�ه��ا وتطويرها
وه��و م��ا جت�ل��ى يف ارت �ف��اع ج ��ودة �أداء

الالعبني امل�شاركني وكفاءتهم على
الب�ساط و�إتقانهم حلركات وتقنيات
ج��دي��دة ن��ال��ت ا��س�ت�ح���س��ان اجلميع،
ف �� �ض�لا ع ��ن ب � ��روز م ��واه ��ب جديدة
وواع � ��دة ��س�ي�ك��ون ل�ه��ا � �ش ��أن ك�ب�ير يف
امل�ستقبل .كما و�أ��ش��اد بجهود الفرق
ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ،واجل ��وان ��ب
التنظيمية االح�تراف �ي��ة ب�شكل عام
وال��ذي �أدى لظهورها بهذا امل�ستوى
امل �ت �م �ي��ز .وت��وج��ه � �س �ع��ادة الظاهري
بال�شكر ملجل�س دبي الريا�ضي ورابطة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �م �ح�ترف�ين وال�شركاء
الإ��س�ترات�ي�ج�ي�ين على ه��ذا التنظيم
امل�شرف ومواكبة ر�ؤية االحتاد يف ن�شر
اللعبة وتطويرها.
م ��ن ج��ان �ب��ه ث� � ّم ��ن � �س �ع ��ادة العميد
خ �ب�ير ع �ل��ي ح �� �س��ن امل� �ط ��وع امل� �ب ��ادرة
الكرمية التي قام بها احتاد الإمارات
للجوجيت�سو م�ن��وه��ا ب ��دوره الرائد

ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ن �� �ش��ر ه� ��ذه الريا�ضة
واالرت�ق��اء بها .وق��ال �سعادته �أن مثل
ه ��ذه امل� �ب ��ادرات ل�ي���س��ت ب�غ��ري�ب��ة على
احت��اد الإم� ��ارات للجوجيت�سو الذي
ن�ع�ت�بره ��ش��ري�ك��ا يف حتقيق امل�صلحة
الوطنية .ووجه �سعادة العميد ر�سالة
�إىل االحت � ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة يف دولة
الإمارات ومن �ضمنها احتاد الإمارات
للجوجيت�سو بالقول �أن�ن��ا يف الإدارة
العامة للدفاع امل��دين نعترب �أنف�سنا
جزءا منكم ومكون رئي�س من مكونات
املجتمع ،الفتا �إىل الدور الكبري الذي
�أ�صبحت تلعبه االحت��ادات الريا�ضية
يف ن�شر ال��وع��ي ال��وق��ائ��ي وامل�ساهمة
ال �ف��اع �ل��ة يف ح �م��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ون�شر
الأمن والأمان.
ومت� � ّي ��زت م �ن��اف �� �س��ات ال� �ي ��وم الثاين
واخلتامي للبطولة بنزاالتٍ حما�سية
ب�ي�ن حم�ت�ريف احل � ��زام البنف�سجي،

وال� �ب� �ن ��ي ،والأ�� � �س � ��ود م ��ن ال�سيدات
وال��رج��ال م��ن خمتلف ف�ئ��ات الوزن،
و ّ
مت� �ك ��ن الإم � ��ارات � ��ي را�� �ش ��د النقبي
�صاحب احل��زام البني م��ن �أكادميية
 A.F.N.Tم��ن ال�ف��وز بامليدالية
الذهبية عن فئة الأ�ساتذة  2متفوقا
على نظريه الآذري �أي��از �سليمانوف
بعد ن��زال مثري وق��ال عقب تتويجه
�أن امل�شاركة يف هذه البطولة القارية
املهمة متثل �أول��وي��ة لنا كونها تعزز
الت�صنيف الدويل لالعبني من جهة،
وتكثيف ا�ستعدادتنا ورف��ع جاهزيتنا
للبطوالت املقبلة.
ب � � ��دوره ق � ��ال الع � ��ب ن� � ��ادي الو�صل
الفرن�سي �سفيان دغداغ حامل احلزام
ال�ب�ن�ف���س�ج��ي ال� ��ذي ت � �وّج بامليدالية
الذهبية ع��ن فئة الكبار وزن 120
كجم �أن �شعور ال��وق��وف على من�صة
التتويج يف مثل ه��ذه البطولة ميثل

حلما لكل العب حمرتف.
وت �ق��دم دغ � ��داغ ب��ال�ت�ح�ي��ة والتقدير
�إىل احت� ��اد الإم � � ��ارات للجوجيت�سو
وراب�ط��ة �أبوظبي للمحرتفني نظري
االح �ت�راف � �ي� ��ة ال� �ك� �ب�ي�رة يف تنظيم
البطوالت ،م��ؤك��دا �أن الالعبني من
خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات ي �ب��ذل��ون م�ساع
ك�ب�يرة ل�ل�ت��واج��د يف ال�ب�ط��والت التي
تنظمها الإم��ارات ملا لذلك من قيمة
فنية على م�سريتهم.
ّ
ونظم احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو
مل�ن��اف���س��ات ال� ��دوري ال �ق��اري لرابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو بدعم
ك� ��لٍ م ��ن � �ش��رك��ة �إع � �م ��ار العقارية،
و�أبوظبي الريا�ضية ،و�شركة برتول
�أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ،ووزارة
الداخلية ،و�شركة �أبوظبي للخدمات
ال���ص�ح�ي��ة (� �ص �ح��ة) ،وجم �ل ����س دبي
ال��ري��ا��ض��ي ،و��ش��رك��ة ال��ر�ؤي��ة الدولية
لال�ستثمار ،و�شركة دولفني للطاقة
املحدودة ،ودائرة الثقافة وال�سياحة-
�أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي اال�ستثمارية
للأنظمة الذاتية "�أدا�سي" ،و�شركة
�آف ��اق الإ��س�لام�ي��ة للتمويل ،و"�إليت
�أجرو" (مرموم) ،وجمموعة اللولو،
و. UAEJJ Fitness

�أثينا  ..1896الألعاب التي ولدت من امل�أزق االقت�صادي
لعب ازدهار احلالة االقت�صادية يف العامل ب�شكل عام يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر ،وانت�شار الثقافة وتو�سع العالقات الدولية بني املجتمعات ،دوراً
كبرياً يف تطور احلركة الريا�ضية العاملية من خالل �إقامة املباريات.
وك ��ان ال ب��د �إزاء ه��ذا ال��واق��ع م��ن و��ض��ع الأن �ظ �م��ة ال�ت��ي ت��دي��ر الألعاب
وامل�سابقات وترعى �ش�ؤونها ،و�إن�شاء املالعب ال�ضخمة وما يلزمها.
ويف منت�صف ه��ذا ال�ق��رن ،كانت اليونان حم��ط �إع�ج��اب ع��دد م��ن علماء
الآثار الذين زاروا �أوملبيا وك�شفوا عن بقايا املالعب الريا�ضية القدمية،
فقام رج��ل الأع�م��ال اليوناين ايفانغيلو�س زابا�س بفكرة �إحياء الألعاب
االوملبية.
وب��دع��م م��ن حكومة ب�ل�اده ،متكن زاب��ا���س م��ن �إق��ام��ة امل�ب��اري��ات الأوملبية
يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1859وب��اءت بالف�شل كما يف الأعوام
 1870و 1875و ،1889وذلك ب�سبب �سوء التخطيط وعدم توافر
التجهيزات املنا�سبة .مل يتمكن امل�شاهدون من ر�ؤي��ة املتبارين بو�ضوح،
والبع�ض منهم كان يثري خالفات كانت ت�صل �إىل حلبة املباريات (اجلري
والوثب والرمي واجلمباز� )...أحياناً ،فتعم الفو�ضى وامل�شكالت.
ثم �أت��ى ال�ب��ارون بيار دو كوبرتان وغ�ير ه��ذا املفهوم ،وه��و �أر�ستقراطي
عمل �سنوات عدة على حت�سني امل�ستوى الريا�ضي يف فرن�سا� ،إ�ضافة �إىل
اهتمامه ال�شديد بالريا�ضيني.
كان ي�شجع على التعاون بني ال��دول عرب �إقامة �أ�صوات ريا�ضية �أو غري
ريا�ضية لأنها و�سيلة يعمم من خاللها ال�سالم.
ً
وبعد درا�سة عميقة لآث��ار مدينة �أوملبيا وكونه حمبا للريا�ضة ،اقرتح
كوبرتان �إحياء املباريات من جديد.
ا�ست�ضاف البارون عام  1892االحتاد الفرن�سي للنوادي الريا�ضية الذي
�أ�س�سه قبل خم�سة �أع��وام .ويف خطابه اق�ترح م�شروع الأل�ع��اب االوملبية
فلقيت مبادرته مزيجاً من الرتدد واال�ستخفاف.
فهل كان ق�صد كوبرتان �أن يتناف�س الفرن�سيون مع الآ�سيويني والأفارقة؟

هل كان يقرتح �إعادة املباريات بني الإغريق كما كانوا يفعلون يف املا�ضي
وهم عراة؟
ورغم عدم جتاوب الأع�ضاء رف�ض كوبرتان �أن ي�ست�سلم .ونظم م�ؤمتراً
عاملياً يف  23حزيران/يونيو  1894حت��دث فيه ع��ن الريا�ضة ،وكان
امل�ح��ور الأ��س��ا���س كيفية �إح �ي��اء الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة م��ن ج��دي��د ،واختتمه
بت�شكيل جلنة �أوملبية دولية حددت املكان املنا�سب لإقامة الألعاب الأوملبية
احلديثة� ،أي يف مدينة �أثينا عام  ،1896وجاء اختيارها تكرمياً لليونان
مهد الألعاب.
ً
ً
و�شكلت اللجنة التنفيذية من  14ع�ضوا ميثلون  12بلدا هي فرن�سا،
�إنكلرتا ،الأرجنتني ،بلجيكا ،املجر ،اليونان� ،إيطاليا ،نيوزيلندا ،رو�سيا،
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم�ي�رك �ي��ة ،ت�شيكيا وال �� �س��وي��د .ت��ر�أ��س�ه��ا اليوناين
دميرتيو�س فيكيال�س ،وكان كوبرتان نائباً له.
وكتب امليثاق الأوملبي من املثل الداعية �إىل �إزكاء روح احلرية عند الفرد،
وب��ال��ذات عند امل�شرتكني يف الأل �ع��اب ،و�إج� ��راء م�ب��اري��ات تت�سم بالروح
ال�سمحة وال�صدر الرحب ،وحماولة تطوير الإن�سان وحت�سينه وارتقائه
عقلياً و�أخالقيا وبدنياً.
وانطلقت الألعاب الأوىل مبثابة جت�سيد حللم كوبرتان الذي كان يتطلع
�إىل ع��ودة الإن���س��ان "اجلميل ال�صالح"� ،إال �أن ه��ذا احل��دث غ�ير الحقاً
تفكري الإن�سان الغربي بنف�سه.
و�إذا كانت الألعاب انطلقت يف الع�صر القدمي كحدث ديني ،فقد حت ّولت
يف الع�صر احلديث �إىل تعبري علماين جلمال اجل�سد و�صحة الإن�سان.
وتط ّورت لتخت�صر الحقاً �أ�س�س الع�صرنة التجارية والإعالمية والعلمية
بعيداً من الأف�ك��ار الرومان�سية للمبادئ القدمية للهواة ،والتي �شغلت
"الباحث وامل�ؤ�س�س" البارون دو كوبرتان و�أبناء جيله طوي ً
ال.
ويف املراحل املمهدة للألعاب احلديثة الأوىل ،كان فيكيال�س ي�شعر �أن
حقبة تاريخية جديدة يعاد بنا�ؤها ،و�ستعود بالفائدة على بناء اليونان

احل��دي��ث ق��د متحي م��ا تناقلته و�سائل الإع�ل�ام ع��ن بلوغ ال�ب�لاد حافة
الإف�لا���س .لكن امل�شكلة املالية كانت باملر�صاد والأل �ع��اب غاية �أ�سا�سية
ال�ستعادة �أجماد التاريخ الغابر واحل�ضارة العظيمة.
ور�أى فيكيال�س املقيم يف فرن�سا �أن الألعاب "�ستبني �شبكة عالقات جديدة
بني باقي �أوروبا وبيننا ،وت�صبح �أثينا مكاناً لل�صداقة وبرهاناً �أننا ال نزال
ح�ضاريني."...
�صرح فيكيال�س مبا يدور يف خاطره بعد لقائه امللك جورج وويل العهد
لطلب الدعم والت�شجيع ،فعلقت ال�صحف �إن "الفر�صة �أ�صبحت م�ؤاتية
للتعبري امليداين".
وتناولت �أهمية الدور "يف �إعادة التقليد التاريخي" ثم انهمرت الدرا�سات
وامل��وا��ض�ي��ع والتحقيقات "عن الأجم ��اد الأومل�ب�ي��ة يف الع�صور الغابرة"
و"�إمكانية الت�صدي للأزمة االقت�صادية وجت��اوزه��ا ...وه��ا هو ال�سباق
اليوناين الأ�صيل ينطلق".
�أدت هذه احلملة املركزة �إىل ات�ساع ال�صدى يف الدول الأوروبية الأخرى،
وتعدى احلديث الفائدة الريا�ضية �إىل فر�صة اال�ستفادة من الألعاب
لت�أهيل الأم��اك��ن ال�ق��دمي��ة وت�سليط الأ� �ض��واء على الن�شاطات الفنية
والثقافية املوازية ،التي يجب �أن ترافق امل�سابقات و�إعادة تنظيم الت�صميم
العمراين لأثينا ،والفوائد الإ�ضافية من النواحي ال�سياحية والإمنائية
والبيئية واالقت�صادية كافة.
ح �دّد امل��وع��د م��ن � 6إىل  15ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل  1896لإق��ام��ة الألعاب
الأوملبية احلديثة الأوىل ،و�شارك فيها  285ريا�ضياً من  13دولة هي:
النم�سا� ،أ�سرتاليا ،بلغاريا ،بريطانيا ،هنغاريا� ،أملانيا ،اليونان ،الدمنارك،
الواليات املتحدة ،فرن�سا ،ت�شيلي ،ال�سويد و�سوي�سرا.
وت�ض ّمنت املناف�سات م�سابقات امل���ص��ارع��ة ،ال��دراج��ات ،اجل�م�ب��از� ،ألعاب
القوى ،ال�سباحة ،الرماية ،التن�س ،رفع الأثقال وال�سالح.
وافتتحت الأل �ع��اب الأرب �ع��اء يف  5ني�سان�/أبريل ،و�أع�ل��ن امللك جورج،

مرتدياً زي �أم�يرال الأ�سطول احلربي ،االفتتاح يف ملعب باناثينايكون
الذي بناه ليكورغو عام  350ق.م .ورممّ بف�ضل مليون دراخما قدّمها
الرثي اليوناين وتاجر القطن يورغو�س افريوف املقيم يف م�صر .وكان
كوبرتان يف ّكر �أن يرافق النزاالت �إلقاء مقاطع �شعرية "يف ر�ؤية توحيدية
لطاقات الإن�سان."...
وح�ضر االفتتاح �أكرث من � 80ألف متفرج ،وهو رقم قيا�سي بقي �صامداً
حتى عقد الأربعينات من القرن الع�شرين ...وكان �أول الفائزين املتوجني
الأمريكي جيم�س كونويل يف الوثبة الثالثية ( 13,71م).
انق�ضت معظم �أيام الدورة من دون ح�صول �أي العب يوناين على ميدالية
ذهبية يف �ألعاب القوى ،ف�أعلن بع�ض اليونانيني املتحم�سني عن جوائز
غريبة لأي مواطن يفوز بال�سباق الوحيد الباقي وهو امل��اراث��ون �أطول
�سباقات اجل��ري ( 42,195كلم) وك��ان �أثمنها زواج��ه من ابنة التاجر
افريوف مع "دوطة (مهر) حرزانة" مقدارها مليون دراخما.
لكن الفائز �سبرييدون لوي�س مل ي�ستطع ذلك لأنه متزوج و�أب لولدين.
وقد �أغدقت عليه العطايا من كل حدب و�صوب ،بع�ضها على مدى احلياة
ومنها :برميل نبيذ كل �أ�سبوع وك�سوة كاملة من خياط يوناين وحالقة
ذقن وق�ص �شعر من حالق ،ورغيف خبز كبري كل يوم ،وقرية يف الريف
وقطعان م��ن املا�شية وم �ن��ازل وح�ل��ي وج��واه��ر .غ�ير �أن �أك�ث�ر اللم�سات
ربع بتلميع
الإن�سانية كانت هدية ال�صبي ال�صغري ما�سح الأحذية الذي ت ّ
حذاء البطل يومياً.
قدّرت تكاليف الألعاب بـ� 600ألف دراخما وغالبية املتبارين دفعوا نفقات
م�شاركتهم.
بني امل�شاركني� 21 :أملانياً و 19فرن�سياً و� 14أمريكياً و� 8إنكليز و180
يونانياً.
ت�ضمنت الريا�ضات الت�سع التي �شملتها الألعاب  43م�سابقة واقت�صرت
على الألعاب الفردية.
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«ال�شارقة الريا�ضي» ي�ستعر�ض ترتيبات
فعالية «عطلتنا غري» مع الأندية

ناق�ش جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
ت��رت �ي �ب��ات �إق ��ام ��ة ف �ع��ال �ي��ة �صيف
ال �� �ش��ارق��ة االف�ت�را� �ض��ي "عطلتنا
غري" امل �ق ��رر ل �ه��ا خ�ل�ال الفرتة
م��ن � 1إىل � 26أغ���س�ط����س املقبل
ح�ي��ث ��س�ت�ق��ام ع��ن ب�ع��د م��ن خالل
برنامج زووم لاللتزام بالإجراءات
الوقائية واالحرتازية وحر�صا على
ال�سالمة العامة لكل امل�شاركني يف
ال�ف�ع��ال�ي��ة ال �ت��ي �ستخ�ص�ص فيها
امل �� �ش��ارك��ة ل�ل�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة م��ن 8
�إىل  12عاما من الذكور والإناث

بعدد حدد بنحو  100منت�سب يف
الفعالية التي ت�ضم برامج منوعة
بني الريا�ضة والرتفيه والثقافة
وامل�سابقات املختلفة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي مت
عقده مع " "15ناديا من �أندية
الإمارة مبقر نادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن بح�ضور عبداهلل ح�سني
�آل ع �ل��ي م��دي��ر �إدارة اخلدمات
امل�ساندة باملجل�س ور�ؤ�ساء اللجان
ال �ث �ق��اف �ي��ة ب� ��الأن� ��دي� ��ة وم�شريف
ال �ن �� �ش��اط ال �ث �ق��ايف ب ��أن��دي��ة الثقة

للمعاقني وخ��ورف �ك��ان للمعاقني
وال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ف��رو��س�ي��ة وال�سباق
و ال���ش�ط��رجن وال �ث �ق��اف��ة للفتيات
وال� ��� �ش ��ارق ��ة ال� �ث� �ق ��ايف لل�شطرجن
وال���ش��ارق��ة ل��ري��ا��ض��ات ال��دف��اع عن
ال �ن �ف ����س وال �� �ش��ارق��ة لل�صقارين
وال� ��� �ش ��ارق ��ة ال ��ري ��ا�� �ض ��ي وال ��ذي ��د
ومليحة و�إحت��اد كلباء وامل��دام ودبا
احل�صن والبطائح واملدام.
و�أك��د �سعيد علي العاجل اخلبري
ال��ري��ا��ض��ي امل�ك�ل��ف ب ��أع �م��ال رئي�س
املجل�س احلر�ص على �إقامة ن�سخة

مميزة من فعالية �صيف ال�شارقة
االف�ترا� �ض��ي ح��ر��ص��ا م��ن املجل�س
على �سالمة امل�شاركني فيها حيث
مت و�� �ض ��ع خ �ط��ة ع ��ام ��ة للحدث
مبا يتنا�سب مع �أهميته بالن�سبة
للن�شء حيث جتد "عطلتنا غري"
�إقباال مميزا كما حدث يف الن�سخة
ال �� �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت جناحا
كبريا.
من جهته ق��ال عبداهلل ح�سني �آل
علي مدير �إدارة اخلدمات امل�ساندة
�إن االج �ت �م��اع ن��اق����ش ال�ع��دي��د من

النقاط مع ممثلي �أندية الإمارة
ح�ي��ث مت ا��س�ت�ع��را���ض ال�ع��دي��د من
املقرتحات والأفكار التي ت�سهم يف
تعزيز الربنامج من خالل اخلطة
العامة مثل اهتمامات املنت�سبني
واال��س�ت�ف��ادة م��ن خ��دم��ات الأندية
ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة "�شراكة" بجانب
االه �ت �م��ام ب��االل �ت��زام ب ��الإج ��راءات
الوقائية واالحرتازية.
و�أ� � �ض� ��اف � � :س �ن �ع �م��ل ع �ل��ى ر�صد جهود كل نا ٍد يف التعاون العام مع املرجوة منها وتنفيذ كل الربامج
التو�صيات العامة وا�ستخال�صها املجل�س م��ن �أج��ل الرتتيب املميز امل��و� �ض��وع��ة م���س�ب�ق��ا م �ث��ل الور�ش
م��ن خ�ل�ال االج�ت�م��اع ح�ي��ث نثمن لهذه الن�سخة وحتقيق الأهداف والزيارات االفرتا�ضية وامل�سابقات

املختلفة وال��ور���ش ال�ت��وع��وي��ة مبا
ي��زي��د م ��ن ح �م��ا���س امل �� �ش��ارك�ين يف
الن�سخة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة.

 62العب ًا مبناف�سات «جامب �أند فريز» يف �سكي دبي
�أ�شعلت بطولة ريد بول جامب �أند فريز العاملية حرارة املناف�سات يف قاعة
�سكي دبي يف مول الإم��ارات بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي ،و�ضمن
مبادرة "�صيفنا ريا�ضي" التي �أطلقها املجل�س بهدف ت�شجيع كافة فئات
املجتمع على ممار�سة الريا�ضة والن�شاط البدين خالل فرتة ال�صيف.
وتوج �سعادة �سعيد حارب �أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي فريق �ألتيميت
فالمينغو بلقب البطولة بح�ضور نا�صر �أم��ان �آل رحمة م�ساعد �أمني
ع��ام جمل�س دب��ي الريا�ضي ،وحممد العرتي نائب الرئي�س للعمليات
وم�شاريع الثلج العاملية يف �شركة م��اج��د الفطيم للرتفيه والت�سلية
وال�سينما ،وممثلي اللجنة املنظمة للبطولة.
و�شارك  62العبا �ضمن  21فريقا يف مناف�سات البطولة التي �أقيمت
ً
وعرو�ضا �شيقة
لأول مرة داخل قاعة مغلقة ،وقدم امل�شاركني �أدا ًء رائ ًعا
وممتعة من التزلج على اجلليد والقفز يف حو�ض من املياه املتجمدة يف
درجة حرارة  4حتت ال�صفر و�سط ثلوج قاعة �سكي دبي م�ستخدمني كافة
و�سائل املرح والرتفيه للفوز ب�أعلى درجات التقييم من جلنة التحكيم،
ً
عرو�ضا من اللعب بالنار واملو�سيقي احلية.
وتخللت البطولة
وق ��ال ��س�ع��ادة �سعيد ح ��ارب �أم�ي�ن ع��ام جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي" :نحن

�سعداء بالنجاح الكبري الذي �شهدته بطولة /جمب �أند فريز /العاملية ،حيث نظمنا �سابقًا �أ�سبوع الريا�ضات الثلجية الذي ت�ضمن العديد من
التي ت�ؤكد ا�ست�ضافتها يف �سكي دبي على مكانة دبي كواجهة دولية يف البطوالت و�شارك فيها املئات من حمبي هذه النوعية من الريا�ضات،
الريا�ضات الثلجية ،وقدرتها على ا�ست�ضافة وتنظيم الفعاليات الدولية كما ت�ست�ضيف �سكي دبي العديد من الفرق واملع�سكرات الدولية التي
خ�صي�صا �إىل دبي لال�ستفادة من املن�ش�آت امل�صممة على �أحدث طراز،
للريا�ضات الثلجية ،حيث ت�سعى كافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية �إىل ت�أتي
ً
تنظيم فعالية دولية فيها داخ��ل القاعات املغلقة امل�صممة وف��ق �أف�ضل وحتت�ضن دبي � 6أكادمييات للتدريب على ريا�ضات الثلج ت�ضم �أكرث من
و�أعلى املعايري الدولية ،وذلك بف�ضل التعاون امل�شرتك بني جمل�س دبي  700م�شارك يتدربون على التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على
الريا�ضي مع كافة امل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية واخلا�صة ،حيث عززت املنحدرات الثلجية والتزلج احلر والتزلج املتعرج ب�سرعة جبال الألب،
دبي مكانتها يف �صدارة املدن الداعمة والراعية للريا�ضات الثلجية يف كما ت�ست�ضيف دبي العديد من الفعاليات املجتمعية الأخرى التي تقام
املنطقة من خالل توفري املن�ش�آت املغلقة املخ�ص�صة ملمار�سة الريا�ضات على الثلج".
اجلليدية �سواء يف ال�صاالت ذات الأر�ضية اجلليدية �أو التزلج املنحدر ومن جانبه قال حممد العرتي" :تفخر �سكي دبي با�ست�ضافة هذا احلدث
على الثلج يف �سكي دبي ،التي ت�ست�ضيف العديد من البطوالت املحلية العاملي الأول من نوعه الذي يقام داخل قاعة مغلقة ،والتي �أ�ضفت �إلينا
والدولية".
جناحا جديدًا بف�ضل تعاوننا امل�شرتك مع جمل�س دبي الريا�ضي ،ميكن
ً
و�أ�ضاف �سعيد حارب" :يرتبط جمل�س دبي الريا�ضي بعالقة قوية مع لع�شاق الريا�ضة التطلع �إىل جمموعة رائ�ع��ة م��ن الفعاليات املمتعة
�سكي دبي حيث نعمل �سو ًيا على تنظيم العديد من البطوالت والفعاليات واملبتكرة للتغلب على احلرارة واحلفاظ على لياقتهم ون�شاطهم خالل
الريا�ضية ال�ت��ي ت�ساهم يف ن�شر ثقافة مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة والن�شاط الأ�شهر القادمة كجزء من مبادرة "�صيفنا ريا�ضي" ،التي تعزز �أ�سلوب
البدين وحتفز كافة �أفراد املجتمع على امل�شاركة يف الفعاليات الريا�ضية ،حياة �صحي ون�شط يف دولة الإمارات العربية املتحدة."،

وتت�ضمن �أج �ن��دة جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي ال�سنوية ل�برام��ج وفعاليات
الريا�ضات الثلجية  13حدثا �سنويا تقام يف �سكي دبي وفق الإجراءات
االحرتازية وو�سائل الوقاية ،ومن �أبرزها بطولة الإمارات للتزلج على
املنحدرات الثلجية ،بطولة الإمارات لل�سكي والتزلج احل ّر ،بطولة ك�أ�س
�آ�سيا لألواح التزلج على الثلج لأ�صحاب الهمم ،بطولة ك�أ�س العامل لألواح
التزلج على الثلج لأ�صحاب الهمم ،امل�سابقات العاملية لتزلج املنحدرات
الثلجية لأ�صحاب الهمم ،ك�أ�س �آ�سيا للتزلج على املنحدرات الثلجية،
�سباق اجلري الثلجي ،وحتدي الثلج.
و�سيوا�صل جمل�س دبي الريا�ضي دعم انت�شار الريا�ضات الثلجية وتوفري
�سبل النمو والتطور لها انطال ًقا من حر�صه على التنوع الريا�ضي الذي
مينح جميع املقيمني على �أر�ض الدولة فر�صة ملمار�سة ريا�ضاتهم لكون
الريا�ضة �أه��م الو�سائل لتحقيق ال�سعادة وتعزيز العالقات ب�ين كافة
�أفراد املجتمع ،حيث تعد الريا�ضات اجلليدية من الريا�ضات الأ�سا�سية
يف �أجندة املجل�س ويحر�ص املجل�س على التعاون مع خمتلف اجلهات
لتنظيم املزيد من هذه الأح��داث ملختلف اجلن�سيات وكذلك لأ�صحاب
الهمم �إ�ضافة �إىل جهود ن�شرها بني �أبناء الوطن.

قبل �سفر بعثة املنتخب ال�سبت املقبل

احتاد اجلودو يت�سلم برنامج تدريب املنتخبات امل�شاركة يف دورة طوكيو
•• �أبوظبي-الفجر

قبل �أقل من �أ�سبوعني من موعد
قرعة مناف�سات اجلودو للمنتخبات
امل�شاركة يف دورة الألعاب الريا�ضية
الأومل� �ب� �ي ��ة ال �ت��ي ت �ق��ام يف مدينة
ط��وك�ي��و ال�ي��اب��ان�ي��ة خ�ل�ال الفرتة
م��ن  23ي��ول �ي��و/مت��وز وح �ت��ى 8
�أغ �� �س �ط ����س�/آب �(2021أوملبياد
ط��وك �ي��و ) 2020ال� �ت ��ي ت�شهد
م���ش��ارك��ة  391الع��ب والع �ب��ه يف م��ن � 19إىل  30ي��ول�ي��و احلايل
مناف�سات اجلودو من  129دولة والتي حتدد موعدها من التا�سعة
م��ن ب�ي�ن�ه��م  199الع �ب��ا و� � 192ص �ب��اح��ا وح �ت��ى ال �� �س��اب �ع��ة م�ساء
الع �ب��ه و 6الع �ب�ين ��ض�م��ن فريق بتوقيت ط��وك�ي��و ،وال �ت��ي تتقل�ص
ال�لاج �ئ�ين ل �ل �ج��ودو ،وق� ��د ت�سلم م��وع��ده��ا خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن 23
احت ��اد امل���ص��ارع��ة واجل � ��ودو �أم�س �إىل  30يوليو لتكون من التا�سعة ي ��وا�� �ص ��ل ت ��دري� �ب ��ات ��ه امل �ك �ث �ف��ة يف
الأول برنامج تدريبات املنتخبات �صباحا وحتى الرابعة ع�صرا.
م ��ال ��دوف ��ا ا�� �س� �ت� �ع ��دادا لأومل� �ب� �ي ��اد
الوطنية للجودو امل�شاركة ،والتي و��ص��رح ��س�ع��ادة حممد ب��ن ثعلوب طوكيو مب�شاركة الثنائي املكون
ت �ق��ام ب���ص��ال��ة ك ��ودوك ��ان االوملبية ال��درع��ي رئ�ي����س احت ��اد امل�صارعة م� ��ن ف �ي �ك �ت��ور �� �س� �ك ��رت ��وف ال� ��ذي
ل �ل �ج��ودو ،وذل� � ��ك خ�ل��ال الفرتة واجل � ��ودو ب� ��أن منتخبنا للجودو ي �� �ش��ارك يف م�ن��اف���س��ات وزن حتت

 73كلغ و�إيفان رومارنكو يف وزن
حت��ت  100ك�ل��غ وذل ��ك ب�إ�شراف
امل ��درب امل��ال��دي�ف��ي اجل��دي��د باكال
ف �ي��ا� �س �ي �� �س�لاف ح �ي��ث تتوا�صل
ال �ت��دري �ب��ات ح �ت��ى م��وع��د ال�سفر

�إىل ط��وك �ي��و ي ��وم ال���س�ب��ت املقبل
 17يوليو احل��ايل،وق��د اكتملت
ا��س�ت�ع��دادات�ه�م��ا الفنية والبدنية
وامل �ع �ن��وي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق الطموحات
امل ��رج ��وة  .وذك � ��ر – ت �� �ش��ارك يف

البطولة  129دولة من خمتلف
ال � �ق� ��ارات وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا  11دول ��ة
ع��رب�ي��ة مت اع�ت�م��اده��ا ر��س�م�ي��ا ويف
م �ق��دم �ت �ه��ا م �ن �ت �خ��ب الإم � � � ��ارات
 ،م �� �ص��ر  ،ال �� �س �ع��ودي��ة ،الأردن ،

ق�ط��ر  ،اجل��زائ��ر ،ل�ب�ن��ان  ،املغرب
،ت ��ون �� ��س وف �ل �� �س �ط�ين وال� ��� �س ��ودان
ال ��ذي ي���ش��ارك لأول م��رة بالعب
واح � ��د يف م �ن��اف �� �س��ات وزن حتت
 73كجم  ..وت�شهد دورة طوكيو

املقبلة �إق��ام��ة البطولة املختلطة
ملنتخبات اجل��ودو حيث يتوقع �أن
يكون التناف�س قويا للفوز بـ 14
ميدالية ذهبية ملختلف الأوزان
للجن�سني .

األحد  11يوليو  2021م  -العـدد 13288

الفجر الريا�ضي

11 July 2021 - Issue No 13288

Sunday

الأهداف العك�سية «جنمة» الن�سخة احلالية من ك�أ�س �أوروبا
يف وقت يرتبع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو والت�شيكي باتريك �شيك على
�صدارة هدايف ك�أ�س �أوروبا  2020لكرة القدم مع خم�سة �أهداف لكل منهما،
كانت الأهداف العك�سية "جنمة" هذه الن�سخة حيث بلغ عددها  ،11ما يفوق
تلك امل�سجلة يف الن�سخ ال�سابقة جمتمعة.
تلقي وكالة فران�س بر�س نظرة على �أبرزها قبل املباراة النهائية بني �إنكلرتا
و�إيطاليا الأح��د على ملعب وميبلي يف لندن .يف حني كان التعادل ال�سلبي
�سيد املوقف يف املواجهة االفتتاحية للبطولة بني �إيطاليا وتركيا يف روما،
�أدت حلظة ف�شل مريح دميريال �إىل قلب املوازين وم�ضي االتزوري لتحقيق
انت�صار بثالثية نظيفة .و�ضع مدافع يوفنتو�س كرة عر�ضية من دومينيكو
برياردي يف مرماه ،ما مهّد لظهور بالده املخيب يف البطولة بعد �أن منيت

تركيا بثالث هزائم وتذيلت ترتيب جمموعتها.
مل تكن املرة الأوىل التي يطارد فيها احلظ ال�سيئ فويت�شيخ ت�شيت�شني يف
ك�أ�س �أوروب��ا .فاحلار�س البولندي الذي ُطرد يف املباراة االفتتاحية لن�سخة
 ،2012منح �سلوفاكيا التقدم عندما ارتطمت ت�سديدة روبرت ماك بالقائم
وا�صطدمت بذراع ت�شيت�شني لتعود اىل ال�شباك.
بعد �أن �أطاحت �أملانيا بفرن�سا من ربع نهائي ك�أ�س العامل  2014بر�أ�سية
مات�س هومل�س يف طريقها �إىل اللقب ،ح�سم العب قلب الدفاع نتيجة �إحدى
�أبرز مباريات الدور الأول بهدف يف مرماه �ضد �أبطال العامل .حاول املدافع
الأملاين ت�شتيت كرة عر�ضية من لوكا�س هرينانديز فحوّلها باخلط�أ هد ًفا يف
�سقف مرماه يف الدقيقة  20من اخل�سارة �1-صفر �أمام فرن�سا يف ميونيخ.

ما الذي كان يدور يف ذهن مارتن دوبرافكا؟ بعد حلظات من ت�صديه لركلة
ج��زاء لأل �ف��ارو م��ورات��ا يف م�ب��اراة مهمة م��ع �إ�سبانيا ،ارت�ك��ب ح��ار���س مرمى
َ
يتعاف منها فريقه �أب �دًا .بعد تعقب الكرة املرتدة من
�سلوفاكيا هفوة مل
العار�ضة �إث��ر ت�سديدة� ،أخ�ط��أ دوبرافكا يف �إبعادها بقب�ضة ي��ده لتهبط يف
امل��رم��ى .ق��ال �شتيفان تاركوفيت�ش م��درب �سلوفاكيا يف دف��اع��ه ع��ن العبه
"الأخطاء جزء من احلياة وك��رة القدم� .أن��ا مت�أكد من �أن مارتن �سيتعلم
من ذلك ".ل�سوء احلظ ،مهّد هذا الهدف �إىل فوز كا�سح لإ�سبانيا بخما�سية
نظيفة ،بينها هدف عك�سي ث��انٍ من ي��واري كوت�شكا .مل يحدث من قبل يف
البطولة القارية �أن يُ�سجل هدف عك�سي من خارج منطقة اجلزاء .غري �أن
بيدري واحلار�س �أوناي �سيمون ت�شاركا يف حلظة غريبة لتغيري هذا الواقع.

تدحرجت التمريرة اخللفية للمراهق من على بعد  45م ً
رتا و�أخفق �سيمون
يف ايقافها رغم بطء الكرة .حل�سن حظهما ،تعافت �إ�سبانيا لتهزم كرواتيا يف
التمديد  3-5بعد مباراة مثرية يف الدور ثمن النهائي .كانت املرة الوحيدة
التي ال يخ�سر فيها فريق ي�سجل هد ًفا عك�س ًيا يف مرماه .بعد �أن ح�صل على
�شهادة على نطاق وا�سع لكيفية تعامله خالل احلادثة التي تعر�ض لها زميله
كري�ستيان �إريك�سن يف اوىل مباريات الدمنارك يف البطولة� ،ساهم هدف قائد
الفريق العك�سي يف مرماه �ضد �إنكلرتا يف �إنهاء م�شوار منتخب بالده الرائع
يف البطولة .يف حماولة لقطع كرة عر�ضية من بوكايو �ساكا من امام رحيم
�سرتلينغ ،حوّل كاير الكرة يف �شباكه ليمنح هدف التعادل لال�سود الثالثة
الذين ح�سموا املواجهة  1-2يف التمديد يف الدور ن�صف النهائي.
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دورة باري�س  ..1900املناف�سات التي غابت يف زحام املعر�ض العاملي
تو�سعها" يف العامل
�أرادت فرن�سا �أن تظهر فخرها مبا �آلت �إليه "�إمرباطورية ّ
وال �سيما يف �إفريقيا .فر�أت ال�سلطات العليا �أن ال �ضري البتة يف �أن تقام الألعاب
الأوملبية الثانية املق ّررة يف باري�س يف �إطار املعر�ض العاملي.
كانت �أوىل �إ�شارات امل��زج بني امل�صالح والطموحات والغاية من جعل الريا�ضة
مر�آة ال�شعوب تعك�س تطوّرها ونه�ضتها.
و�إذا كانت البادرة وقتذاك بريئة ،ما غلف الريا�ضة يف ال�سنوات التالية ال �سيما
بعد احلرب العاملية الثانية ،ف�إن الوعي الهادف �إىل ا�ستغالل الفر�ص وانتهاز
املنا�سبات متج ّذر يف التكوين الإن�ساين على م ّر الع�صور.
بعد النجاح ال��ذي مت ّيزت به الأل�ع��اب الأوىل ،اعتقد كثريون �أن �أثينا و�أوملبيا
�ستكونان م��رك��زاً دائ�م�اً للمناف�سات املنبعثة من التاريخ العريق .لكن اللجنة
الأوملبية وتكرمياً مل�ؤ�س�س الألعاب احلديثة البارون بيار دو كوبرتان ،ارت��أت �أن
تقام الألعاب التالية عام  1900يف فرن�سا وحتديداً يف العا�صمة باري�س.
انطلقت املناف�سات يف � 20أيار/مايو وا�ستمرت حتى  28ت�شرين الأول�/أكتوبر،
كونها ذابت يف املعر�ض العاملي .و�شارك فيها  997ريا�ضياً بينهم  22امر�أة من
 24بلداً .والبلدان اجلديدة يف عائلة امل�سابقات هي :بلجيكا وبوهيميا وهايتي
و�إ�سبانيا و�إيطاليا وكندا وهولندا وال�نروج ،والهند �أوّل بلد �آ�سيوي يف الألعاب
التي �شهدت م�سابقات يف الدراجات واجلمباز والغولف والتجذيف والفرو�سية
والكريكيت وال�سالح و�ألعاب القوى واليخوت وال�سباحة والركبي والرماية وكرة
امل�ضرب وكرة القدم .وتبارت ال�سيدات يف كرة امل�ضرب والغولف .وي�سجل التاريخ
�أن البطلة الأوملبية الأوىل هي �إنكليزية وتدعى ت�شارلوت كوبر ،التي ح�صدت
ذهبية الفردي يف التن�س والف�ضية يف الزوجي املختلط مع رجينالد دورثي.
ويف حني حلت فرن�سا �أوىل يف ترتيب امليداليات بر�صيد  26ذهبية .مل حت�صل
اليونان وهايتي و�إ�سبانيا على �أي ميدالية.

حجب املعر�ض املتعدّد الأه ��داف وال��ذي ّ
د�شن به الرئي�س �إميل لوبيه عهده،
الأل�ع��اب ،ال �سيما �أن منا�سبات جانبية كثرية اخرتقت االهتمام وفيها زيارة
ليج�سد التحالف ب�ين الدولتني
قي�صر رو�سيا �ألك�سندر الثالث ال��ذي ح�ضر
ّ
ويد�شن اجل�سر فوق نهر ال�سني الذي حمل ا�سمه.
ا�ستقطبت عا�صمة النور نحو  50مليون زائر ،ما �سجّ ل جناحاً منقطع النظري
للمعر�ض يف مقابل ثالثة �آالف تابعوا الألعاب التي "بخل" عليها حتى بيافطات
�إعالنية ،فغابت يف الزحام حتى �أن بع�ض امل�سابقات �أقيمت يف �أماكن غري معهودة
بها وال تدخل يف �أنظمتها وجتهيزاتها ،وفيها بع�ض امل�صانع اخلا�صة ب�إنتاج
ال�سكاكني و�أدوات املائدة التي ا�ست�ضافت م�سابقات �أملبارزه.
وا�ستخدمت قوارب الإنقاذ والنجاة ل�سباقات التجذيف .و�أ�ضيفت العاب ترفيهية
موازية مثل ال�صيد يف نهر ال�سني ،والتزحلق على اجلليد.
مل ت�شهد ال��دورة كلمات بروتوكولية �أو حفل افتتاح ،ووح��ده��ا �أل�ع��اب القوى
حافظت على مثلها ومثالياتها من خالل �إقامتها يف ن��ادي "را�سينغ كلوب دو
فران�س" ،حيث تبارى نحو  600ريا�ضي.
دورة ه ّم�ش خاللها ما نادى به دو كوبرتان و�سعى الحيائه .لكن حلظاتها حفظت
�سينمائياً للمرة الأوىل من خالل االخرتاع اجلديد.
وي�صف امل� ��ؤرخ ل��وي��ز ف��ان يل� ،أح��د ال��ذي��ن ع��ا��ص��روا تلك الأل �ع��اب ،ب�أنها كانت
"ا�ستثنائية و�أ�شبه بكرم�س وحفالت ،بع�ض فقراتها حفل باملناف�سة والبع�ض
الآخر بالرتفيه والت�سلية والأ�شياء الغريبة".
ونظراً لبدائية الأدوات امل�ستخدمة والأماكن التي ح�ضنت املناف�سات" ،واخللط"
ال��ذي ك��ان قائماً ب�ين املعر�ض ال��دويل وامل�ب��اري��ات ،بقيت نتائج كثرية م�سجلة
غري دقيقة �أو وا�ضحة �إن من ناحية الأوق��ات �أو امل�سافات �أو الأ�شخا�ص الذين
حققوها.

و�سط ح�ضور � 65ألف متفرج

ثان
�إنكلرتا لإنهاء �صيام طويل و�إيطاليا للقب ٍ

�سيكون الرتقب �سيد املوقف عندما يلتقي منتخبا �إنكلرتا و�إيطاليا وجها
لوجه يف املباراة النهائية لك�أ�س �أوروب��ا يف كرة القدم على ملعب وميبلي يف
لندن اليوم االحد ،حيث �سمح بح�ضور حوايل  65الف متفرج.
ال�ترق��ب كبري يف �إنكلرتا لأن منتخب الأ��س��ود الثالثة مل يظفر باللقب
القاري اطالقا منذ انطالق البطولة عام  1960ومل يبلغ حتى �أي نهائي
فيها ،كما �أن �إنكلرتا ت�شعر ب�أن الوقت قد حان النهاء انتظار دام  55عاما
منذ �أن احرزت لقبا كبريا وحتديدا يف مونديال  1966الذي ا�ست�ضافته.
�أقيمت تلك امل�ب��اراة �ضد �أملانيا الغربية ( 2-4بعد التمديد) على ملعب
وميبلي ال��ذي �سيكون م�سرحا للنهائي �ضد �إيطاليا �أي�ضا ،حيث ت�سعى
كتيبة امل��درب غاريث �ساوثغيت اىل اجن��از املهمة بعد فوزها ال�صعب على
الدمنارك  1-2بعد التمديد يف ن�صف النهائي.
ب��د�أت انكلرتا البطولة ك�أحد منتخبات عدة مر�شحة الح��راز اللقب ،وهي
ا�ستفادت جدا من خو�ض جميع مبارياتها على �أر�ضها (با�ستثناء واحدة �ضد
�أوكرانيا �4-صفر يف روما يف ربع النهائي) ،و�ستكون املباراة النهائية بالتايل
ال�ساد�سة من �أ�صل  7مباريات يخو�ضها منتخب الأ�سود الثالثة على ملعب
وميبلي يف لندن.
وقال مدافع املنتخب االنكليزي ون��ادي مان�ش�سرت �سيتي جون �ستونز "انه
�أمر �ضخم وما يزيد من �أهميته اقامة املباراة النهائية على ملعب وميبلي
وهو �أمر كنا نحلم به يف مطلع البطولة".
لكن التاريخ ال يقف �إىل جانب انكلرتا التي مل تنجح يف التف ّوق على ايطاليا
يف بطولة كربى يف تاريخ مواجهات املنتخبني على الرغم من ندرتها .فقد
تف ّوقت �إيطاليا بركالت الرتجيح يف ربع نهائي ك�أ�س اوروب��ا عام ،2012
ثم جدّدت فوزها بعد �سنتني يف مونديال الربازيل  2014بنتيجة  1-2يف
الدور االول ،لكن املنتخبني ف�شال يف تخطي دور املجموعات حينها.
بيد �أن املنتخبني باتا يف ذروة ت�ألقهما يف الآون ��ة االخ�ي�رة ،فقد ا�ستهلت
ايطاليا البطولة القارية بفوز الفت على تركيا بثالثية نظيفة يف املباراة
االفتتاحية ،وحققت الفوز تلو االخر لرتفع ر�صيدها �إىل  33مباراة من
دون هزمية منذ عام  2018بقيادة مدربها روبرتو مان�شيني الذي ا�ستلم
املهمة بعد ف�شل االت��زوري يف بلوغ مونديال  2018يف رو�سيا ،ليغيب عن
العر�س الكروي للمرة االوىل منذ  60عاما.
�ستخو�ض ايطاليا مباراتها الثالثة يف هذه البطولة على ملعب وميبلي ،بعد
ان تغلبت ب�صعوبة على النم�سا  1-2بعد التمديد يف ثمن النهائي ،ثم على
�إ�سبانيا بركالت الرتجيح يف ن�صف النهائي.
بيد ان اقامة املباراة على ملعب وميبلي يف عقر دار املنتخب االنكليزي ال
تخيف قطب دفاع ايطاليا ليوناردو بونوت�شي الذي قال "�سنلعب يف عقر
دارهم ،لكن ذلك ال يخيفنا".

وتابع يف م�ؤمتر �صحايف مبا�شر من فلورن�سا اجلمعة حيث ا�ستعد االتزوري
للمباراة النهائية "ما �سيح�صل لدى مواجهتنا انكلرتا هو اف�ضل ا�ستعرا�ض
للكرة االوروبية والعاملية ،من قبل انكلرتا ،ايطاليا والطاقم التحكيمي".
وو�صف بونوت�شي مبت�سما املواجهة بني املنتخبني على انها بني "عجزة"
دفاع ايطاليا ،و"�شباب" انكلرتا ،منبها زمالئه اىل �سرعة مهاجمي واجنحة
منتخب اال�سود الثالثة.
وتابع "نتطلع قدما لدخول ار�ضية امللعب على الرغم من ان تواجد اجلمهور
االنكليزي �سيكون طاغيا .نريد حتقيق امر تاريخي ،تقدمي عر�ض رائع ثم
نرى كيف �ستنتهي االمور".
وحظي املنتخب االيطايل مب�ؤازرة نحو  11الف متفرج خالل مباراته �ضد
ا�سبانيا ،وذك��رت تقارير حملية ب��أن ح��وايل  7500من م�شجعي ايطاليا
�سيتواجدون يف املدرجات خالل املباراة النهائية.
ويتطلع املنتخب االي�ط��ايل اىل اح��راز لقبه ال�ث��اين يف البطولة بعد عام
 ،1968علما بانه بلغ النهائي مرتني وخ�سر عام � 2000أمام فرن�سا 2-1
بالهدف الذهبي ،ثم امام ا�سبانيا �صفر -4عام .2012
و�ستخو�ض ايطاليا النهائي العا�شر لها يف احدى البطوالت الكربى علما
ب��ان�ه��ا ت��وج��ت بطلة ل�ل�ع��امل  4م ��رات اع ��وام  1934و 1938و1982
و 2006وخ�سرت النهائي مرتني عامي  1970و.1994
ونوه قائد منتخب ايطاليا الفائز بك�أ�س العامل  1982احلار�س اال�سطوري
دينو زوف مبدرب ايطاليا روبرتو مان�شيني بقوله "اعتقد بان الف�ضل يعود
اليه ملا و�صلت اليه الكرة االيطالية حاليا .هو يعرف دائما اتخاذ القرارات
ال�صحيحة".
وا�ضاف "مل اتفاج�أ ببلوغ ايطاليا املباراة النهائية ،كنت مقتنعا ب�أنه املنتخب
�سيبلي البالء احل�سن".
اما انكلرتا ،فلعبت برباغماتية يف دور املجموعات حيث تغلبت على كرواتيا
و�صيفة مونديال  2018بهدف وحيد ،قبل ان ت�سقط يف فخ التعادل ال�سلبي
مع جارتها ا�سكتلندا .انهت دور املجموعات بفوز على ت�شيكيا بهدف اي�ضا.
يف ال��دور الثاين تخل�صت من املانيا عقدتها يف البطوالت الكربى بالفوز
عليها بهدفني نظيفني ،قبل ان ت�سحق اوكرانيا برباعية نظيفة ،ثم حتقق
فوزا �صعبا على الدمنارك  1-2بعد التمديد.
وت��زام��ن تطور م�ستوى انكلرتا مع ا�ستعادة هدافها ه��اري كاين ل�شهيته
التهديفية ،فبعد ان �صام عن الت�سجيل يف دور املجموعات ونال ن�صيبه من
االنتقادات ،كان على املوعد يف االدوار االق�صائية حيث �سجل  4اهداف يف
 3مباريات ليحتل املركز الثاين يف ترتيب الهدافني بفارق هدف واحد عن
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو والت�شيكي باتريك �شيك ،لكنه ميلك فر�صة
معادلتهما او حتى التفوق عليهما يف حال هز ال�شباك يف النهائي.

ومث ً
ال كانت مزاولة �ألعاب القوى حم�صورة بالتالمذة يف فرن�سا على خالف ما
كان متعارف عليه يف الدول اال�سكندينافية ال�سويد والرنوج وفنلندا والواليات
املتحدة ،فال عجب �إن جاءت النتائج حينها وك�أنها لأبطال من فئة الفتيان ما
عدا بع�ض الأرقام الأمريكية .وي�سجّ ل �أي�ضاً �أن املقويات مل تكن معهودة ورائجة
والتي ّ
فتح�سنت الرميات ...والأبعاد.
�ضخمت الحقاً �أج�سام �أبطال الرمي ّ
وح�ضر الأمريكيون املميزون وغالبيتهم من جامعتي هارفرد ويال و"خطفوا"
 17من امليداليات الـ ،23و�أبرزهم "الرجل املطاطي" راي �أي��وري الذي كان
م�شلو ًال حتى �سن الـ 12عاماً ،وح�صد يف "باري�س  "1900ذهب الوثب العايل
والطويل والثالثي من دون حتفز ،مفتتحاً م�سل�سل انت�صارات تابعه يف دورة
 1904ودورة " 1906غري الر�سمية" .وبلغ ر�صيده  10ذهبيات.
ومل يكن مزاولو الريا�ضة وقتذاك كثريون لريتادوا املالعب وال�ساحات التي
احت�ضنت املباريات ،غري �أن الف�ضول حم�س على احل�ضور واملتابعة.
وعلى ال�صعيد التقني ،كانت م��زاول��ة الأل�ع��اب على جانب ب�سيط من الهواية
مع اجتهادات �شخ�صية ،فالعدا�ؤون يتدربون على الأر�صفة والطرقات العامة
وي�ستحمون بعدها مبياه الدلو ،فال عجب �أو ًال �أن �أوروبيني كثريين ،وال �سيما
الفرن�سيني منهم ،تع ّر�ضوا ملواقف حمرجة خالل امل�سابقات� ،أو للتزحلق والوقوع
بعيد االنطالق يف ال�سباقات ،باعتبار �أن �أ�سلوب املتحفز واال�ستعداد كان بدائياً
والأر�ضية غري مالئمة .ومن عدائي تلك احلقبة الذين "عملوا واجتهدوا على
�أنف�سهم" الفرن�سي غا�ستون راغولو الذي كان يهوى جري امل�سافات الطويلة،
وعزم على الت�صدي للجري �ضد ال�ساعة ،فواكبه ال�صحايف بول �شامب ب�صفة
ميقاتي ي�ضبط وقته .وبعد نحو ن�صف �ساعة من �إذن االنطالق� ،أوقفه بطلقة
م�سد�س .و�أو�ضح له حني ا�ستف�سر راغولو عن ال�سبب ب�أنه �أوقف �ساعة التوقيت
من طريق اخلط�أ ،وقال له "ال ب�أ�س ت�ستطيع معاودة املحاولة الحقاً"!

و�إىل توا�ضع الإمكانات وعدم دقة الأدوات والتجهيزات� ،سجّ لت ظاهرة اللبا�س
غري املوحد .وب�سببه� ،أحدث العداء الأمريكي ماك�سيم لونغ من جامعة كولومبيا
لغطاً بني احل�ضور الذين تابعوا �سباق  400م� ،إذ كان يرتدي قمي�صاً خمططاً
بالأبي�ض وال�سماوي هما لونا نادي "را�سينغ كلوب دو فران�س "فه ّلل اجلمهور
فرحاً قبل �أن تظهر "احلقيقة" .واخ�ت�يرت م�ساحة رم��ي القر�ص يف و�سطها
�شجرة ،ما �أعاق خمطط الأمريكي �شيلدرن الذي مل يقو على رمي الثقل �أكرث
من  36.04م كونه �أع�سر ،وال�شجرة من اجلهة الي�سرى .وا�ستفاد املجري
رودولف بور من هذه الثغرة الإ�سرتاتيجية ليحقق  38م ،ويفوز بالذهب.
وبرز الأمريكي �آلفن كراينزالين واعترب جنم الدورة من خالل �إحرازه املركز
الأول يف �سباقي  60و� 110أمتار حواجز والوثب الطويل.
�أما ماير برن�شتاين من جامعة �سرياكيوز ،فتغلب على مواطنه جيم�س كونويل
�أول حا�صدي الذهبية يف �أثينا  1896يف الوثبة الثالثية.
ومرة جديدة ،كانت ل�سباق املاراثون ح�صة ،وبطلها يف باري�س كان ابن املدينة
واخلبري يف �شوارعها و�أزقتها مي�شال ثياتو.
ويعود تفوقه �إىل معرفته ال�ضليعة ب�أماكن امل�سار املحدد لل�سباق كونه عمل يف
�إي�صال اخلبز �إىل املحالت وامل�ن��ازل قبل �أن يعمل يف احلديقة العامة ،وبع�ض
الن�صب والأ�شجار البا�سقة ال�صامدة حتى الآن زرعتها يداه.
ويغمز البع�ض من قناته ويتهمونه باعتماد �أق�صر الطرق لبلوغ خط النهاية
وح�صد التتويج (��� 2:59:45س) .وغرقت ال�سباحة يف مياه ال�سني املوحلة،
وبع�ض �سباقاتها جاءت فريدة من نوعها مثل  60م حتت املاء ،و 200م حواجز،
وامل��رور عرب الرباميل .اللجنة التي ح�ضرت للألعاب �ضمت نخبة من علية
القوم برئا�سة الرو�ش فوكو� .إ�ضافة �إىل دو كوبرتان الذي يدرك �أن فكرة الألعاب
"ال تزال هجينة وعلينا مراعاة الأو�ضاع".

هاري كاين على موعد مع التاريخ
�أن �ه��ى ه��دف ال �ف��وز ال ��ذي �سجله م�ه��اج��م �إن �ك �ل�ترا ه ��اري ك��اي��ن يف مرمى
الدمنارك ( )1-2يف الوقت الإ�ضايف �صياما دام  55عاما ،مل يبلغ فيها
منتخب الأ�سود الثالثة �أي مباراة نهائية لبطولة كربى.
رفع كاين ر�صيده من الأهداف لناديه توتنهام ومنتخب �إنكلرتا �إىل 275
لكنه مل يحرز �أي لقب يف م�سريته حتى الآن.
بيد �أن ه��ذا االم��ر قد يتغيرّ متاما م�ساء اليوم الأح��د عندما يقود كاين
منتخب ب�لاده ملواجهة ايطاليا يف نهائي ك�أ�س اوروب��ا على ملعب وميبلي
ال�شهري يف ل�ن��دن ،حيث ي��أم��ل ب ��أن ي�صبح �أ ّول قائد �إنكليزي يرفع ك�أ�سا
مرموقة منذ �أن ت ّوج بوبي مور بطال للعامل على امللعب ذاته عام 1966
بالفوز على �أملانيا الغربية  2-4بعد التمديد.
كما �أن الألقاب ال�شخ�صية قد تنتظر مهاجم توتنهام يف حال وا�صل �شهيته
التهديفية كما فعل يف االدوار االق�صائية من البطولة القارية ،حيث �سجل
� 4أهداف يف  3مباريات رافعا ر�صيده �إىل  10اهداف يف البطوالت الكربى
ملنتخب انكلرتا ليعادل غاري لينيكر.
واذا ق �دّر لكاين ( 27عاما) ت�سجيل ه��دف جديد� ،سيت�ساوى يف �صدارة
ترتيب الهدافني مع النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ومهاجم ت�شيكيا
باتريك �شيك� .أم��ا يف ح��ال ت�سجيله هدفني ،فانه �سيتوج هدافا لبطولة
كربى للمرة الثانية تواليا بعد ت�سجيله  6اهداف يف مونديال رو�سيا عام
.2018
وق��ال كاين يف ه��ذا ال�صدد "احلذاء الذهبي هو جائزة �إ�ضافية و�إذا
�سجلت هدفا �أو هدفني يف النهائي ما يع ّزز
جنحت يف احرازه �أكون قد ّ
من حظوظ فريقي يف احراز لقب البطولة".
وكان احراز لقب هداف البطولة بعيد املنال بالن�سبة �إىل كاين ال
�سيما بعد انتهاء دور املجموعات ،حيث ف�شل يف هز ال�شباك يف ثالث
مباريات �أم��ام منتخبات متوا�ضعة ن�سبيا هي كرواتيا وا�سكتلندا
وت�شيكيا ،حتى �أن كاين كان بعيدا جدا عن م�ستواه ،فلم يرتدّد مدرب
املنتخب االنكليزي غاريث �ساوثغيت يف ا�ستبداله قبل ربع �ساعة من
نهاية املباراة �ضد ا�سكتلندا التي انتهت بالتعادل ال�سلبي.
ب��دا وك� ��أن خو�ضه  49م �ب��اراة يف �صفوف ن��ادي��ه وب��ذل��ه جهودا
ا�ضافية مل�ساعدة توتنهام على بلوغ دوري �أبطال �أوروبا (من دون
�أن ينجح) قد �أتعبت كاين الذي كان �أعلن رغبته يف ترك فريق
�شمال لندن �أواخر املو�سم الفائت واالنتقال �إىل ناد ي�ستطيع فيه
التتويج بااللقاب التي ت�ستحقها موهبته على غرار زمالئه يف
�صفوف املنتخب رحيم �سرتلينغ وفيل فودن وكايل ووكر وجون
�ستونز من مان�ش�سرت �سيتي بطل الدوري الإنكليزي.
ب�ي��د �أن ن�ه��ائ��ي االح ��د مينحه ف��ر��ص��ة دخ ��ول الأ� �س �ط��ورة وميكن
اعتباره ال��ذروة يف م�سريته بغ�ض النظر عما �سيحققه الحقا يف
�صفوف اي ناد يدافع عن الوانه.
وكتب هداف منتخب انكلرتا ال�سابق �ألن �شرير يف موقع "ذي
�أتلتيك" "�إذا جن��ح يف ت�سجيل هدفني يف امل�ب��اراة النهائية،
�سيخلد ا�سمه يف تاريخ الكرة االنكليزية".
وكانت نقطة التحول لكاين هدف احل�سم ال��ذي �سجله
يف مرمى منتخب �أملانيا ليخرج فريقه فائزا �2-صفر
وي�ضع ح��دا لف�شل دام  55ع��ام��ا ،مل يتمكن فيها
املنتخب االنكليزي من احلاق الهزمية باملان�شافت
وحتديدا منذ تغلبه عليه يف نهائي مونديال
.1966
حتى �أن رئي�س وزراء بريطانيا
ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون ع ّلق
ع �ل��ى ت���س�ج�ي��ل كاين
باكورة �أهدافه بقوله
"هاري كاين ي�سجل
اخريا" ب �ع��د �أن تابع
املباراة من حديقة مق ّره يف

"داونينغ �سرتيت".
ثم احتاج كاين �إىل  4دقائق فقط ليفتتح الت�سجيل يف مواجهة �أوكرانيا يف
ربع النهائي ،قبل �أن ي�ضيف هدفا ثانيا يف ال�شوط الثاين ليقود فريقه �إىل
فوز الفت برباعية نظيفة.
وابت�سم احل��ظ له �أي�ضا يف امل�ب��اراة �ضد ال��دمن��ارك عندما ت�صدّى حار�س
الأخرية كا�سرب �شمايكل لركلة اجلزاء التي ن ّفذها كاين ،لكن الأخري جنح
يف متابعتها داخل ال�شباك مانحا الفوز وبطاقة العبور �إىل املباراة النهائية
ملنتخب بالده.
ويقول �شرير "هدفه االول �ضد �أملانيا كانت نقطة التح ّول وقلب بطولته
ر�أ�سا على عقب .بات هو ومنتخب �إنكلرتا على عتبة كتابة التاريخ الآن".
ال يزال كني يبتعد بفارق  94هدفا عن الرقم القيا�سي لعدد االهداف الذي
�سجلها �شرير يف الدوري الإنكليزي املمتاز وعددها  260هدفا ،لكنه ال يزال
ميلك الوقت الكايف لذلك.
وك��ان مب�ق��دور �شرير �أن يحرز امل��زي��د م��ن الأل�ق��اب يف م�سريته كالعب يف
��ص�ف��وف الأن��دي��ة �إىل ج��ان��ب ل�ق��ب ال ��دوري امل�ح�ل��ي يف
��ص�ف��وف ب�لاك �ب�يرن ( ،)2005-2004لو
انتقل �إىل �صفوف مان�سرت يونايتد
ال ��ذي ك ��ان ي�سيطر ع�ل��ى مقاليد
عر�ش ال��دوري االنكليزي ،بعد �أن
ت� � ّوج ه��داف��ا ل�ب�ط��ول��ة اوروب� ��ا عام
 ،1996لكن �شرير ّ
ف�ضل االنتقال
اىل � �ص �ف��وف ف��ري��ق م���س�ق��ط ر�أ�سه
نيوكا�سل.
رمب��ا �سيتعينّ ع�ل��ى ك��اي��ن ات �خ��اذ قرار
كبري يف الأ�سابيع املقبلة ،لكن حتى يحني
موعد ذل��ك ،قد يكون �أ�صبح
بطال قوميا يف انكلرتا
ول�ي����س االب ��ن البار
لتوتنهام فقط.

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
نتقدم بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة لوفاة

خديجة �أحمد عقيل العر�شي
زوجة �أحمد حممد بن دخني املطرو�شي
والدة كل من:

حممد �أحمد بن دخني
حمد �أحمد بن دخني
�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته،
وي�سكنها ف�سيح جناته ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
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